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ABSTRACT  

The aim of this report is to present a proposal for a constructed wetland as a complement to 

Haga treatment plants, Surahammar. First, a literature study in the subject was made and 

then a case study was conducted, where Ekeby and Trosa wetland was visited. Parallel an 

archival study was performed and several field visits were made to the proposed site to 

investigate the local conditions for constructing a wetland adjacent to Haga treatment plants. 

Finally, a proposal for the design of the constructed wetland was made. The proposal 

includes an oxygenating area for reduction of ammonium to nitrate followed by a system of 

dams and channels to convert nitrate to nitrogen diffuses into the air. Phosphorus removal 

takes place throughout the residence time in the wetland, as well as reduction of the bacterial 

load. Expected results for the outgoing water from the wetland is that P-tot can be reduced to 

0.10-0.11 mg / l, N-tot can be reduced to 11-14 mg / l, a reduction of E. coli, fecal streptococci 

and intestinal streptococci by 70-99% and a little reduction of residues from drugs take place 

due to oxygenation and the UV-irradiation of the water. 

Keywords: wetland purification, constructed wetland, treatment wetlands, nitrogen 

removal, phosphorous removal, nutrient removal.  
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SAMMANFATTNING  

Allt vatten här på jorden ingår i den hydrologiska cykeln, så även det renade avloppsvattnet. 

Avloppsvatten innehåller bland annat kväve och fosfor vilka bidrar till övergödningen av 

sjöar, vattendrag och hav. Övergödningen är ett utbrett problem och i Västmanland är 53 % 

av länets sjöar och vattendrag utsatta för det. 

Syftet med den här rapporten är att ta fram ett förslag till våtmark för Haga reningsverk, 

Surahammar. Först har information om hur en våtmark kan användas för efterpolering av 

renat avloppsvatten tagits fram för att därefter nyttjas som grund i ett förslag till våtmark för 

Haga reningsverk, Surahammar. Först gjordes en litteraturstudie inom ämnesområdet och 

därefter gjordes en fallstudie där Ekeby och Trosa våtmark besöktes. Parallellt utfördes en 

arkivstudie och flera områdesbesök på den tilltänkta platsen för att få fram vilka 

förutsättningar som finns för att anlägga en våtmark i anslutning till Haga reningsverk och 

sist gjordes ett förslag på en våtmark. 

Anledningen till att anlägga en våtmark kan vara flera, men att avskilja fosfor, kväve samt 

bryta ner organiskt material är vanliga orsaker. En våtmark fungerar som ett kompletterande 

steg till det ordinarie reningsverket och minskar belastningen på recipienten. Hur mycket 

utsläppen reduceras beror på många faktorer och egenskaper där utformning, vattnets 

uppehållstid, syresättning och tillgång till organiskt material är viktiga men även parametrar 

som förbehandling av avloppsvattnet och belastningen på våtmarken spelar stor roll. Även 

växtligheten i våtmarken påverkar det slutliga resultatet, både vad det gäller vad och hur 

mycket som avskiljs. Avskiljningen av fosfor och kväve sker främst genom sedimentation och 

näringsupptag till växter samt att kväve även avskiljs vid denitrifikation.  För den långsiktiga 

avskiljningen av kväve från vattnets kretslopp är nitrifikation och denitrifikation de som har 

störst betydelse. Nitrifikationsprocessen är när ammoniumjoner omvandlas till nitratjoner 

och det kräver god tillgång på syre, därefter följer denitrifikationen när nitratjonerna under 

syrefria förhållanden omvandlas till kvävgas som diffunderar upp i atmosfären. För att 

nitrifikationsprocessen ska kunna fungera krävs antingen att det finns en 

nitrifikationsanläggning i reningsverket eller en syresättningsfas i våtmarken. Det kan skapas 

genom att börja våtmarken med en översilningsäng, där det renade avloppsvattnet får strila 

ner över en bevuxen äng. Vattnet syresätts av luften och nitrifikationsbakterier som trivs bra i 

växtligheten utför nitrifikationsprocessen och omvandlar ammoniumjonerna till nitratjoner. 

Därefter följer ett system av dammar och kanaler där denitrifikationsprocessen tar vid och 

omvandlar nitratjonerna till harmlöst kväve. Även i dammar och kanaler har växtligheten 

stor betydelse eftersom det bildas biofilm, ett tunt lager av bakterier på växterna, som deltar i 

den biologiska processen av nedbrytning av organiskt material samt avskiljning av fosfor och 

kväve i vattnet. 

När vattnet passerar genom våtmarken sker också en reducering av antalet bakterier som 

finns i det renade avloppsvattnet. Mätningar av E. coli, fekala streptokocker, Koliforma 

bakterier och intestinala enterokocker visar på att halterna kan reduceras kraftigt. Även vissa 

läkemedel visar tendenser till att brytas ned, men läkemedel är en komplex grupp och det 

finns begränsad kunskap om deras omvandling och påverkan i miljön.  Det finns dock 



 

indikationer om att nedbrytningen av läkemedelsrester är högre i de våtmarker som har 

syresättande delar som till exempel översilningsäng. 

Haga reningsverk är beläget strax utanför Surahammars tätort och har idag en kulvert som 

leder ut det renade avloppsvattnet från verket till recipienten. Mellan Haga och recipienten 

ligger ett markområde på cirka 750 gånger 750 meter som skulle kunna utnyttjas till en 

våtmark. Redan idag ligger utsläppsvärdena för Haga reningsverk under de tillåtna halterna 

men en önskan att ytterligare minska belastningen på miljön finns. Vid analysering av 

utsläppsvärden för Haga reningsverk framkom att ammoniumkväve utgör en stor andel av 

utgående totalkväve samt att halterna av totalfosfor, BOD7 och suspenderade ämnen är låga 

till måttliga. Ett förslag på våtmark anpassat till de förutsättningar som råder vid Haga 

reningsverk har tagits fram och presenteras i rapporten. Våtmarken föreslås innehålla två 

sektioner med först en översilningsäng för att reducera den höga andelen ammoniumkväve 

och därefter ett damm och kanalsystem för att reducera nitratkvävet. Under hela processen 

sker avskiljning av fosfor samt reducering av bakterier och en viss nedbrytning av 

läkemedelsrester. Förväntade resultat för det utgående vattnet från våtmarken är att P-tot 

kan reduceras till 0,10–0,11 mg/l, N-tot kan reduceras till 11–14 mg/l, en reducering av E. 

coli, fekala streptokocker och intestinala streptokocker med 70-99 % samt att en viss 

minskning sker av läkemedelsrester tack vare syresättning och solens UV-bestrålning av 

vattnet. 

Nyckelord: Våtmark, kväveavskiljning, fosforavskiljning, översilningsäng, ammonium, 

denitrifikation, nitrifikation, närsaltsreduktion 
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FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

Bio-P Biologisk fosfor rening.  

BOD7 Biokemisk syreförbrukning under 7 dygn, d.v.s. hur 
mycket syre som åtgår under 7 dygn för 
mikroorganismernas nedbrytning av det organiska 
materialet.  

ha hektar (areaenhet) 
1 ha =10 000 m2 (100*100 m) 

pe personekvivalenter (pe).  

1 pe motsvarar den förorening en person bidrar med, 
används vid beräkningar av avloppsvatten. I begreppet 
ingår även vatten från industrier.  
1 pe motsvarar den mängd organiskt material som har 
en biokemisk syreförbrukning av 70 g löst syre/dygn 
under 7 dygn, d.v.s. 70 g BOD7. 

Susp. Suspenderat ämnen eller suspenderade material.  
Är ett mått på hur mycket organiskt eller oorganiskt 
material som kan sjunka till botten, sedimentera i ett 
vatten. 
Mäts i mg/l. 

N-tot Totalkväve, dvs. halten av samtliga kväveföreningar i 
det analyserade mediet. 

P-tot Totalfosfor, dvs. halten av samtliga fosforföreningar i 
det analyserade mediet. 

 



 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Adsorption När en gas eller ett ämne löst i vätska fastnar på ytan av 
ett ämne eller en vätska. 

Brädda över Rinna över, fylla över 

Ekvidistans Anger skillnaden mellan höjdkurvorna på en karta 

Hydrauliska 
egenskaper 

Vattnets strömningsegenskaper inom en våtmark 

Hydrologiska 
cykeln 

Vattnets kretslopp med kontinuerligt flöde mellan hav, 
atmosfär, landvatten, grundvatten och levande 
organismer. 

Hydrologiska 
egenskaper 

Våtmarkens samverkan med variationer i vattenflödet 

Parshallmätränna En speciellt utformad ränna för att mäta vattenflöden. 

Rödlistan Ett listsystem som listar olika arter efter deras risk att 
dö ut, i det här fallet inom Sverige. 

Skibord En anordning för att justera vattennivån i t.ex. en 
damm. 

Vadarbank Gränsområdet mellan äng och vatten som gillas av 
bland annat vadare, en grupp av fåglar. 
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1 INLEDNING 

Sverige är ett land rikt på vatten, det finns fler än 100 000 sjöar som är större än 1 ha och 

tillsammans täcker de 9 % av landets yta (Kunskap direkt, 2010). Ett antal vattendrag är 

klassade som riksintressanta för t.ex. natur- eller kulturvärden och vissa har ett formellt 

skydd i form av naturreservat och/eller natura 2000 område. Landets sjöar och vattendrag 

hyser en enorm biologisk mångfald samt har mycket stor betydelse för människors rekreation 

och välmående. Samtidigt är vatten ett av våra viktigaste livsmedel och främst grundvatten 

men även ytvatten från vattendrag används som dricksvattentäkter och många av dessa 

skyddas genom bildade vattenskyddsområden. 

Allt vatten, det som finns i våra vattendrag, i dricksvatten, i regn, i grundvatten o.s.v. ingår i 

den hydrologiska cykeln och hit hör även det renade avloppsvattnet. Utsläppen från landets 

reningsverk innehåller bland annat kväve och fosfor i varierande omfattning, andra källor för 

kväve och fosfor är enskilda avlopp samt läckage från jordbruksmark och skogsmark. Av 

Sveriges totala utsläpp av kväve (N) och fosfor (P) år 2009 stod jordbruket för de största 

utsläppen med 45 % N respektive 48 % P och kommunala reningsverk som god tvåa med 23 

% N respektive 15 % P. De tredje största utsläppen kom från luften när det gäller kväve med 

18 % och från industrin när det gäller fosfor (16 %). (Naturvårdsverket, 2012) Kväve 

tillsammans med fosfor är de ämnen som främst bidrar till övergödningen (eutrofieringen) 

av våra vatten. En övergödning som bidrar till att sjöar och andra vattendrag växer igen, att 

algblomningen ökar, siktdjupet minskar och att sammansättningen av växt- och djurlivet 

förändras. I förlängningen finns risk för syrgasbrist på sjö- och havsbottnar när den ökade 

mängden av alger ska brytas ner samt att den biologiska mångfalden minskar. 

I miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Ingen övergödning handlar en av 

preciseringarna om god ekologisk och kemisk status i vattenmiljön respektive god status för 

näringsämnen, vilka båda påverkas vid utsläpp av kväve- och fosforföreningar till 

vattendragen. Även miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård berörs av 

eutrofierande utsläpp, både de som kommer direkt till havet men också genom att vatten från 

inlandet via åar och andra vattendrag rinner ut i havet. (Miljömål, 2013) 

1.1 Bakgrund 

I Västmanland är övergödning ett utbrett miljöproblem och hela 53 % av länets sjöar och 

vattendrag är utsatta. Orsaken till övergödningen är att det förekommer höga halter av fosfor 

och kväve, vilka fungerar som växtnäringsämnen. Länsstyrelsen arbetar på flera sätt för att 

minska problemet med övergödning, bland annat genom att ge stöd för våtmarker, 

reglera/förbjuda utsläpp vid tillståndsbeslut och inom ramen för Landsbygdsprogrammet ge 
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ekonomiska bidrag till projekt som minskar läckage av näringsämnen och därmed 

övergödning.(Vesterberg, 2013) 

I avloppsdirektivet (91/271/EEC) finns regler om vilka halter av kväve som får släppas ut 

med utgående vatten. För reningsverk som belastas med mer än 100 000 personekvivalenter 

(pe) är maxhalten av kväve 10 mg/l och för reningsverk som belastas med 10 000- 100 000 

pe är maxhalten 15 mg/l avloppsvatten. I Surahammar finns i dagsläget inget krav på rening 

av kväve, då belastningen är lägre än 10 000 pe. Reningsverket i Surahammar, Haga 

reningsverk, har tillstånd för 9 500 pe och för 2014 var den konstaterade anslutningen 5684 

pe varav cirka 600 pe var avloppsvatten från industrier (Miljörapport, 2014). Däremot finns 

önskemål från Surahammars Kommunalteknik AB att minska sina utsläpp, framför allt av 

kväve men även andra ämnen och att ligga steget före samt möta framtida lagkrav från 

myndigheter och EU.  

Haga reningsverk ligger strax söder om Surahammars tätort och cirka 1 km öster om 

Östersjön (ej att förväxla med havet), som ingår i Kolbäcksåns vattensystem. Enligt 

Åtgärdsprogram för Kolbäcksåns åtgärdsområde, Länsstyrelsen (u.å.) bedöms Östersjön ha 

god status med avseende på näringsämnena fosfor och kväve men måttlig status med 

avseende på växtplankton. Nedströms Östersjön börjar det bli små problem med 

övergödning och för att även där uppnå god status bör den totala fosforbelastningen inom 

avrinningsområdet minska med 10 %. 

Östersjön är recipient för det renade avloppsvattnet från Haga och i dagsläget leds vattnet via 

en kulvert ut i Östersjön. Mellan Haga reningsverk och Östersjön finns ett markområde på 

cirka 750 m gånger 750 m som består av äldre jordbruksmark, lite skog, energiskog samt 

sumpskog. Området sluttar och i grova drag skiljer det cirka 3 meter mellan medelvattenytan 

i Östersjön och Haga reningsverk. Området ägs i dag av en av industrierna på orten, men 

tanken har funnits av och till att kunna utnyttja delar av området till att anlägga en våtmark 

för slutpolering av det renade avloppsvattnet. Går det att använda markområdet för 

efterpolering av det renade avloppsvattnet? Hur skulle en våtmark för att efterpolera det 

utgående vattnet från Haga se ut?  Tanken är att få fram en naturlig rening/upptagning av 

ämnen. Samtidigt som det anläggs en våtmark finns en önskan om att området kan bli 

attraktivt för fåglar samt utgöra ett trevligt rekreations-, cykel- och promenadstråk. Visionen 

är att anlägga ett strövområde med gång/cykelväg från Slussen och följa vattnet söderut till 

våtmarksområdet vid Haga och därefter tillbaka till Hammarskolan. 

1.2 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att ta fram information om efterpolering med våtmark 

samt att ge ett förslag på en våtmark för efterpolering av renat avloppsvatten vid Haga 

reningsverk. 
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1.3 Frågeställningar 

För att uppfylla syftet, att ta fram information samt upprätta ett förslag, har följande 

frågeställningar använts: 

• Är våtmarksrening ett alternativ för Haga reningsverk? 

• Vilka resultat kan förväntas från en anlagd våtmark vid Haga reningsverk? 

• Hur kan ett förslag till våtmark se ut? 

1.4 Avgränsning 

Rapporten är avgränsad till att bara beröra efterpolering av avloppsvatten med våtmark samt 

att ta fram relevant fakta för att kunna ge ett förslag på våtmark till Haga reningsverk i 

Surahammar. 

2 METOD 

2.1 Litteraturstudie 

Information inhämtades genom en litteraturstudie där uppgifter hämtats från vetenskapliga 

artiklar, rapporter, böcker och genom sökning i olika databaser. Sökord har bland annat varit 

våtmarksrening, kväverening, våtmark, biodamm, artificiella våtmarker, närsaltsreduktion 

samt wetland purification, nitrogen removal wetland och nutrient removal. I det material 

som hittats har även intressanta källor och referenser följts upp och använts. Webbplatser för 

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och Länsstyrelse har genomsökts samt att 

kontakt tagits med myndigheterna och efterfrågat information inom ämnet. De fakta som 

ansetts relevant har sammanställts under rubrik 3 Litteraturstudie. 

För att få fram kartmaterial har sökningar gjorts via Länsstyrelsens, Lantmäteriets och SGUs 

websidor, muntlig kontakt med support från Lantmäteriet, Länsstyrelsen och 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) har erhållits samt att personlig kontakt skett med 

VA-ingenjör Stefan Larsson, KommunalTeknik (2015-05-04) och byggnadsinspektör Dan 

Haglund, Surahammars kommun (2015-05-04). Inga kartor med detaljerade ekvidistanser 

går dock att få fram över området.  
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2.2 Fallstudie 

Studiebesök har genomförts vid två olika våtmarksanläggningar, Ekeby våtmark i Eskilstuna, 

och Trosa våtmark. Ekeby våtmark valdes för att den ligger geografiskt bra till, i kombination 

med att den ofta nämns i olika studier och rapporter och Trosa Våtmark för att den har 

översilningsområde för behandling av ammoniumkväve i kombination med att den ligger 

inom ett avstånd att det går att besöka den på en dagsresa. Öppen intervju genomfördes med 

processingenjör vid Ekeby våtmark och med arbetschef VA och fastighet för Trosa våtmark, 

samt rundvandring i respektive våtmark. Likheter och skillnader mellan våtmarkerna och 

Hagas förutsättningar studerades samt att deras erfarenheter noterades. De relevanta fakta 

som framkom vid studiebesöken är sammanställd och presenterad under rubrik 4 Fallstudie. 

2.3 Arkivanalys 

Pärmar på kontor och filer på intranätet hos Surahammars KommunalTeknik AB har sökts 

igenom. Det förekom uppgifter om att ett våtmarksprojekt eventuellt hade startats och 

avstannat tidigare och de uppgifter som fanns följdes upp. Nödvändig fakta om Haga 

reningsverk söktes fram för att användas som underlag vid framtagande av ett förslag på 

våtmark. Samtliga analysresultat som legat till grund för beräkningar är hämtade från 

material i pärmar och datafiler. Resultatet från arkivstudien presenteras under rubrik 5 

Aktuell studie. 

2.4 Platsbesök 

Området för den eventuella våtmarken, Surahammar 9:2, har besökts vid flera olika tillfällen. 

Diken och vattnets flöde i diken har jämförts mot kartor för att bilda en uppfattning om 

lutning och fall på marken. De på kartor angivna sumpskogar har besökts för att få en 

uppfattning om var de högsta naturvärdena är belägna i området och var det kan passa att 

anlägga en våtmark rent fysiskt. Upplevelser av i första hand fågellivet har noterats med 

tanke på eventuella gång- och cykelstråk i området. I samband med platsbesöken 

upprättades en kontakt med en inventerare från Ramnäs-Virsbo naturklubb som 

överlämnade en inventering utförd under 2014. Den sammanvägda informationen som 

inhämtats genom platsbesök har redovisats under rubrik 5 Aktuell studie samt legat till 

grund i resultatet. Inventeringen har sammanställts i en bilaga samt redovisats under rubrik 

5 Aktuell studie. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

Våtmarker är ett mycket brett begrepp och kan innefatta allt från myrar, mossar och kärr, till 

fuktängar, stränder och sumpskogar, områden som kännetecknas av att vatten finns nära 

markytan under större delen av året (Bernes, 2011). Genom våtmarker kan flera 

ekosystemtjänster erhållas såsom vattenrening, produktion, resursåtervinning, 

vattenutjämning, biologisk mångfald och upplevelser. Våtmarkerna kan avskilja många olika 

varianter av föroreningar; kväve, fosfor, små partiklar, och de kan också bidra till produktion 

av energiskog, att återföra vissa näringsämnen från våtmark tillbaka till jordbruket och att 

utjämna samt magasinera vatten vid flödestoppar. Våtmarkerna kan även bidra till 

rekreation, fågelskådning samt ge pedagogiska funktioner. (Leonardsson, 1994) 

I den här studien används begreppet våtmark för att beskriva behandlingsvåtmarker, dvs. 

våtmarker där den primära avsikten är att avskilja näringsämnen genom att periodvis eller 

större delen av året översila eller vattendränka området med det vatten som ska renas. 

3.1 Våtmark för efterpolering av avloppsvatten 

Anledningen till att anlägga en våtmark för efterpolering av avloppsvatten kan vara flera, 

men att avskilja fosfor, kväve och nedbrytning av organiskt material (vanligen angett som 

BOD7) är vanliga orsaker (Andersson & Kallner, 2002). De fungerar som ett kompletterande 

steg till befintliga reningsverk och minskar belastning på recipienten. Våtmarken kan även 

berika landskapet genom att skapa vackra miljöer och artrika biotoper genom sina olika 

naturtyper med grunda fuktängar, vattenspeglar i de djupa partierna samt frodig växtlighet i 

kantzonerna (Byström, 2003). För att en våtmark ska avskilja ämnen som kväve, fosfor och 

suspenderade ämnen är det vissa egenskaper som är viktiga till exempel utformning, vattnets 

uppehållstid, syresättning och tillgång till organiskt material, men även parametrar som 

förbehandling av avloppsvattnet och belastning på våtmarken (Andersson, Kallner Bastviken 

& Tonderski, 2005). Även växtligheten i våtmarken påverkar resultatet av hur mycket samt 

vad som avskiljs och den bildar, rent fysiskt ett filter i vattnet. Växterna och dess 

förmultnande växtdelar, både i vattnet och på bottnen, är en trivsam plats för bakterierna 

samt att de förmultnande växterna utgör en kol- och energikälla vid denitrifikationen. 

Exempel på övervattensvegetation är jättegröe, säv och kaveldun. Olika 

undervattensvegetationer som används i dammar är hornsärv, vattenpest och axslinga.  

(Andersson & Kallner, 2002) Även Harrström (2005) tar upp kaveldun och jättegröe som 

lämplig övervattensvegetation men lägger till bladvass och rörflen som alla fyra är bra på att 

producera biomassa samt gul svärdslilja, svalting, vattenmynta och bäckveronica som är 

lämpliga på platser där en vackrare miljö önskas. 

Avskiljning av fosfor och kväve i våtmarken sker främst på följande sätt: sedimentation, 

upptag av näringsämnen till växter samt denitrifikation. Fosfor kan även adsorberas av 

jorden samt kemiskt fällas ut. (Leonardsson, 1994) Sedimentationen påverkas av mängden 

växter, såväl under vatten som ovan vattenytan, deras utbredning, struktur och täthet. Vid för 

lite växtlighet finns risk att uppvirvling av redan sedimenterat material (resuspension) ökar 
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och vid för tät växtlighet ökar risken att vattnet kanaliseras eller rinner ovanpå 

undervattensvegetationen. Båda fallen får till följd att sedimentationen minskar. Även 

bottenätande fiskar, till exempel braxen som letar bytesdjur på botten, kan öka 

resuspensionen av redan sedimenterat material. (Leonardsson, 2002) Vid sedimentation 

bildas ett lager på botten, antingen av partiklar från avloppsvattnet eller av partiklar bildade i 

våtmarken. Materialet i sedimentet kommer efterhand att brytas ner, mineraliseras, och 

ämnen som kväve och fosfor frigörs. Fosforn bildar mineralkomplex som stannar kvar i 

sedimentet, men kan under ogynnsamma omständigheter frigöras från komplexen och läcka 

ut i vattnet, så kallade fosforsläpp. Det frigjorda kvävet är lättrörligt och kan följa med vidare 

i vattensystemet, men kan också tas upp och omvandlas av mikroorganismer i nitrifikations- 

och denitrifikationsprocesser där de omvandlas till ofarlig kvävgas. Både kväve- och 

fosforföreningar fungerar också som näringsämnen för växter som använder dem vid 

uppbyggande av sin biomassa under vegetationsperioden. (Leonardsson, 1994) Växternas 

upptag av näringsämnen är som högst under vår och försommar och under hösten vissnar de 

ner och de upptagna näringsämnena frigörs i varierande grad. Ettåriga växter med svaga 

rotsystem bryts ner nästan helt och hållet varvid nästan all lagrad näring frigörs igen. 

Fleråriga växter med välutvecklade rotsystem, till exempel vass, lagrar näring i rötterna 

under viloperioden för att åter använda den vid nästa växtsäsong. Vassväxterna har därmed 

ett relativt stabilt näringsförråd, och så länge som växtligheten ökar sker ett nettoupptag av 

näringsämnen. Växtligheten fyller även en funktion vid denitrifikationen genom att de 

fungerar som substrat eller att biofilm, ett tunt lager av bakterier, svamp eller andra 

mikroorganismer, bildas på dem. I det här lagret av bakterier finns även 

denitrifikationsbakterier som hjälper till att omvandla nitrat till ofarligt kväve. (Leonardsson, 

2002) 

Ytterligare en fördel med en anlagd våtmark för efterpolering av avloppsvatten är att den kan 

fungera som utjämningsmagasin vid bräddningar och punktbelastningar samt om det 

inträffar en olycka med kemiska ämnen som passerar genom reningsverket, då är det enklare 

att sanera en våtmark än en hel recipient (Lorentzon, Nilsson, Gunnevik, Odelberg & 

Svensson, 1995). Samtidigt poängterar P. Norwald (personlig kommunikation, 15 april 2015) 

att det är viktigt att inte överbelasta en våtmark och när det utgående flödet från 

reningsverket överskrider våtmarkens maxflöde sker en bräddning direkt till recipient. Även 

Byström (2011) skriver att om en våtmark utsätts för högre flöden än vad den är 

dimensionerad för, finns stor risk för erosion och för höga vattennivåer samt påfrestningar 

på vallar som riskerar att börja läcka eller brista. 
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3.2 Nitrifikation och denitrifikation 

För den långsiktiga avskiljningen av kväve i våtmarker är mikroorganismernas omvandling 

av kväveföreningar via nitrifikation och denitrifikation den som har störst betydelse. Först 

sker nitrifikation som behöver en syrerik miljö och sedan sker denitrifikation som kräver en 

syrefri miljö. (Andersson & Kallner, 2002) I avloppsvatten, innan behandling i reningsverket, 

är ammoniumjoner eller ämnen som omvandlas till ammoniumjoner den vanligaste formen 

av kväve och nitrifikation är den process då ammoniumjoner omvandlas till nitratjoner. 

(Persson & Nilsson, 2005) 

Nitrifikation(totalreaktion):    

NH4
+ + 2 O2 -Nitrifikationsbakterier→ NO3

- + 2H+ + H2O 

Nitrifikationen sker i två steg där ammonium först omvandlas till nitrit av Nitrosomonas-

bakterier följt av att nitrit omvandlas till nitrat av Nitrobacter. Hela nitrifikationsprocessen 

behöver tillgång till syrgas för att omvandlingen till nitrat ska kunna ske, processen är en 

aerob biologisk process. (Persson & Nilsson, 2005; Lee, Fletcher & Sun, 2009) Vid processen 

använder bakterierna ammonium som energikälla och syret är nödvändigt för deras andning, 

därför störs eller avstannar processen vid syrebrist (Andersson & Kallner, 2002). 

Nitrifikationsbakterierna växer långsamt och är känsliga för låga vattentemperaturer, vid 

vattentemperaturer kring 15°C fungerar nitrifikationen stabilt men vid 5°C sker den långsamt 

(Persson & Nilsson, 2005). Ytterligare en faktor som påverkar nitrifikationsprocessen är pH, 

om pH sjunker under 7 avtar nitrifikationsprocessen (Lee et al. 2009). Bakterierna är 

dessutom känsliga för vissa tungmetaller då deras enzymsystem blockeras av dem och de 

därmed verkar nitrifikationshämmande (Andersson & Kallner, 2002).  

Denitrifikationen, som är omvandlingen av nitrat till kvävgas, kräver en miljö fri från syre, till 

skillnad från nitrifikationen som kräver syre. Här behövs även en nedbrytbar organisk 

kolkälla, till exempel förmultnande växtdelar, som denitrifikationsbakterierna använder som 

kol- och energikälla. (Andersson & Kallner, 2002) 

Denitrifikation: 

Reduktion av kväve: NO3
- → NO2

- → N2O → N2 

Oxidation av kol: Org. Material → CO2/HCO3- 

När denitrifikationsprocessen sker fullständigt, vilket eftersträvas, reduceras nitratet till 

nitrit, som i sin tur reduceras till lustgas och därefter till kvävgas. Kvävgasen diffunderar upp 

till luften och hjälper till att återställa atmosfärens kväveförråd. Under ogynnsamma 

förhållanden, vilket är låga halter av syre i mikromiljön, lågt pH (pH 4-5) och låga 

temperaturer finns risk att processen blir ofullständig/stannar av vilket medför att det bildas 

nitrit eller lustgas istället. Gynnsamma faktorer är istället tillgång till nedbrytbart organiskt 

material, syrefri mikromiljö, ett pH på 6-9 och temperaturintervall 0-30 °C. (Leonardsson, 

2002) Organiskt material kan, utöver att utgöras av växtdelar, även tillföras genom 

sedimentation av till exempel döda djurdelar och bakterier. Vattnets rörelse är av stor 

betydelse för denitrifikationen, vid stillastående vatten sker ingen transport av nitrater och 
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organiska material samt att diffusionen av kväve försvåras. Det är därför viktigt att se till att 

hela våtmarksområdet där denitrifikationsprocessen ska ske, har omsättning på vattnet och 

att problem som exempelvis kanalisering åtgärdas snarast.  (Leonardsson, 1994). 

Både nitrifikation och denitrifikation kan ske på växtlighet och i sediment samt eftersom 

både nitrifikationsbakterier och denitrifikationsbakterier kan fästa på undervattensväxter 

kan de öka kväveavskiljningen i våtmarken (Florberger, 2006). Behandlingsvåtmarker, 

jämfört mot naturliga våtmarker, har en relativ hög halt av kväveföreningar vilket riskerar att 

de avger en högre halt av N2O (lustgas, vilken är en växthusgas) än naturliga våtmarker. Men 

om jämförelsen av hur mycket N2O som avgår sätts i förhållande till mängden N2 (kvävgas) 

som avgår, är utsläppen av N2O mindre än en procent (<1 %) av den totala 

kväveavskiljningen för de olika våtmarkstyperna. Dessutom är N2O produktionen störst i de 

våtmarker som har pH under 5, och behandlingsvåtmarker strävar efter ett högre pH-värde. 

(Johansson, 2009) 

3.3 Översilningsängar 

Att uppnå en hög kväveavskiljning i våtmarken är svårare när det utgående vattnet från 

reningsverket innehåller en stor andel ammoniumkväve, vilket kräver att både en 

nitrifikations- och denitrifikationsprocess ska ske, jämfört med en hög andel nitratkväve. 

Nitrifikationsprocessen och denitrifikationsprocessen kräver olika förhållanden och det går 

att lösa genom att anlägga våtmarken i två sektioner, först en översilningsdel med hög 

syretillgång sedan en del med dammar med omväxlande syretillgång. (Tonderski, K., 

Leonardsson, L., Persson, J. & Wittgren, H. B., 2002) Vatten som både innehåller organiskt 

material, BOD, samt ammoniumkväve är syrekrävande, därför är det mycket viktigt med 

syresättning i början av våtmarkssystemen för att få igång en nitrifikation. (Andersson & 

Kallner, 2002) 

En översilningsäng, kan även kallas översilningsmark, översilningsyta eller siläng, 

kännetecknas av att vattenflödet är styrt i omväxlande tillförsel och upptorkande perioder 

enligt speciella scheman, vilket anses gynna både upptag av näringsämnen och produktion av 

biomassa. Den historiskt ursprungliga användningen av översilningsytor var att öka 

höproduktionen. (Leonardsson, 1994) En översilningsyta kan skapas genom att vattnet 

fördelas via en fördelningskanal ut över översilningsområdet. Fördelningskanalen fördelar 

vattnet till sektioner och vattenflödet styrs till olika sektioner så att de olika områdena 

växelvis tillförs vatten och får torka upp. Se bilaga 1, skiss över Trosa våtmark. 

Översilningsytan är lämpligen bevuxen med olika grässorter som till exempel rörflen och 

timotej, vilka bidrar till att binda mineraljorden och därmed minska risken för erosion 

(Flyckt, 2010).  Växtligheten bildar även en trivsam miljö för mikroorganismer samt att 

vattnet kommer både att filtreras och syresättas medan det rinner som en tunn film över 

markytan. Växterna ska också vara tåliga och ha rötter som är djupgående så att 

markprofilen stabiliseras, erosion förhindras och bildar struktur i jorden så att 

vatteninfiltrationen gynnas. (Byström & Owenius, 2011) En översilningsyta är en perfekt 

miljö för nitrifikation och det finns gott om ytor för bakterier att växa på som växtdelar och 
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jordpartiklar. I och med att ytan omväxlande bevattnas och torkar upp får bakterierna en god 

tillgång till både syre och näringsrikt vatten. (Byström, 2003) 

I Våtmark Alhagen, Nynäshamn, som är konstruerad för att reducera både kväve (hög andel 

ammonium) och BOD ur avloppsvatten, har de först en liten inloppsbassäng för 

slamavskiljning, sedan ett par parallella dammar som omväxlande fylls och töms. Det för att 

syresätta och få igång den syrekrävande nedbrytningen av organiskt material och därmed få 

ner BOD-halten. Därefter har de en översilningsäng med ytterligare god syresättning där 

nitrifikation av ammonium till nitrat sker. Det har visat sig att de mikroorganismer som 

bryter ner organiskt material har högre konkurrenskraft än nitrifikationsbakterierna när det 

gäller att konkurrera om syre, varvid syresättningen bör ske i flera steg om både BOD- och 

ammoniumhalterna ska sänkas. (Andersson & Kallner, 2002) Samma fenomen tar 

Andersson et al. (2005) upp, då de skriver att BOD7 reduceras först och att efter reduktionen 

stiger syrehalten snabbt vid syretillförsel, till exempel via en översilningsäng, och 

nitrifikationen av ammonium till nitrat kommer igång. 

Ur naturvårdsynpunkt finns flera fördelar med en översilningsäng. Vid en inventering av 

häckande våtmarksbundna fåglar före och efter anläggning av en översilningsäng vid Vombs 

ängar så var det samma antal arter (10-12) som häckade, men antalet ökade från 47 par till 

58 par under en treårsperiod. En annan fördel är att småvatten och grunda dammar i 

anslutning till översilningsytan är positivt för både paddor, grodor och salamandrar. 

(Leonardsson, 1994) 

3.4 Dammar 

Dammar är en typ av våtmark som har en permanent vattenspegel, de kan dock vara helt 

igenvuxna av vegetation så att vattenspegeln inte syns. (Tonderski, Weisner, Landin & 

Oscarsson, 2002) När en damm ska anläggas är det viktigt hur den dimensioneras och 

utformas. Stabilitet och säkerhet är viktiga faktorer för att undvika erosion och dammbrott, 

hydrologiska, hydrauliska egenskaper och vegetation är viktiga för att de tänkta ekologiska 

värdena uppnås och de önskade reningsprocesserna erhålls. De hydrologiska egenskaperna 

beskriver hur våtmarken samarbetar med variationer i tillrinningsområdets vattenflöde och 

de hydrauliska egenskaperna handlar om strömningsmönstret som uppstår i en våtmark. 

Andra aspekter som också bör beaktas är om allmänheten ska ha tillträde till dammarna, i så 

fall behövs eventuella gångstråk anläggas, samt att redan vid anläggandet av våtmarken 

beakta vad som krävs för framtida skötsel av dammarna. (Persson & Weisner, 2002) Att 

anlägga vallar som håller för tunga arbetsmaskiner och att tänka på maskinernas räckvidd 

redan vid projekteringsstadiet är något som poängteras av R. Larsen (personlig 

kommunikation, 15 april 2015).  

Efter en översilningsyta är det lämpligt att börja med en grund uppsamlingsdamm, där ängen 

övergår till vattenyta och denitrifikationen stimuleras. Växtligheten får gärna vara riklig då 

vegetationen använder kol från luften när de bygger biomassa och när växterna vissnar ner 

utgör de kolkälla till denitrifikationsbakterierna som används vid omvandlingen av nitrat till 
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kvävgas. (Byström, 2003) I den här miljön passar olika starrväxter som flaskstarr, trådstarr 

och vasstarr som alla trivs i grunda vatten och producerar rikligt med fröer som uppskattas 

av fåglar året om (Harrström, 2005). Efter uppsamlingsdammen kan dammar med 

varierande djup följa. I djupare dammar har de vassartade växterna svårare att etablera sig 

och vid vattendjup mer än 70 cm är det bara ett fåtal av övervattensväxterna som överlever. 

Istället trivs här undervattens- och flytbladsvegetation. Undervattensvegetationen är mycket 

viktig för en fungerande biologi i våtmarken, den ger stora ytor för både mikroorganismer 

och andra smådjur som tillbringar olika faser av sina levnadscykler här. Vegetationen ger 

både skydd och mat åt organismerna samt att den bromsar ner vattnets hastighet och 

underlättar för sedimentationen av partiklar. (Byström, 2003) 

Utöver dammens storlek och djup så påverkar både inlopp och utlopp reningsprocessen. Ett 

bra inlopp fördelar vattnet så att en hydraulisk effektiv fördelning uppstår, det vill säga att 

vattnet fördelar sig jämnt så att reningsprocessen pågår i hela dammen. Det kan 

åstadkommas på flera olika sätt till exempel genom att låta inkommande rör avslutas med 

tvärgående fördelningsrör som fördelar vattnet över ett bredare område eller genom att 

brädda över ett brett område till nästa damm. Det går även att påverka hydrauliken med att 

anlägga en eller flera öar eller att anlägga undervattensvallar. (Persson & Weisner, 2002) En 

undervattensvall påverkar hur vattnet rör sig och genom att rikta flödet med hjälp av 

undervattensvallar kan vattnet fås att rinna i serpentinform genom dammen. Om vallen 

slutar minst 1 dm under vattenytan minskas risken för erosionsskador. (Jaremalm, 2005) Via 

utloppet kan vattennivån i dammen regleras samt om dammen ska fungera som magasin 

eller hålla samma volym hela tiden beroende på hur utloppet konstrueras. För att öka 

mängden växtytor och gynna denitrifikationen kan omväxlande grunda och djupa zoner 

skapas vinkelrätt i flödets riktning. Vattnet kommer då först att passera ett grundare område 

(cirka 0,5 m) med vassvegetation och därefter ett djupare område med undervattens-

vegetation sedan upprepas mönstret så att den önskade reningen uppnås. För att öka 

syresättningen i vattnet kan ett trappstegsformat utlopp skapas vid utloppet från våtmarken 

eller vid behov mellan två dammar. (Persson & Weisner, 2002) 

För att öka naturvärdet på dammarna kan vadarbankar skapas genom att bilda en sluttande 

strand. För att bankarna ska bli attraktiva krävs att det under vår och försommar finns ett 

mosaiklandskap bestående av fuktiga och torrare områden där vegetationen skördas 1-2 

gånger per år. (Leonardsson, 1994) 

3.5 Fastläggning/avskiljning av fosfor 

Fosfor saknar gasfas vilket gör att fastläggning av fosfor bara kan ske genom adsorption eller 

att den binds kemiskt till partiklar i jorden eller i sediment. Dessutom kan fosforsläpp ske, 

det vill säga att fosfor kan avges från mineralerna eller sedimentet i våtmarken vid den 

syrebrist som råder under denitrifikationsprocessen. (Leonardsson, 1994) I vatten 

förekommer fosfor i form av lösta fosfater, lösta organiska föreningar eller som fosfor bundet 

till partiklar. Fosfor i form av fosfat är direkt tillgängligt för både bakterier och för växternas 

näringsupptag. Den fosfor, upptagen som fosfat, som tagits upp hos bakterier och växter kan 
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omsättas både uppåt i näringskedjan och som avföring från levande organismer och slutligen 

hamna vid nedbrytningsprocessen i bottensedimentet. Fosfater har också lätt för att bilda 

mineralkomplex med till exempel järn-, mangan- och aluminiumhydroxider, lera och 

humuspartiklar som finns antingen i vattnet eller vid ytan på sedimentet. Vid ogynnsamma 

förutsättningar sker inte fastläggning av fosfor till sedimentet eftersom fosfors 

bindningsförmåga reduceras om befintligt järn eller mangan bildat komplex med sulfider. 

Situationer då redan fastlagt fosfat kan friges är till exempel frigörelse från järn- och 

mangankomplex när vissa typer syrefria förhållanden uppstår, eller vid kraftiga pH ökningar 

vid höga primärproduktioner, det kan även frigöras från kalciumkarbonater vid sjunkande 

pH. Sambanden mellan fastläggning och frisläppning av fosfater är komplicerat och det är 

svårt att förutspå hur fosfor kommer att reagera i nya våtmarker. (Leonardsson, 2002) 

Vid en undersökning avseende fosfor i sediment gjord vid våtmarken i Oxelösund 1996, 

framkom att det mesta av den inkommande fosforn hade fastlagts i en aluminiumbunden 

form redan vid inloppet till våtmarken. Den aluminiumbundna formen kommer troligen från 

den kemiska fällningen i reningsverket. Våtmarken bestod av en inkommande damm och ett 

parallellt dammsystem som omväxlande fylls och töms. Resultatet från den undersökningen 

gjorde att de anlade en sedimentationsbassäng vid inloppet som regelbundet slamtöms för 

att minska risken att fosforn frigörs. Våtmarken hade vid undersökningen fina värden för 

avskiljning av fosfor, inkommande halter av totalfosfor var 0,40 mg/l och utgående så låga 

som 0,04 mg/l.  I samma rapport har det också gjorts en jämförelse av fosforavskiljning 

mellan fyra olika våtmarker. Inkommande totalfosfor varierade mellan 0,15- 0,40 mg/l 

medan den utgående var mycket snarlika, 0,10, 0,11 och 0,12 mg/l samt det låga värdet 0,04 

mg/l. (Andersson & Kallner, 2002)  

I en annan undersökning jämfördes analysdata från sju olika våtmarker från respektive 

driftstart (varierar från 1994-2003) t.o.m. år 2009. Inkommande totalfosfor till våtmarkerna 

varierar mellan 0,17–0,52 mg/l med ett medelvärde på 0,37 mg/l och utgående totalfosfor 

från våtmarkerna varierar mellan 0,06-0,19 mg/l med ett medelvärde på 0,11 mg/. 

Totalfosforn avskildes med i medeltal 66 % av den inkommande halten vilket motsvarade 46 

kg/(ha*år). (Flyckt, 2010) 

3.6 Fastläggning/avskiljning av kväve 

De mest betydelsefulla processerna för avskiljning av kväve från våtmarker är de som sker 

genom växternas näringsupptag, denitrifikation och sedimentation. (Leonardsson, 2002; Lee 

et al. 2009) I avloppsvatten är det vanlig att kvävet ligger i form av ammoniumjon (NH4
+) 

(Persson & Nilsson, 2005), vilket är en jon med positiv laddning. Ammoniumjonen kan 

adsorberas av de negativt laddade partiklarna i marken men det är vanligare att ammonium 

vid god syretillgång nitrifieras till nitrat (Florberger, 2006). Nitrat ingår därefter i 

denitrifikationen. Kväveavskiljningen är temperaturberoende och är som effektivast på 

sommarhalvåret och sjunker i effektivitet på vintern (Andersson & Kallner, 2002). 
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Hur mycket kväve som avskiljs i en våtmark beror i hög grad på inkommande koncentration 

av kväve samt belastningen och temperatur på vattnet(Leonardsson, 2002). Våtmarkens yta 

och längd påverkar också kväveavskiljningen eftersom en ökad längd ger fler tillfällen att 

skapa gynnsamma förutsättningar för nitrifikation och denitrifikation. Även sedimentytan 

påverkar upptaget då både nitrifikation och denitrifikation sker på sedimentbotten.  

(Johansson, 2009) När det gäller kväve blir den ytspecifika avskiljningen högre när dess 

belastning ökar. Samtidigt är det svårare att nå upp till en hög kväveavskiljning om vattnet 

innehåller en hög andel ammonium eftersom då ska kvävet genomgå både nitrifikation och 

denitrifikation i våtmarken. Svårigheten kan lösas med att anlägga först en översilningsdel 

med en sluttande yta täckt med vegetation för nitrifikationsprocessen och därefter ett 

dammsystem för denitrifikationsprocessen. Vid denitrifikationen frigörs kväve i form av 

kvävgas (N2) som avgår till luften, vilket betyder att det inte följer med ut i recipienten och 

inte heller ut i haven. (Leonardsson, 2002) Andra faktorer som påverkar kväveavskiljningen 

är sedimentets sammansättning, hydrauliken i våtmarken och hur mycket kontaktytor det 

finns för organismer och näringsämnen att mötas på (Leonardsson, 1994). Typ av växtlighet 

kan spela roll i nitrifikationsprocessen då försök visat att bred kaveldun (Typha latifolia) kan 

begränsa nitrifikationen eftersom nitrifikationsbakterier konkurreras ut av nedbrytande 

bakterier som använder kaveldun som energi- och kolkälla. (Andersson & Kallner, 2002) 

Växtligheten i våtmarken tar upp kväve både i form av ammonium och nitrat. Kvävet 

assimileras (byggs in) i växterna genom att de använder kväveföreningarna som byggstenar. 

Mängden kväve som tas upp av vegetationen beror på hur snabbväxande de är samt hur 

mycket grönmassa det finns i våtmarken. När växterna sedan bryts ner fungerar de som 

kolkälla i denitrifikationsprocessen. (Johansson, 2009)  

I en undersökning gjord 1999 vid Våtmark Alhagen, Nynäshamn, analyserades 

ammoniumhalterna före och efter översilningsängen. Ammoniumhalterna visade en 

genomsnittlig minskning med 8 mg/l vilket motsvaras av 26 % minskning och av det totala 

inkommande kvävet motsvarade det en minskning på 18 %. Av det avskilda kvävet togs 1/3 

upp av växter och markens mineralförråd samt att resterande 2/3 omvandlades genom 

nitrifikation och denitrifikation. (Andersson & Kallner, 2002) I en annan undersökning där 

analysdata jämfördes från sju olika våtmarker från respektive driftstart (varierar från 1994-

2003) t.o.m. år 2009, varierade våtmarkens inkommande totalkväve mellan 16–37 mg/l med 

ett medelvärde på 22 mg/l och våtmarkens utgående totalkväve mellan 6,8–16 mg/l med ett 

medelvärde på 13 mg/. Totalkvävet avskildes med i medeltal 30 % av den inkommande 

halten vilket motsvarade 1232 kg/(ha*år). Kväveavskiljning i de sju olika våtmarkerna 

varierade mellan 20-69% och kan delvis förklaras med att det är olika uppehållstider, 

varierar mellan 4-14 dagar, olika belastningar och olika typer av våtmarker. Våtmarken med 

högst procentuell avskiljning har längst uppehållstid, översilningsmark och satsvis 

belastning. (Flyckt, 2010) 
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3.7 Reducering av bakterier 

Enligt Andersson och Kallner (2002) är uppföljningen av indikatororganismer inom 

smittskydd begränsad men de fortsätter med att halterna av E. coli-bakterier och fekala 

streptokocker visar en kraftig reduktion när vattnet passerar genom en våtmark. De 

framhåller också vikten av att tänka på eventuell risk för smittspridning till allmänheten vid 

anläggande av en våtmark, framför allt vid inloppet till våtmarken.  

Mekanismerna bakom en reduktion av bakteriehalten i våtmarker är att de dör på grund av 

ogynnsamma förhållanden när de befinner sig utanför sitt värddjur. Det blir förändrad 

temperatur, annan kemi, ljusare och de sedimenterar. Lång uppehållstid i våtmarken ökar 

fastläggningen. (Davidsson, 2003)   

I en undersökning sammanställd av Davidsson (2003) redovisas att Magle våtmark under 

åren 1995-1999 hade en reduktion av E. coli på 90-99 % samt att fekala streptokocker 

minskade med 70-95 %. Liknande resultat presenteras från Oxelösunds våtmark där E. coli 

och fekala streptokocker avskiljs med mer 95 %. Under 2014 har Ekeby våtmark haft en 

reduktion av Koliforma bakterier med 89 %, E. coli med 89 % och intestinala enterokocker 

har reducerats med 94 % enligt beräkningar gjorda på uppgifter från P. Norwald (personlig 

kommunikation, 15 april 2015). Våtmarken i Trosa mäter inkommande och utgående halter 

av E. coli och intestinala enterokocker 2 ggr/år och under 2014 var reduktionen av E. coli 72 

% och av intestinala enterokocker 91 % enligt beräkningar gjorda på uppgifter från R. Larsen 

(personlig kommunikation, 15 april 2015). 

3.8 Reducering av läkemedelssubstanser 

Läkemedel är en mycket komplex grupp som består av ett stort antal olika ämnen. De har det 

gemensamt att kunskapen om deras omvandling samt påverkan på miljön efter att de 

använts är begränsad, men de vattenlösliga substanserna är mer rörliga och kan påverka 

vattensystemen medan de fettlösliga kan bioackumuleras och lagras i sediment. (Davidsson, 

2003) 

Nedbrytning av läkemedelssubstanser främjas av en lång uppehållstid och en våtmark 

fungerar som en förlängning av det biologiska reningssteget, alltså borde nedbrytningen 

gynnas av en våtmark. Läkemedel kan brytas ner både under syrerika (aeroba) och syrefria 

(anaeroba) förhållanden, men bara några få kan brytas ner helt i syrefria miljöer. En teknik 

som diskuteras för nedbrytning av läkemedel i reningsverk är bestrålning med UV-ljus. I 

våtmarken sker, under den isfria årstiden, bestrålning med UV-ljus från solen och under 

gynnsamma förhållanden kan UV-strålningen nå 50 centimeter ner i vattnet. Framför allt i 

slutet av våtmarken, där det förekommer relativt klart vatten, kan UV-ljuset bryta ner vissa 

läkemedelssubstanser. Vid analyser av 120 st. olika substanser på ingående respektive 

utgående vatten från fyra olika våtmarker blev det varierande resultat. Vissa ämnen nådde 

inte över detektionsgränsen och uteslöts då ur beräkningarna. Av de substanser som 

detekterades var det cirka 60 % som reducerades ”någon grad” medan 15 % av substanserna 

reducerades mer än 80 %. Det förekom även 12 substanser som hade en högre koncentration 
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i utgående vatten än i inkommande vatten. Ett samband som hittades var att nedbrytningen 

av ibuprofen följer reningsgraden av totalkväve. Vid sammanställning av resultaten sågs en 

indikation på att nedbrytningen av läkemedelsrester tenderade till att vara högre på de 

våtmarker som har syresättande delar i våtmarken, exempelvis översilningsmark eller att de 

omväxlande fylls och töms. (Näslund, 2010) 

3.9 Skötsel av våtmark 

En anlagd våtmark är skapad för att fylla sitt syfte, och för att bibehålla en önskvärd funktion 

behövs skötsel. Hur mycket insatser som går åt varierar beroende på vilken typ av våtmark 

det är, om den ska vara tillgänglig för allmänheten och om den även ska gynna andra 

funktioner, till exempel våtmarksfåglar.  

Skötseln av våtmarken består av att regelbundet se till att allt fungerar som det är tänkt och 

att vegetationen utvecklas enligt planerna, helt enkelt att optimera förutsättningarna för 

reningsprocessen. Genom den regelbundna skötseln finns möjlighet att påverka utvecklingen 

av vegetationen i den riktning som är gynnsam för våtmarken. Vanliga åtgärder är att rensa 

och klippa i vegetationen samt sänka respektive höja vattennivån. Genom att på våren sänka 

vattennivån kan fröer aktiveras att gro och kantzonsväxter få hjälp att komma igång. 

(Byström, 2003) I skötsel av våtmark ingår även att utföra provtagning för analys. Om 

våtmarken är tänkt att även gynna våtmarksfåglar, bör reglering av vattennivåer ske med 

eftertanke, så att det gynnar rastande fåglar men inte skadar häckande fågel. (Flyckt, 2010) 

Vid skötsel av våtmarker finns några viktiga principer att tänka på. När vegetation ska rensas 

bort bör det ske tvärs emot vattnets flöde och bilda vegetationsfria korridorer för att gynna 

spridningen av vattnet och motverka kanalbildning. För att undvika körskador bör även 

maskiner köras på tvären mot vattnets flödesriktning, annars finns risk för att spåren bildar 

kanaler och vattnet då tar den enklaste vägen, särskilt viktigt är det att tänka på vid skötsel av 

översilningsängar. Det är också viktigt att hålla efter oönskade växter, som snabbväxande 

ogräs, för att förhindra att de sprids vidare. (Byström, 2003) Översilningsytor skördas en 

gång per år för att förbättra de hydrauliska förhållandena genom att motverka tuv- och 

kanalbildning (Flyckt, 2010). Byström (2003) föreslår klippning 1-2 ggr per år, bäst är under 

vårvintern innan växtsäsongen startar och eventuellt en gång på sensommaren. Klippning 

bör ske så att materialet blir finhackat och bäst är om det får ligga kvar och utgöra kolkälla. 

Om extra klippning för att frigöra kolkälla till mikroorganismer behövs under 

sommarhalvåret kan extra korridorer klippas och klippet får ligga kvar.  

Vid Magle våtmark har försök gjorts med skörd och borttransport av både över- och 

undervattenväxter en gång per år. Syftet var att ta bort kväve och fosfor från våtmarken. Vid 

uträkningar framkom att potentiellt kan, vid bortforsling av material, inkommande kväve 

avskiljas med 0,4 % och inkommande fosfor avskiljas med 14 %. Diskussioner förs dock om 

det bortforslade materialet skulle göra bättre nytta kvar på plats och istället utgöra kolkälla 

och gynna denitrifikationen. (Flyckt, 2010) 
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Kantvegetationer, som finns utmed vattenbryn, kan gärna vara riklig och tät. De utgör skydd 

mot erosion och utgör även en barriär för människor och husdjur att oönskat komma i 

kontakt med vattnet. Vid behov kan röjsåg eller ett sidomonterat klippaggregat användas för 

att slå kantzonerna. Vid kanter är det lämpligt att räfsa ihop och forsla bort växtklippet och 

använda det som kolkälla på lämplig plats i våtmarken. Tänk på att änder tycker om att häcka 

i slänter och vasskanter, varvid slåtter bör ske efter att de lämnat boet. (Byström, 2003) 

Om området ska fungera som rekreationsområde så åtgår mer skötsel i form av att 

underhålla gång- och cykelvägar, grönyteskötsel och att skapa en tilltalande miljö. Ska 

lokalen fungera som fågelområde kan det vara bra med ett fågeltorn för att få överblick. 

(Flyckt, 2010) 

Eftersom förutsättningarna i våtmarken förändrar sig med åren behöver skötselföreskrifter 

revideras och justeras vartefter. (Byström, 2003) 

4 FALLSTUDIE  

Två olika våtmarker har valts ut för att göra studiebesök på. Det är Ekeby våtmark i 

Eskilstuna som är utvald för att den ligger geografiskt bra till, i kombination med att den ofta 

nämns i olika studier och rapporter. Ekeby våtmark visades av processingenjör Pernilla 

Norwald. Därefter besöktes Trosa våtmark som ligger i Trosa kommun. Den är utvald 

eftersom den har översilningsområde för behandling av ammoniumkväve i kombination med 

att den ligger inom ett avstånd att det går att besöka den på en dagsresa. Vid besöket i Trosa 

visades våtmarken av Arbetschef, VA och fastighet, Rune Larsen. Först en teoretiskt 

genomgång av våtmarken inne på kontoret och därefter följde en visning av Trosa våtmark. 

Studieresan gjordes den 15 april 2015. 

4.1 Ekeby 

Ekeby våtmark, som togs i drift 1999, ligger i anslutning till Ekeby reningsverk. Våtmarken är 

cirka 40 ha stor och området användes tidigare till jordbruksmark, jorden består av fin lera 

med en tjocklek på 5-15 meter. Våtmarken är fördelad på 8 dammar och ett antal kanaler. 

Efter slutsedimenteringen i reningsverket leds det behandlade avloppsvattnet till 

inloppskanalen i våtmarken, vilken fördelar vattnet jämnt över damm nr:1-5. Vattnet till 

dammarna regleras individuellt med ett skibord i utloppet av varje damm. Därefter samlas 

det upp i uppsamlings- och fördelningskanalen och fördelas till dammarna nr: 6-8 och sedan 

till den gemensamma utloppskanal som mynnar i Eskilstunaån via en parshallmätränna. Vid 

utloppet finns ett provtagningshus med flödesmätare och provtagningsutrustning. För 

ytterligare information se översiktsskiss i bilaga 2. Dammarna har ett genomsnittligt djup av 

1 meter och maxdjupet är 2 meter, det genomsnittliga flödet är 1760 m3 per timme och 
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maxflödet är 5040 m3 per timme. (Eskilstuna energi & miljö, u.å.) Vid normalt flöde genom 

reningsverket rinner allt vatten via våtmarken, men vid flödestoppar så breddas en del av 

flödet förbi våtmarken och direkt till recipienten, eftersom det är viktigt att inte skölja ut mer 

vatten än våtmarken är dimensionerad för poängterar P. Norwald (personlig 

kommunikation, 15 april 2015). 

 P. Norwald (personlig kommunikation, 15 april 2015) berättar att reningsverket belastas 

med ungefär 90 000 pe per år och det är nästintill bara avloppsvatten som hanteras i 

reningsverket, men också lite lakvatten från en intern slamdeponi samt rökgaskondensat från 

värmeverket som eldas med flis vilket ger kadmium och andra tungmetaller i kondensatet. 

Innan vattnet når våtmarken har det renats med mekanisk, biologisk och kemisk behandling 

i verket. I den kemiska behandlingen sker en fällning med järnsulfat. I den biologiska 

reningen ingår ett nitrifikationssteg med luftning men utan att extern kolkälla tillsätts. 

Fördelen, enligt P. Norwald (personlig kommunikation, 15 april 2015), med att ha ett 

nitrifikationssteg inomhus är att det går att forcera processen vid exempelvis höga flöden, 

genom att t.ex. öka slamhalten eller tillsätta mera luft och då få en snabbare process. Mätning 

sker av flera parametrar online och genom att styra med dem kan processen snabbas upp, ute 

i våtmarken är det uppehållstiden som påverkar resultatet och där finns inte möjligheter till 

forcering. Idag är uppehållstiden i våtmarken 7 dygn vid medelflöde. Nackdelen med ett 

nitrifikationssteg inomhus är att det förbrukar mycket energi, en tredjedel av hela 

reningsverkets energiförbrukning går åt till luftning av nitrifikationssteget berättar P. 

Norwald (personlig kommunikation, 15 april 2015).  

Vid projekteringen av våtmarken framkom en viss oro vid samrådsmöten för att det skulle bli 

mygg och att risken för kollision mellan bil och fåglar skulle öka i och med att dammarna 

ligger nära trafikerade vägar. Ingen ökning av stickmygga har noterats, men svävarmygg 

finns i området men det utgör inget problem eftersom det är så pass öppet i området. Den 

befarade kollisionsrisken med fåglar minimerades genom att plantera en trädridå i ytterkant 

av området, vilket tvingar upp fåglarna på högre höjd innan de flyger över vägen. Fågellivet 

är rikt och de öppna vattenspeglarna drar till sig fåglar. När våtmarken anlades var 

ornitologer med i planeringen och vissa specialanpassningar till fågellivet gjordes. P. 

Norwald (personlig kommunikation, 15 april 2015).  

Vid anläggandet av våtmarken planterades ett antal olika växter in, men flera har blivit 

utkonkurrerade och numera är det en art som dominerar, bladvass. P. Norwald (personlig 

kommunikation, 15 april 2015) har inte märkt någon skillnad på våtmarkens funktion trots 

att artsammansättningen förändrats, och tillägger att växterna fungerar som fästyta för 

bakterierna som är aktiva i vattnet. Bladvassen växer främst i kanterna på dammarna och 

under den icke gröna tiden på året är det stora öppna vattenspeglar, sedan när det börja 

grönska så tilltar ytväxter, framförallt andmat på vattenytan. Grönyteskötsel inom våtmarken 

utföres på entreprenad, då klipps gräs, plockas skräp och en del vass klipps ner. Den egna 

personalen utför veckorondering och ser över området så att inget hänt samt att en gång per 

månad kontrolleras alla vallar okulärt så att de är täta, där till exempel fåglar går upp och ner 

sker en viss erosion som skadar vallen på sikt. Det är även den egna personalen som sköter 

provtagning enligt provtagningsschema. P. Norwald (personlig kommunikation, 15 april 
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2015) fortsätter med att berätta att cirka vart fjärde år får de gräva ur slam ur 

inloppskanalen. Slammet kommer från de suspenderande ämnen som följer med 

inkommande vatten. Något som inte var med i beräkningarna från början är fiskbeståndet 

och idag finns det rikligt med fisk i dammarna, bland annat mört. Fisken äter av växterna och 

deras avföring grumlar därefter vattnet. Hur fisken kommit in finns det inget riktigt svar på, 

men en teori är att den kommit med när dammarna var nya och hållfastheten testades genom 

att pumpa in åvatten. 

En annan fördel med våtmark, framhäver P. Norwald (personlig kommunikation, 15 april 

2015) är att den attraherar många besökare. Större delen av våtmarksområdet är tillgängligt 

för allmänheten och det finns fina gångvägar genom området. Det är både nationella och 

internationella gäster som gör studiebesök i våtmarken samt framförallt skolklasser, 

fågelskådare och pensionärer som strövar runt i området under sommarhalvåret. Det gör att 

folk får en bättre bild av vad vi håller på med och en bra PR för verksamheten. Vid infarterna 

till dammarna nummer 1-5 sitter dock grindar som fungerar som inhägnad av inloppskanaler 

och inloppsdammar, se figur 1. Inhägnaden, som är ett krav i tillståndet, är till för att skydda 

allmänheten mot eventuell smitta i avloppsvattnet samt för att fåglar ska få vissa skyddade 

områden.  

 

Figur 1 Inhägnad för att hålla allmänheten borta från eventuell smittorisk och samtidigt ge 
skyddade områden för fågellivet.    Foto: Inger-Marie Carlsen, 2015 

Mätningar görs regelbundet på E.Coli, Koliforma bakterier och Intestinala enterokocker på 

både inkommande och utgående vatten från våtmarken. P. Norwald (personlig 

kommunikation, 15 april 2015). Enligt Davidsson, T. (2003) kan en minskning av E.Coli 

bakterier ske med 90-99 procent när renat avloppsvatten passerar genom våtmark. Den 

tesen stämmer när beräkningar görs på analysvärden från våtmarken i Ekeby. Under åren 

2011-2014 sker en minskning av E. Coli med 89-97 procent, Koliforma bakterier minskar 

med 88-92 procent och Intestinala enterokocker med 94-98 procent under samma period 
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enligt beräkningar gjorda på uppgifter från P. Norwald (personlig kommunikation, 15 april 

2015). 

4.2 Trosa 

Trosa våtmark togs i drift 2003 och ligger i utkanten av Trosa samhälle, medan reningsverket 

ligger nere i hamnområdet. Det behandlade avloppsvattnet pumpas från verket till 

våtmarken med en 2,8 km lång tryckledning för att därefter fördelas ut i våtmarken (Trosa 

kommun, 2010a). Innan vattnet lämnar verket har det behandlats biologiskt och kemiskt för 

att få ner fosfor- och BOD7-halterna men har i dagsläget inget krav på rening av kväve. 

Reningsverket belastastas med upp till 5 200 pe och har tillstånd för 6 000 pe. Trosa är en 

sommarkommun och har belastningstoppar på sommaren respektive under julsäsongen då 

många julbord serveras. Våtmarken är på 30 900 m2 och fördelad på två sektioner, en 

översilningsäng och flera dammar. R. Larsen (personlig kommunikation, 15 april 2015) 

Vattnet kommer först till ett fördelningshus, varifrån det fördelas till de åtta 

fördelningsdammarna (Trosa kommun, 2010a). I bilaga 1 finns en översiktskarta över 

våtmarksområdet. I dagsläget fördelas vattnet över tre fördelningsdammar och de andra fem 

står och får torka upp, vilka fördelningsdammar som belastas skiftas med 3 -5 timmars 

mellanrum. Från fördelningsdammarna rinner vattnet genom en bädd av makadam för att 

fördelas så jämnt som möjligt ut över översilningsängen. Makadambädden är restaurerad för 

ett par år sedan och tvärgående rör var tredje meter är isatta som avlastar trycket på bädden 

vid för höga vattennivåer, se figur 2. R. Larsen (personlig kommunikation, 15 april 2015) 

 

Figur 2 Makadambädd med tvärgående rör var 3:e meter. Till vänster fördelningsdamm och till 
höger översilningsäng.      Foto: Inger-Marie Carlsen, 2015 

När vattnet strilar ner över översilningsängen är tanken att det ska syresättas samt att 

växtligheten tar upp en del av föroreningarna, därefter samlas vattnet upp i 

uppsamlingsdammen och leds i kanal till mellandammen och vidare mot utloppsdammen 

där det också finns en provtagningspunkt. (Trosa kommun, 2010a) Vid restaureringen av 
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översilningsängen såddes det in fyra olika gräsarter, en snabbväxande för att snabbt komma 

igång med grönska och de andra tre arterna ska sedan ta över och bilda en stark rotmatta och 

tålig grönska. Restaureringen av dammarna kvarstår, där finns idag problem med för låg 

bärighet på vallarna för att komma åt att gräva ur slam och sediment. Här poängterar R. 

Larsen (personlig kommunikation, 15 april 2015) vikten av att projektera för tunga fordon på 

vallarna redan vid anläggande av en damm. Idag finns det sediment på botten i dammarna 

som behöver tas bort samt att vassen har tagit över, avsikten är att ta bort vass cirka 

vartannat år enligt mönstret ta bort tre meter och lämna tre meter så att det växelvis blir vass 

och öppen vattenspegel. I nuläget är det för mycket vass i dammarna vilket ställer till att 

vattnet passerar för fort där vass saknas och att vass följer med och sätter igen i 

utloppsdammen. De vallar som avdelar området är bara konstruerade för att hålla vattnet på 

plats, inte för att arbetsfordon som grävmaskin och lastbilar ska använda dem, se figur 3, 

vilket är en miss i projekteringen enligt R. Larsen (personlig kommunikation, 15 april 2015)  

 

Figur 3 Vall mellan mellandammen till vänster och uppsamlingsdammen på höger sida. Att vallen 
inte är konstruerad för tunga maskiner försvårar vid skörd av vass och skötsel av dammarna.  
        Foto: Inger-Marie Carlsen, 2015 

Hela området är inhägnat, vilket ingår i tillståndskravet, men på utsidan går det en gångbana 

vilken är välbesökt av både ortsbor och turister som tycket om att vandra förbi. I skogskanten 

på ovansidan av området finns ett fågeltorn med utsikt över hela våtmarken. R. Larsen 

(personlig kommunikation, 15 april 2015) berättar att innan våtmarken skapades var det 

sankmark och det var en utmaning för konsultföretaget WRS att anlägga våtmarken här. När 

det gäller tillsyn av våtmarken så är det driftteknikerna som sköter det. En gång per vecka går 

de igenom hela området och okulärbesiktar samt att de fotograferar från fasta punkter för att 

kunna jämföra och se förändringar. Skötsel av grönytor sköts också i egen regi. 

I dagsläget fungerar inte våtmarken tillfredsställande på grund av att den utsatts för alldeles 

för hög belastning under ett antal år då reningsverket krånglat. Nu är de tekniska problemen 
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i verket under kontroll och åtgärder i våtmarken är påbörjade. En utredning av problemen är 

gjord och restaurering är påbörjad men det återstår några problem att lösa. R. Larsen 

(personlig kommunikation, 15 april 2015) Problemen i Trosa reningsverk har bland annat 

varit slamflykt, att det utgående vattnet har haft låga syrehalter samt att flödena varit höga. 

Trots den hårda belastningen har våtmarken haft kapacitet att rena vattnet så att gällande 

tillstånd för både totalfosfor (0,3 mg/l)och BOD7 (10 mg/l) har hållits. Under problemtiden 

har reningsverket släppt ut avloppsvatten med en medelhalt av P-tot på 0,34 mg/l, BOD7 på 

20 mg/l med toppar på närmare 70 mg/l och suspenderande ämnen på 25 mg/l i snitt. De 

höga halterna av suspenderande ämnen och BOD7 utsläppen tillsammans med höga flöden 

har gjort att översilningsytan har skadats, marken eroderat samt att växtligheten har dött. 

Slammet har fallit till botten och bildat sediment mestadels i uppsamlingsdammen och 

mellandammen. Även i utloppsdammen har det bildats sediment men det är organiskt och 

kommer mestadels frän växtligheten i våtmarken. I och med att översilningsytan är skadad så 

syresätts inte vattnet som det ska och då sker inte nitrifikationsprocessen, då 

ammoniumkväve med bakteriers hjälp tillsammans med syre ska omvandlas till nitrat, vilket 

får till följd att ingen kväveavskiljning sker. När det inte sker syresättning av vattnet bibehålls 

de låga syrehalterna vilket får till följd att fosforn riskerar att släppa från sedimentet, vilket 

periodvis har skett i våtmarken. (Byström & Owenius, 2011) Innan problemen började var 

årsmedelhalten för utgående vatten från våtmarken cirka 15 mg/l N-tot och <0,1 mg/l P-tot 

(Trosa kommun, 2010a).  

5 AKTUELL STUDIE 

Haga reningsverk är lokaliserat strax söder om Surahammars tätort, se bilaga 3. 

Reningsverket behandlar avloppsvatten som kommer från de båda tätorterna Surahammar 

och Ramnäs. Avloppsvattnet pumpas från hushållen till reningsverket via avloppsledningar 

och pumpstationer. I stort sett alla hushåll inom tättbebyggt område samt några byar är 

anslutna till det kommunala avloppsnätet. Haga reningsverk har tillstånd för att ansluta 9 

500 pe medan den faktiska anslutningen till reningsverket år 2014 var 5 684 pe av vilka 600 

pe beräknats komma från industriell verksamhet (Miljörapport, 2014). Efter rening släpps 

vattnet ut i recipienten, Östersjön, via en kulvert som mynnar på sjöbotten. 

Östersjön ingår i Kolbäcksåns vattensystem, vilket ingår i ett av avrinningsområdena till 

Norra Östersjöns Vattendistrikt. Östersjön (benämningen används i fortsättningen för Haga 

reningsverks recipient) bedöms ha måttlig ekologisk status men god status med avseende på 

näringsämnen som fosfor och kväve och måttlig status med avseende på växtplankton. Dock 

finns biologiska undersökningar som visar att det föreligger en näringspåverkan som kan 

förbättras genom att reducera belastning av fosfor till Östersjön med 10 %. Målsättningen är 

att till 2021 uppfylla Miljökvalitetsnormen, (MKN), God ekologisk status. Söder om Östersjön 

och ner till mynningen i Mälaren finns en del mindre övergödningsproblem och för att en 

god ekologisk status ska kunna uppnås behöver utsläppen av fosfor reduceras med 2 800 kg 
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vilket motsvarar 10 % av den totala fosforbelastningen i Kolbäcksåns avrinningsområde. För 

att nå de målen föreslås flera olika typer av åtgärder så som strukturkalkning, vilket bl.a. 

binder fosforn till kalken, skyddszoner och fosfordammar inom jordbruket, minskade utsläpp 

från enskilda avlopp samt reducerade utsläpp från avloppsreningsverk. Länsstyrelsen (u.å.) 

Mellan Haga reningsverk och Östersjön finns ett markområde på cirka 750 m gånger 750 m 

som idag ägs av en av industrierna på orten. Området består av en mosaik av äldre 

jordbruksmark, föryngringsskog, energiskog, strandskog, sumpskog och kulturlämningar 

(pcSKOG, 2011). Vid arkivstudien hittades material som tyder på att delar av området har 

varit föremål för att ingå i ett naturvårdsavtal inom åtgärdsprogram vitryggig hackspett på 

grund av innehållet av sumplövskog och död ved. Avtalet fullföljdes aldrig av 

fastighetsägaren och vid kontakt med skogskonsulent L. Gullberg (personlig kommunikation, 

24 mars 2015) på Skogsstyrelsen framkom att det i nuläget inte föreligger någon konflikt 

mellan naturvårdsvärden och anläggande av en eventuell våtmark. 

5.1 Haga reningsverk 

Haga reningsverk anlades 1963 och har därefter byggts ut och uppdaterats vid behov 

(KommunalTeknik, 2010). Det är ett relativt litet reningsverk som renar avloppsvattnet i tre 

steg, med mekanisk, kemisk och biologisk rening. Hela anläggningen är inbyggd. Den 

mekaniska reningen består av en renssil som tar bort allt skräp, ett sandfång för att få bort 

sand och därefter en försedimentering där lättsedimenterade partiklar får sedimentera samt 

flytande partiklar som fett avskiljs. Därefter följer den biologiska reningen med 

simultanfällning. Som fällningskemikalie används PIX 113, ett trevärt järnsulfat, för att fälla 

fosforn. Den biologiska reningen bygger på aktivslammetoden, med först en anaerob del där 

aktivt slam tillsätts avloppsvattnet i en anaerob miljö och omrörning samt därefter en aerob 

del med luftning. I processen sker nedbrytning av organiskt material samt att fosforn bildar 

hydroxidkomplex med hjälp av fällningskemikalien. Efter det biologiska steget går 

avloppsvattnet vidare till slutsedimenteringen där hydroxidkomplex och suspenderande 

partiklar får sedimentera. En del slam går i retur till den anaeroba bassängen och 

överskottslammet går vidare till en förtjockare och därefter vidare till rötkammaren för 

tillverkning av gas. Gasen används till uppvärmning av alla byggnader och i processen. 

Provtagning finns för inkommande vatten efter sandfånget och för utgående vatten innan det 

lämnar byggnaden. 

Nödbräddning kan ske vid inkommande pumpstation, om så sker leds vattnet ut via en 

dagvattenledning och vidare ut i Östersjön. Bräddning kan även ske efter försedimentering 

och vattnet leds då direkt till utgående vatten efter slutsedimenteringen. Om en våtmark 

anläggs kommer vattnet vid en nödbräddning efter försedimenteringen att istället ledas till 

våtmarken. Reningsverket är dimensionerat för (Qdim) 5 200 m3/dygn. (KommunalTeknik, 

2010) 
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5.2 Avfallskvarnar 

Avfallskvarnar är idag installerade i 51 % av de hushåll som är anslutna till Haga reningsverk 

enligt P. Andersson (personlig kommunikation, 24 april 2015). Den är monterad i 

diskbänken och allt matavfall utom hårda ben och segt fiskskinn kan malas ner och följer 

med vattnet via avloppsnätet till reningsverket. Avfallskvarn är ett alternativ till att 

kompostera. 

Redan 1993 installerades de första avfallskvarnarna på försök i Surahammar och uppföljning 

gjordes under 1993 och 1995. Då försöket slog väl ut började installationer i större skala 1997. 

I oktober 1998 hade 30 % av hushållen i Surahammar som var anslutna till Haga reningsverk 

monterat avfallskvarn. Vid en undersökning om hur olika parametrar i avloppsvattnet 

påverkas av avfallskvarnar i Surahammar hittades inga märkbara förändringar. Halterna av 

fosfor, kväve och BOD7 varierade inom det normala svängningsområdet. En liten ökning av 

kvoten mellan BOD7/N visar att det dock finns en förändring i sammansättningen av 

avloppsvattnet. (Karlberg & Norin, 1999) 

Vid en undersökning gjord 2009 har andelen avfallskvarnar ökat till 50 % av de hushåll som 

är anslutna till Haga reningsverk. Prover på inkommande vatten till reningsverket har tagits 

ut var fjärde vecka under perioden januari 1995 till april 2009 och resultaten har 

sammanställts. Sammanställningen visar ingen signifikant ökning på vare sig BOD7, kväve 

eller ammonium. (Evans, Andersson, Wievegg & Carlsson, 2010) I och med att 

avfallskvarnarna inte nämnvärt ökar belastningen på reningsverket påverkas inte heller 

förutsättningarna för en våtmark. 

5.3 Utsläpp 

Provtagning av inkommande och utgående vatten sker enligt fastställt schema och prover 

skickas till ackrediterat laboratorium, ALcontrol, för analyser. Prov på inkommande vatten 

tas 1 gång per månad och på utgående vatten tas prov 2 gånger per månad, flöde och pH mäts 

och registreras kontinuerligt på både inkommande och utgående (Miljörapport, 2014). 

Ytterligare analyser av utgående vatten med avseende på fosfor görs med spektrofotometer 

på eget laboratorium för att följa upp att hur reningsprocessen går. 

Försök med Bio-P pågår sedan ett par månader tillbaka och det börjar märkas skillnad på 

fosforhalterna. Tendensen är att fosforhalten sjunker med 0,1 mg/l och det är dags att justera 

ner doseringen av på PIX 113 samtidigt har slammet blivit stabilare och processen påverkas 

mindre vid flödestoppar samt att vid slamflykt finns en slambuffert enligt drifttekniker C. 

Öhrman (personlig kommunikation, 30 april 2015). Vid Bio-P försöket leds en del av 

vattenflödet till en sidoprocess där en anaerob process gynnas för att öka mängden av 

bakterier som på biologisk väg bryter ner fosforföreningarna, därefter går vattenflödet 

tillbaka till huvudprocessen igen. 

Genom arkivanalys har samtliga analysvärden från åren 2012-2014 för P-tot, N-tot, NH4
+, 

BOD7, suspenderande ämnen och flöde från ALcontrol tagits fram och sammanställts i 
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tabeller. Analysvärdena har behandlats genom att medel-, median-, max-, och minvärden har 

tagits fram för de olika parametrarna. Redovisning av analysdata och behandlad data för de 

enskilda åren återfinns i bilaga 4. Därefter har medel-, median-, max-, och minvärden tagits 

fram för perioden 2012-2014 för de olika parametrarna. Av sammanställningen i tabell 1 kan 

utläsas att reningsverket under perioden avskiljer 95 % av fosforn, 96 % av BOD7 och 44 % av 

N-tot. Halten av P-tot i det utgående vattnet är i medeltal 0,19 mg/l. Det tillåtna gränsvärdet 

för P-tot är 0,3 mg/l (Miljörapport, 2014). Medelvärdet för utsläppt halt N-tot ligger på 20 

mg/l varav ammonium utgör 16 mg/l, vilket utgör en hög andel av kväveutsläppet. Det 

medför att en hög syresättning är nödvändig i början av den planerade våtmarken för att 

kunna nitrifiera ammonium till nitrat. De utsläppta halterna av suspenderande ämnen ligger 

på i snitt 5,8 mg/l, men det värdet är troligen lägre i praktiken på grund av 

beräkningstekniska orsaker, se utförligare förklaring i bilaga 4. Detsamma gäller för BOD7, 

där det framräknade värdet är 4,4 mg/l men i praktiken kan det vara lite lägre. Värdet får 

anses vara lågt för ingående vatten i våtmark och inga extra insatser med avseende på BOD7-

halten behöver göras, eftersom ett normalt bakgrundsvärde för BOD5 är 1-10 mg/l i en 

våtmark enligt Kadlec och Wallace (2009). Det tillåtna gränsvärdet för BOD7 är 10 mg/l 

(Miljörapport, 2014). Reningsverket, som är dimensionerat för (Qdim) 5 200 m3/dygn 

(KommunalTeknik, 2010), har under perioden ett medelflöde på 4 541 m3/dygn.  Se tabell 1. 

Tabell 1  Sammanställd analysdata för perioden 2012-2014. Tabellen visar inkommande och 
utgående halter av totalfosfor, totalkväve, ammoniumkväve och organiskt material samt utgående 
värden för suspenderande ämnen och flöden från Haga reningsverk. Halterna redovisas i max- min- 
och medelvärden samt antal analyser och i förekommande fall även reduktionen av ämnet. 

2012-2014 

 P-tot N-tot NH4+-N BOD 7 Susp. Flöde 

 Ink.  

mg/l 

Utg.  

mg/l 

Ink. 

mg/l  

Utg.  

mg/l 

Ink. 

mg/l 

Utg. 

mg/l 

Ink.  

mg/l 

Utg.  

mg/l 

Utg.  

mg/l 

Utg. 

m3/d 

Antal analyser  32 63 32 63 25 63 32 63 63 61 

Maxvärde  5,4 0,57 57 36 42 31 260 11 19 14203 

Minvärde  0,96 0,067 12 6,4 8,2 0,05 18 <3 <5 2470 

Medelvärde 3,6 0,19 36 20 25 16 113 4,4 5,8 4541 

Reduktion %  95  44  36  96   

5.4 Områdesförhållanden 

Området som den planerade våtmarken kan ligga inom utgörs av fastigheten Surahammar 

9:2. I norr avgränsas den av industriområde, i öster av järnvägen, i söder av 

landsbygdfastigheter och i väster är det recipienten Östersjön. Inom området finns partier 

klassade som sumpskog men de är inte biotopskyddade samt ingår inte i någon form av 

naturskydd vid sökning i Skogenspärlor och Skogsdataportalen, däremot finns 3 platser 

utmärkta som forn-/kulturlämning, (Skogsstyrelsen, 2015a). Se karta över fastigheten i 

bilaga 5. 

Vid vandring genom området märks att marken lutar och vatten i diken rinner åt olika håll. 

När vägen följs från östra delen av området ut mot Näs passeras en vägtrumma i ett 
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sumpskogsparti, på norra sidan rinner vattnet norrut, på södra sidan står vattnet still för att 

strax söderut rinna åt söder. Det är således en vattenrygg på södra sidan av vägtrumman. 

Inga kartor med detaljerade ekvidistanser har gått att få fram över området, trots kontakt 

med Länsstyrelsen, Lantmäteriet och VISS. Området sluttar ner mot ån och i grova drag 

skiljer det drygt 3 meter mellan medelvattenytan i Östersjön och Haga reningsverk enligt R. 

Ström (personlig kommunikation, 5 maj 2015). 

På de platser som idag är åker består marken av glacial lera och sumpområdena belägna 

söder om vägen ut till Näs består av svämsediment och lersilt. De sumpområden som ligger 

nordost om vägen ut till Näs består av postglacial finlera med inslag av torv, för att längst i 

nordost övergå till kärrtorv. (SGU, 2015) 

Två grundvattenrör har hittats inom fastigheten, se bilaga 5. Vid mätning av 

grundvattennivån den 11 maj 2015, var nivån 90 cm under markytan i rör märkt 9601 och 

endast 30 cm under markytan i rör märkt 9604.  

5.5 Natur och kultur 

Det finns en önskan om att i samband med en eventuell våtmark även skapa ett område som 

kan bli attraktivt för fåglar samtidigt som det utgör ett trevligt rekreations-, cykel- och 

promenadstråk. Visionen är att anlägga ett strövområde med gång/cykelväg från Slussen och 

följa vattnet söderut till våtmarksområdet vid Haga och därefter tillbaka mot Hammarskolan. 

Hela gång-/cykelstråket är tänkt på västra sidan om järnvägen. 

Vid ett av besöken inom det tilltänkta våtmarksområdet med början klockan 7.30 och avslut 

14.30 den 28 april avnjöts fågelsång och vitsippsblom. Under besöket studerades 

vattenflöden i diken, sumpskogen och naturiakttagelser. Vid åkrarna sjöng två stycken 

sånglärkor, tre gulsparvar sjöng från energiskogen och ett par ringduvor lekflög samt ropade. 

Från skogen hördes en ljudmatta av rödvingetrastar, taltrastar, koltrast, bofink och 

lövsångare. Minst två enkelbeckasiner spelade i sumpskogskanten, större hackspett sågs på 

ett par ställen, en gärdsmyg och en trädpiplärka sjöng samt att talgoxe och blåmes 

förekommer inom området. Vitsippor blommade på flera ställen i backarna. Området kan bli 

ett fint ströv- och rekreationsområde i nära anslutning till samhället. 

Under 2014 har två personer från Ramnäs-Virsbo naturklubb gjort en inventering av 

fastigheten Surahammar 9:2 och området har besökts 14 ggr under perioden 23 januari -15 

juli 2014 enligt S. Larsson (personlig kommunikation, 5 maj 2015). Resultatet redovisas i 

bilaga 6 samt sammanfattas med att det under inventeringsperioden hittades 9 stycken 

fågelarter, 2 växter och 1 fjäril som finns med i rödlistan. S. Larsson (personlig 

kommunikation, 5 maj 2015) framhöll att lövskogsudden vid Näs innehåller intressanta fynd 

samt att området söder om åkern, även benämnd Haga sumpskog, består av gammal 

ängsmark med intressant flora som bör lämnas orörd. 

Vid sökning på rödlistade arter i artdatabanken styrks flertalet uppgifter från inventeringen. 

Området hyser mindre hackspett, gröngöling, buskskvätta, gulsparv, stare och sånglärka som 
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häckfåglar. Kornknarr, flodsångare, rosenfink och enstaka busksångare förekommer 

regelbundet samt att ängspiplärka ses rasta både vår och höst. Udden ute vid Näs har ett 

flertal olika tickor och svampar rapporterade samt att flera olika fåglar ses sträcka över 

lokalen. Haga sumpskog finns noterad som örtrik igenväxt ängsmark/ örtrik sumpskog och 

hyser bland annat hartmansstarr och häckande gröngöling.  (Artdatabanken, 2015) 

Inom fastigheten finns 3 platser utmärkta som forn-/kulturlämning. Det ena är ett område 

med en diameter på 150 meter på en åker där det hittats svårbedömd slaggsten, det andra 

ligger på en åkerholme strax intill och är en rund stensättning med en diameter på 4 meter. 

Det tredje området ligger ut på Näs och utgörs av rester från bostadsbyggnad, uthus och 

källargrund. Grunderna är inte åldersbestämda men delar kan vara från ett 1700-tals 

frälsehemman. (Skogsstyrelsen, 2015a). Se bilaga 5. 

  



26 

 

6 RESULTAT 

En våtmark för att efterpolera det utgående vattnet från Haga reningsverk kan utföras enligt 

figur 4. För större bild se bilaga 7. Det utgående vattnets sammansättning med en hög andel 

av ammonium samt måttliga till låga halter av P-tot, BOD7, och suspenderande ämnen 

föranleder att våtmarken byggs upp i två sektioner. Först ett område som domineras av en 

översilningsäng med en uppsamlingsdamm och sedan ett område med dammar i olika 

storlekar och vattendjup. För att uppnå en förväntad rening bör uppehållstiden i våtmarken 

vara cirka 7 dygn eller längre. För att uppnå det med ett medelflöde på 4 541 m3/dygn åtgår 

en totalvattenvolym av 31 787 m3. I nedanstående förslag är den totala vattenvolymen cirka 

33 450 m3 vilket ger en genomsnittlig uppehållstid på cirka 7 dygn. De två grundvattennivåer 

som uppmätts inom fastigheten visar på att det eventuellt behöver läggas ett tätskikt på vissa 

partier inom området. Grundvattennivåerna behöver följas upp noggrannare i samband med 

ett eventuellt nästa steg i projektet. 

 

Figur 4 Förslag till våtmark.  

6.1 Översilningsäng 

Kvävehalten i det utgående vattnet från Haga reningsverk innehåller en hög andel 

ammonium, under perioden 2012-2014 utgjorde medelvärdet av ammonium 16 mg/l av den 

totala kvävehalten på 20 mg/l, vilket behöver en hög syresättning för att omvandlas. Det kan 

skapas genom att anlägga en översilningsäng där vattnet syresätts och nitrifikation sker. 
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Först kommer det utgående vattnet från reningsanläggningen in i fördelningsdammarna, 

varifrån det sprids ut över de två översilningsängarna. Fördelningsdammarna, med en total 

längd på 450 meter fördelat på 200 meter på södra ängen och 250 meter på norra ängen är i 

förslaget 9 stycken. De är 1,5 meter breda och 0,5 meter djupa och istället för överfallsränna 

har de en ”vall” av genomsläpplig makadam som vattnet silar igenom ut på 

översilningsängen. Dammarna fördelar vattnet växelvis och skiftas enligt schema beräknat 

efter belastning, så att en damm fördelar vattnet vid normalflöde och två dammar används 

vid flödestoppar. Den växelvisa fördelningen gör att sektionerna belastas växelvis och de 

andra sektionerna får torka upp. När vattnet strilar ner över ängen sker en syresättning och 

ammonium omvandlas till nitrat genom nitrifikationsprocessen. De upptorkande perioderna 

gynnar upptag av näringsämnen som fosfor och nitrater samt produktionen av biomassa. På 

översilningsängen planteras grässorter som med sina rotsystem hjälper till att binda 

mineraljorden samt minskar risken för erosion, exempelvis rörflen och timotej. Om kaveldun 

naturligt breder ut sig på ängen bör den hållas efter, då den kan störa 

nitrifikationsbakterierna. Växtligheten hjälper till att filtrera, syresätta och sprida vattnet. 

Växterna utgör även en trivsam miljö för mikroorganismer vilka deltar i nitrifikations- och 

nedbrytningsprocesser. Översilningsängen övergår i en grund uppsamlingsdamm, i 

kantzonen mellan äng och damm bildas en fuktig miljö, vilket gynnar fågellivet och kan locka 

rastande vadare vår och höst. Småvatten kan även gynna groddjur och salamandrar. Vid 5˚C 

går nitrifikationsprocessen långsamt och vid minusgrader upphör den nästan helt. Under 

vinterperioden faller varierande mängd nederbörd/snö och temperaturen faller under 0 ˚C. 

Det är då lämpligt att istället för att släppa utgående vatten i fördelningsdammarna och 

vidare ut på översilningsängen, dra en ledning som mynnar under vattenytan i 

uppsamlingsdammen. På så vis skonas översilningsängen och vegetationen vilar under 

vinterperioden medan uppsamlingsdammen har omsättning och kommer till stora delar av 

perioden att vara delvis isfri. Bottnen på uppsamlingsdammen sluttar svagt mot de djupaste 

delarna och där tillåts ett vattendjup på 50 cm. Totalvattenyta i uppsamlingsdammen blir 

cirka 19 000 m2, vilket med ett medeldjup på 0,25 meter ger en volym 4 750 m3. I 

uppsamlingsdammen passar olika starrväxter som även producerar mängder med 

näringsrika fröer som uppskattas av många fågelarter och i vattenmiljön passar även 

kaveldun.  

6.2 Dammar 

Efter uppsamlingsdammen leds vattnet vidare till ett damm- och kanalsystem, bestående av 

grunda och djupare dammar och kanaler med anlagda gångstigar utefter. Gångstigarna är 

belägna på vägar/vallar med hög bärighet så att även arbetsfordon till exempel grävmaskin 

med lång räckvidd, kan använda dem vid underhåll. I dammarna sker bland annat 

denitrifikationsprocessen som omvandlar nitrat till kväve samt näringsupptag av kväve- och 

fosforföreningar till vegetationen. När vegetationen bryts ned utgör den kolkälla för 

denitrifikationsbakterierna samt att den fosfor och kväve som bundits i växterna lagras med 

förmultnande delar i sedimentet.  
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Den första dammsektionen har ett djup på 0,4 m och består av två dammar på vardera 

120*50 meter, vilket ger en vattenyta på 2 gånger 6 000 m2 samt en total volym på 4 800 m3. 

Dammarna ligger på östra sidan av vägen förbundna med en trumma samt är försedda med 

undervattensvallar som ligger 10 cm under ytan för att förbättra hydrauliken. Vattnet håller 

ett jämnt, lugnt flöde och ytan som mikroorganismer och vattnet möts på optimeras. I båda 

dammarna kan med fördel gul svärdlilja, svalting och vattenmynta planteras närmast vägen 

för att få en vackrare miljö och på resten av dammarna kan kaveldun och bladvass få 

dominera. 

Därefter följer ett kanalsystem på cirka 900 m med en bredd på 18 m och djup 50 cm, samt 

90 m djupzoner med 1 meters djup. Vilket ger en area på 19 100 m2 och vattenvolym på 10 

000 m3. För att fördela vattnet jämnt i kanalen sker inloppet via ett brett överfall följt av en 

10 meter lång djupzon (1 meter djupt). Ytterligare åtta likadana djupzoner i kanalen, varav 

det ena med överfall skapas. Djupzoner vinkelrätt mot vattenflödet gynnar denitrifikationen 

och hydrauliken. Ytterligare överfall kan läggas in vid behov efter markens topografi. Strax 

efter att kanalen passerat under vägen första gången ökar bredden till 40 meter och den 

bildar en 80 meter lång damm. 

På ett senare ställe delar sig kanalen i två vattenflöden med en konstgjord ö mellan. Utefter 

kanalen anläggs bärande vägar för att klar tunga underhållsmaskiner de gånger som 

växtligheten i kanalen ska skötas. I kanalen tillåts bladvass, jättegröe, säv och kaveldun växa 

för att bromsa vattnets hastighet, gynna filtrering och sedimentation samt för att fungera 

som bärare av mikroorganismer och andra smådjur som trivs i miljön. 

Kanalen mynnar sedan i en damm med en konstgjord ö som även fungerar som avdelare av 

vattnet så att vattnet rinner på båda sidor om ön. Vattendjupet i ödammen bör ligga på dryga 

metern och eftersom få övervattensväxter vill växa på så djupt vatten bildas en vassfri 

vattenspegel, dock kan vass växa i de grundare kanterna. I vattnet kan andmat och annan 

flytblads-och undervattensvegetation växa. Vegetationen gynnar denitrifikationen då 

undervattenväxterna fungerar som bärare av mikroorganismer samt när de förmultnar utgör 

de kolkälla åt dem. Den konstgjorda ön i mitten kan fungera som häckningsholme för 

exempelvis olika änder. Den totala vattenytan i ödammen uppgår till 7 600 m2 och vid 1,2 

meters djup blir det 9 100 m3 vatten. 

Från ödammen leds vattnet in i den sista dammen, en stor damm på 40 gånger 60 meter. 

Här är det djupare, 2 meter, och eventuellt resuspenderat material kan åter sjunka till botten 

när vattnet lugnt passerar genom den. Dammen är på 2 400 m2, rymmer 4 800 m3, är utan 

övervattensväxter vilket gör att en stor vattenspegel kan bildas men under 

vegetationsperioden kan andmat samt annan flytblads- och undervattensvegetation trivas. 

Det renade vattnet rinner ut via parshallränna för provtagning och flödesmätning och 

därefter i en betongtrappa, vilket gynnar syresättningen, ner i recipienten. 
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6.3 Reducering av utsläpp  

Det är svårt att ange ett exakt värde för hur mycket utsläppen kommer att reduceras med en 

våtmark eftersom avskiljningen påverkas av uppehållstid, belastning och den enskilda 

våtmarkens egenskaper och dessutom beror på hur underhåll och skötsel utförs. Men vid ett 

antagande att våtmarken fungerar lika bra som de som redovisas i studier bör utgående 

halter för P-tot bli 0,10–0,11 mg/l, N-tot 11–14 mg/l, samt att avskiljningen ökar med längre 

uppehållstid. Det kan också förväntas en reducering av E. coli, fekala streptokocker och 

intestinala streptokocker med 70-99 %, samt att en viss minskning sker av läkemedelsrester 

tack vare syresättning och solens UV-bestrålning av vattnet. 

Om förutsättningarna uppfylls betyder det en minskning av fosfor halten från 0,19 mg/l till 

0,10–0,11 mg/l vilket med det genomsnittliga flödet ger en reducering av utsläppen med 133-

150 kg per år. Omräknat blir det en minskning på 42-48 % att jämföras med den av 

Åtgärdsprogram för Kolbäcksåns åtgärdsområde önskade minskningen på 10 %. 

6.4 Tekniska lösningar 

I förslaget har inga detaljerade tekniska lösningar angetts. Det beror på att det är många 

faktorer som påverkar utformningen av en våtmark vilket gör att det krävs särskilda 

datorprogram för att dimensionera ett system (Kadlec & Wallace, 2009). Påverkande faktorer 

är utöver flödet och innehållet i vattnet som ska renas även markens topografi, beskaffenhet, 

om det tränger in annat vatten eller om det läcker ut vatten, avdunstning, nederbörd, 

hydrologiska och hydrauliska egenskaper, lutningen på området, hur väl hela dammarna 

utnyttjas eller om vattnet står still i ”hörnen” med flera olika faktorer. De grundvattennivåer 

på 90 cm respektive 30 cm under markytan utgör eventuellt försvårande omständigheter, då 

marken troligen måste tätas för att inte läcka till grundvattnet. Hela skissen är ett förslag som 

behöver beräknas och korrigeras. Ett servicehus med byggyta 5 gånger 9 meter för anslutning 

till fördelningsdammarna m.m. föreslås vid södra översilningsängen. En viktig detalj är att 

den befintliga utloppsledningen bör vara kvar för att kunna fungera som reserv vid 

oförutsedda situationer och vid större underhåll. 

Alla vallar i ytterkant av området och i synnerhet de ut mot Östersjön förstärks så att de 

klarar av det högvatten som kan uppstå vid vårfloder och andra höga vattenflöden i 

Kolbäcksån. 

6.5 Naturhänsyn 

Udden ute på Näs där det finns både kultur/fornlämningar och värdefull natur med både 

tickor, äldre lövträd och lämpliga biotoper för mindre hackspett, gröngöling m.fl lämnas helt 

orörd. Området Haga sumpskog strax söder om våtmarken lämnas i det stora hela orörd, 

men där tas större barrträd bort så att marken nås av mera ljus vilket gynnar den befintliga 

ängsfloran. Genom att skapa en konstgjord ö ges möjligheter för olika änder att häcka. De 
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vassfyllda kanalerna kan hysa olika sångare samt ge föda åt båda insekter och fåglar. De 

skapade fuktängarna och uppsamlingsdammarna kan bli fina rastlokaler för vadare samt 

hysa paddor, grodor och eventuellt salamandrar. 

6.6 Strövområden 

Den nuvarande vägen ut till Näs förbättras och broar anläggs där våtmarken korsar vägen 

samt till trädholme 2 och 3. Stigen som idag kommer från Tippen flyttas lite österut och 

ersätts av en vall/bärande väg som även utgör gång/cykelbana. Översilningsängarna och 

uppsamlingsdammen är inhägnade områden av säkerhetsskäl, då det finns en teoretisk risk 

för smittspridning. I övrigt utgör alla vallar/bärande vägar även gång/och cykelvägar vilket 

gör att allmänheten kan strosa efter kanalerna och lyssna på fågelsång eller bara njuta. Ett 

fågeltorn placeras i ytterkant av befintlig åkerholme, så att sikt ges ner mot fuktängarna. 

Trädholme 1,2 och 3 som idag ligger på höjder och hyser löv- och hålträd lämnas orörda och 

där placeras rastmöbler så att allmänheten kan sitta och vila, njuta eller ta en fika. Vid 

trädholme 3 placeras även en utsiktsplattform så att den konstgjorda ön samt vattnet kan 

spanas av. 

6.7 Skötsel av våtmarken 

För att våtmarken ska kunna fungera enligt förväntningar måste en skötselplan tas fram i 

samband med att våtmarken färdigställs och därefter följas. 

7 DISKUSSION  

Diskussionen är fördelad på tre olika delar: resultat-, metod- och litteraturdiskussion. 

7.1 Resultatdiskussion  

 
Är våtmark ett alternativ för att efterpolera det utgående vattnet från Haga reningsverk? 

Vilka resultat kan uppnås med en våtmark och hur ska den se ut för att uppnå de önskade 

resultaten? Ja visst är det ett bra alternativ, en rätt anlagd våtmark renar utsläppen på ett 

naturligt sätt samtidigt som den kan gynna den biologiska mångfalden och utgöra ett 

rekreationsområde. Vid tidigare jämförelser mellan olika våtmarker har det påvisats att 

utsläppen av både fosfor och kväve går att reducera. Både Andersson och Kallner (2002) och 

Flyckt (2010) har kommit fram till att utgående halter av fosfor ligger kring 0,10–0,12 mg/l 
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med variationer mellan 0,06-0,19 mg/l. I samma undersökning redovisar Flyckt (2010) 

utgående halter för kväve på 13 mg/l i snitt med variationer mellan 6,8–16 mg/l. Flyckt 

(2010) fortsätter med att variationerna av avskiljning av kväve delvis beror på olika 

uppehållstider och olika belastningar på våtmarken och att högst procentuell avskiljning har 

längst uppehållstid, översilningsmark och satsvis belastning. I det här förslaget används 

översilningsäng och en uppehållstid på 7 dagar, vilket bör ge utsläppshalter kring 0,10–0,11 

mg/l för fosfor och 11-14 mg/l för kväve. En annan intressant faktor med våtmark är att E. 

coli och fekala streptokocker kan reduceras kraftigt enligt Andersson och Kallner (2002) och 

i Ekeby våtmark har de haft en reduktion av Koliforma bakterier med 89 %, E. coli med 89 % 

och intestinala enterokocker har reducerats med 94 % enligt beräkningar gjorda på uppgifter 

för 2014 från P. Norwald (personlig kommunikation, 15 april 2015). Medan en undersökning 

av Magle våtmark visade på en reduktion av E. coli på 90-99 % samt att fekala streptokocker 

minskade med 70-95 % under perioden 1995-1999 (Davidsson, 2003). Sammantaget gör det 

att en reducering E. coli, fekala streptokocker och intestinala streptokocker kan förväntas 

med i storleksordningen 70-99 % vid anläggande av en våtmark. Dessutom kan en viss 

nedbrytning av läkemedel ske. Under den isfria delen av året kan UV-strålningen nå ner 50 

cm under vattenytan samt att nedbrytningen gynnas av syresättande översilningsängar enligt 

Näslund (2010) och en översilningsäng är något som rekommenderas i förslaget på våtmark.  

Enligt Åtgärdsprogram för Kolbäcksåns åtgärdsområde finns en önskan att reducera 

belastning av fosfor till Östersjön med i snitt 10 %. Genom att anlägga en våtmark finns 

förutsättningar att minska fosforutsläppen från Haga reningsverk med över 40 %, vilket mer 

än väl uppfyller Haga reningsverks andel och är positivt för Östersjön och vidare nedströms i 

Kolbäcksån och mot Mälaren. 

Hur ska våtmarken utformas för att nå de antagna halterna? Ja, det är en utmaning att 

anlägga en våtmark i ett lågt beläget område som fastigheten Surahammar 9:2 utgör. Vid en 

första anblick verkar det enkelt med en höjdskillnad på drygt 3 meter från reningsverket ner 

till recipienten och naturligt fall hela vägen. Men området är till vissa delar flackt och vid 

högvatten är det översvämningsrisk inom sumpområdena medan åkermarken ligger högre 

och klarar sig bättre, dessutom finns några forn/kulturlämningar och intressanta 

naturvärden att ta hänsyn till. Grundvattennivåerna är bara uppmätta på de två punkter som 

hittades, men den ena punkten visade på en nivå bara 30 cm under markytan, vilket måste 

följas upp. Vid de områden som berörs kan det behövas lägga på tätskikt för att inte riskera 

att förorena grundvattnet.  

Det framtagna förslaget sparar de mest intressanta naturområdena och lämnar 

kultur/fornlämningar orörda. Våtmarken anläggs på åkermark samt på de minst värdefulla 

sumpområdena. Se bilaga 7. Översilningsängarna är placerade så att den naturliga lutningen 

utnyttjas men stora delar av kanalsystemet kräver att jordmassor flyttas för att fall ska bildas 

åt rätt håll. De massor som blir när kanalen grävs på åkermark används lämpligen till att 

justera i de lägre partierna. Det är även i det lägre partiet som den höga grundvattennivån är 

uppmätt, vilket gör att det är en fördel om det partiet höjs med jord eventuellt förstärkt med 

någon form av tätskikt. För att uppnå önskad reducering av kväve och fosfor krävs en volym 

på minst 32 000 m3 i våtmarken. Den föreslagna volymen på 34 000 m3 kommer att behövas 
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då den krymper lite eftersom volymerna i nuläget är beräknade på lodräta kanter men i 

praktiken är de lite lutande. 

Om anläggningen krymps ner i area eller djup kommer en lägre reningsgrad att erhållas 

eftersom uppehållstiden minskar enligt Andersson et al. (2005). Leonardsson (2002) tar upp 

att längre uppehållstider gynnar en hög denitrifikation. För att få tillräcklig volym är det 

tvunget att även använda en del lägre belägna områden. Haga sumpskog söder om Näs har 

undvikits för att dels spara dess intressanta naturvärden i form av olika ängsväxter dels för 

att den är blötare och har sämre bärighet än den mark som valts att användas. Eftersom vissa 

delar av den föreslagna våtmarken ligger i de lägre partierna ut mot Östersjön är det viktigt 

att dimensionera framförallt de yttre vallarna för att klara påfrestningen vid högvatten. Är de 

för dåliga riskerar delar av våtmarken att spolieras vid högvatten vilket medför att mätning 

och provtagning av utgående vatten förstörs eller försvåras samt kostnader för att återställa 

våtmarken. Vattnet i sig i de sista dammarna utgör troligen ingen skada för recipienten vid 

enstaka utsläpp, eftersom det är under gällande gränsvärden, för P-tot 0,3 mg/l och för BOD7  

10 mg/l,  men vegetationen i dammen går förlorad samt att eventuellt slam och sediment 

som ligger på botten i dammen riskerar att sköljas ut i recipienten. 

I och med att det är en hög andel av ammonium i det utgående vattnet från Haga krävs att 

det skapas möjligheter i våtmarken för både nitrifikations- och denitrifikationsprocesser 

(både syresättande översilningsängar och syrefria zoner i dammar) liknande det som finns i 

t.ex. Trosa. Om man inte har plats eller möjlighet att skapa en översilningsäng eller på annat 

sätt åstadkomma en syresättande zon i våtmarken måste en nitrifikationsprocess installeras i 

reningsverket vilket t.ex. Ekeby våtmark har gjort. En nitrifikationsprocess i verket kräver 

både utrymme och förbrukar mycket energi eftersom luftningsmaskinerna som syresätter 

vattnet är energikrävande enligt P. Norwald (personlig kommunikation, 15 april 2015). Med 

tanke på att översilningsängen fungerar naturligt och drar mindre energi är den varianten att 

föredra ur ett hållbarhetsperspektiv. Hur våtmarken sedan skapas ur estetiskt perspektiv är 

en smaksak beroende på hur man vill att den ska upplevas. Ska den vara vacker, enbart 

funktionell, ingå i rekreationsområde, öka den biologiska mångfalden? Det viktiga är att de 

olika zonerna finns med, att hydrologiska och hydrauliska egenskaperna prioriteras samt att 

volymen och uppehållstiden är tillräcklig enligt Persson och Weisner (2002). Men 

växtligheten då? Hur mycket påverkar den? Här är det viktiga att det finns växtlighet, 

eftersom den har flera funktioner i våtmarken, till exempel att den filtrerar och fördelar 

vattnet, det bildas biofilm på dem och de fungerar som kolkälla vid denitrifikationen d.v.s. då 

nitrat omvandlas till kväve (Andersson & Kallner, 2002; Leonardsson, 2002). En viktig 

faktor är dock att växterna ska klara klimatet och inte störa den biologiska mångfalden, av 

den anledningen kan vattenpest ifrågasättas som vegetation i en våtmark. Den är medvetet 

bortvald, eftersom det är en invasiv art som sprider sig mycket effektivt och kan bli till ett 

problem nedströms. Så länge det finns ett alternativ av inhemska arter är de att föredra. En 

annan växt det kan finnas flera uppfattningar om är rörflen, som föreslagits på 

översilningsängen. Det är Sveriges största gräs, flerårigt och kan bli upp till en och en 

halvmeter högt. Det växer vilt vid sjö- och havsstränder, fuktängar och diken och är mycket 

vanligt i hela landet. (Naturhistoriska riksmuseet, 2009) På grund av sin storlek och att det 

lätt sprids kan det finnas åsikter från närboende som inte uppskattar växten. Haga 
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reningsverk ligger dock på landsbygden och våtmarken har ett skogsområde innan närmsta 

grannar vilket borde minska risken för spridning till angränsande tomter. Det finns även 

många människor som uppskattar växten just på grund av sin storlek och anser att den utgör 

ett vackert inslag i landskapsbilden när den vajar i vinden.  

Genom att vägarna inom våtmarken används som gång- och cykelvägar och sammanlänkas 

med ett gång- och cykelstråk från slussenområdet och tillbaka till Hammarskolan kan 

området bli ett skönt rekreationsområde.  Här har valts att spara naturliga höjder med äldre 

hålträd och vitsippsbackar och utnyttja dem som ”öar” i våtmarken samt att länka dem med 

broar till gång- och cykelvägarna. På ”öarna” förslås att det placeras rastmöbler för att 

ytterligare skapa en avslappnande miljö. Våtmarken skulle fungera lika bra utan att den är ett 

rekreationsområde men då tappar man den positiva effekten för allmänheten samt missar 

den PR som en välskött våtmark kan ge. Och just tillgängligheten för allmänheten framhåller 

P. Norwald (personlig kommunikation, 15 april 2015) som en fördel, de har både nationella 

och internationella besökare vid Ekeby våtmark vilket ger en bättre bild av vad de gör samt 

att det ger bra PR för deras verksamhet. 

7.2 Metoddiskussion  

Studiebesöken som gjordes på Ekeby respektive Trosa våtmark kompletterade 

litteraturstudien och gav mycket praktisk information. De erfarenheter som de beskrev har 

använts i arbetet och delvis legat till grund för delar av utformningen i förslaget. R. Larsen 

(personlig kommunikation, 15 april 2015) framhöll exempelvis vikten av att vägar och vallar 

tål tyngden från arbetsmaskiner, vilket gör att förslaget genomgående föreslår hög bärighet 

på alla vägar och vallar inom våtmarksområdet.  

Det har varit svårt att hitta användbart relevant material om hur en våtmark ska 

dimensioneras. Det beror på att det är många faktorer som ska vägas in och att det därför är 

bra med datorprogram för att kunna ta hänsyn till alla parametrar (Kadlec & Wallace, 2009). 

Av den anledningen har de värden och volymer som tagits fram i förslaget baserats på 

enklare volymberäkningar samt de förhållanden som angivits i de besökta våtmarkerna i 

Ekeby och Trosa. Ytterligare en osäkerhet är att det inte går att få fram höjdförhållanden i 

området, telefonkontakt har skett med både Lantmäteriet, Länsstyrelsen och VISS och ingen 

har kunnat få fram de data som behövts. Det gör att det finns en stor osäkerhet i angivna 

värden och att korrigeringar kommer att behövas. Ytterligare studiebesök och intervjuer med 

personer med praktisk erfarenhet inom området samt tillgång till lämpliga datorprogram 

skulle minska osäkerheten i förslaget. 

De fakta som erhållits från befintliga kartor har kompletterats med platsbesök, där diken och 

vattenrörelser har studerats för att få fram lutningar, topografin har iakttagits samt att 

intressanta naturförhållanden har noterats. Besöken har gett höjdinformation som inte syns 

på kartorna eftersom ekvidistanserna är för glesa på tillgängliga kartor. Besöken har också 

utgjort en grund för hur våtmarken har utformats vilket bland annat resulterat i att de 

befintliga höjderna med äldre träd har sparats för att kunna utgöra häckningsplatser för 
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fåglar som föredrar hålträd samt rastplatser för besökare. Hade inte platsbesöken genomförts 

hade mycket av sådan information missats. 

7.3 Litteraturdiskussion  

Vid materialsökning till litteraturstudien var det svårt att hitta nya relevanta vetenskapliga 

artiklar som behandlar ämnet. Däremot fanns det ett antal äldre vetenskapliga artiklar som 

bland annat ligger till grund för och sammanställts i Våtmarksboken, vilken det tagits en del 

material ifrån. Det finns också många olika examensjobb inom området som lästs och som 

fakta har hämtats ifrån. Intressanta uppgifter och påståenden som hittats i artiklar och 

rapporter har följts upp genom att refererad litteratur har studerats och det visade sig att 

mycket kommer från samma ursprungskällor. När till exempel vad som gäller för avskiljning 

av fosfor skulle sammanfattas fanns ”många” olika rapporter att hämta material från i början 

men när sedan källorna följdes upp återstod bara några stycken. För att få fram fler 

vetenskapliga artiklar användes även sökord som fanns angivna i de lästa rapporterna, men 

inte heller då hittades relevanta artiklar inom rätt område. För att få fram fler relevanta 

vetenskapliga artiklar skulle mer engelsk facklitteratur behöva läsas, för att öka ordförrådet 

av specialtermer och på så vis öka träffsäkerheten vid sökning i olika databaser. 
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8 SLUTSATSER 

I det här arbetet har efterpolering av renat avloppsvatten med hjälp av våtmark studerats och 

fakta sammanställts, därefter har ett förslag på våtmark vid Haga reningsverk, Surahammar, 

tagits fram. 

Haga reningsverk uppfyller redan idag gällande krav men för att ytterligare få ner halten av 

fosfor och kväve i det utgående vattnet är en anlagd våtmark ett alternativ. Vid jämförelse 

med resultat från andra anlagda våtmarker i anslutning till reningsverk antas att följande 

resultat kan erhållas för en våtmark vid Haga: 

• utgående halter av P-tot kan reduceras till 0,10–0,11 mg/l, vilket motsvarar en reducering på 

42-48 % 

• utgående halter av N-tot kan reduceras till 11–14 mg/l 

• en reducering av E. coli, fekala streptokocker och intestinala streptokocker med 70-99 % 

• samt att en viss minskning sker av läkemedelsrester tack vare syresättning och solens UV-

bestrålning av vattnet. 

För att uppnå ovanstående resultat har ett förslag på våtmark tagits fram. Se figur 5 samt 

bilaga 7. Våtmarken består av två delar eftersom det utgående kvävet från Haga reningsverk 

består av en relativ hög andel ammoniumkväve. Först ett översilningsområde där 

ammoniumkväve omvandlas till nitratkväve sedan ett område med dammar och kanaler där 

nitratkvävet omvandlas till kvävgas som är ofarligt och avgår till luften. Fosfor, E. coli, fekala 

streptokocker, intestinala streptokocker och läkemedelsrester gynnas alla av både 

syresättningen på översilningsområdet och de processer som sker i dammar och kanal. 

Ytterligare en viktig faktor, utöver den tvådelade våtmarken är att uppehållstiden blir 

tillräckligt lång eftersom graden av reducering beror på tiden. För att uppnå de antagna 

halterna bör uppehållstiden vara minst 7 dygn, vilket den blir om volymer i förslaget följs. 

 

 
Figur 5 Förslag på våtmark för efterpolering av utgående vatten från Haga reningsverk.  
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

För att kunna fortsätta utredningen om en våtmark måste markförhållanden undersökas för 

att kunna beräkna bärigheter och läckage, grundvattennivån mätas samt att hela området 

behöver mätas in då noggranna höjdangivelser saknas över området. 

Innan ett arbete påbörjas måste en MKB upprättas och en ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken göras.  

Förslag till Etapp II: Att ta ner alla träd på området norr och öster om den föreslagna 

våtmarken och anlägga ytterligare ett våtmarksområde som tar hand om allt dagvatten samt 

vattnet från Skvallerbäcken. Idag rinner allt dagvatten i ett grävt dike rakt ut i Östersjön, med 

ytterligare en våtmark kan föroreningarna från hårdgjorda ytor minska.  
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BILAGA 1: TROSA VÅTMARK  

 

Figur 6 Skiss över Trosa våtmark och hur de olika områdena är placerade. Område 1 = 
fördelningskanaler, 2 = översilningsäng. Publicerad med tillstånd av R. Larsen.   
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BILAGA 2: EKEBY VÅTMARK 

 

Figur 7 Skiss över Ekeby våtmark och hur de olika dammarna är placerade. Damm nr: 1-5 är 
parallella bassänger efter inloppskanalen och nr: 6-8 parallella bassänger efter uppsamlings- och 
fördelningskanalen. (Eskilstuna energi & miljö, u.å.). Publicerad med tillstånd av P. Norwald. 
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BILAGA 3: KARTA HAGA RENINGSVERK  

 

Figur 8 Karta som visar var Haga reningsverk, markerat med rött, ligger i förhållande till 
Surahammars tätort och recipienten Östersjön. (Skogsstyrelsen, 2015b)
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BILAGA 4: ANALYSDATA 

Vid beräkningar av BOD7 har värden som angetts till <3 i tabellen antagits vara 3, då många 

av BOD7 värden ligger strax över 3 samt att risken för att beräkna för låga värden då 

minimerats. Samma resonemang gäller för susp, där alla värden som angetts till <5 har 

antagits vara 5 för att minimera risken för att få fram för låga värden. Här är det dock troligt 

att det verkliga värdet är lägre, men mycket svårt att göra ett rimligt antagande, varvid det får 

bli 5. 

Tabell 2  Tabell med analysvärden samt beräkningar för 2012. 

2012 

 P-tot N-tot NH4+-N BOD 7 Susp. Flöde 

 Ink.  

mg/l 

Utg.  

mg/l 

Ink. 

mg/l  

Utg.  

mg/l 

Ink. 

mg/l 

Utg. 

mg/l 

Ink.  

mg/l 

Utg.  

mg/l 

Utg.  

mg/l 

Utg. 

m3/d 

2012-01-11 2,7 0,12 29 15 22 13 71 3,8 <5,0 4913 

2012-01-25  0,27  24  20  4,6 <5,0 3293 

2012-02-08 5,4 0,13 51 30 29 23 260 4,5 <5,0 2930 

2012-02-22  0,14  28  23  4,6 <5 - 

2012-03-07 4,8 0,17 45 24 28 20 110 6,7 <5 3148 

2012-03-21  0,23  22  20  4,2 <5 3406 

2012-04-18  0,086  16  14  4,3 <5 4817 

2012-05-03  0,20  19  17  6,0 6,5 4185 

2012-05-16 2,9 0,19 33 18 24 15 85 3,3 <5 4464 

2012-06-13  0,10  29  25  <3 <5 2753 

2012-06-27 5,0 0,17 33 17 21 15 170 3,6 <5 4600 

2012-07-11  0,22  7,6  4,5  3,9 11 14203 

2012-07-25 2,9 0,17 23 9,6 20 1,2 40 <3 <5 3915 

2012-08-08  0,25  8,3  0,54  3,1 <5 4180 

2012-08-23 4,2 0,32 43 11 26 0,053 110 <3 <5 3593 

2012-09-05 2,8 0,20 28 9,3 20 0,59 90 <3 <5 5027 

2012-10-03  0,15  9,6  6,1  <3 <5 7271 

2012-10-17 1,7 0,15 14 6,4 8,2 2,1 60 <3 7,0 13637 

2012-10-31  0,22  8,3  3,2  3,5 <5 5905 

2012-11-14 3,8 0,24 29 11 19 1,3 100 3,6 <5 3790 

2012-11-28  0,39  12  2,9  3,4 <5 12589 

2012-12-12  0,47  13  4,2  <3 <5 3373 

2012-12-19 4,9 0,29 46 15 32 6,7 120 <3 <5 2900 
Antal analyser 11 23 11 23 11 23 11 23 23 22 

Medelvärde  3,7 0,21 34 16 23 10 111 3,8 5,4 5404 
Medianvärde  3,8 0,2 33 15 22 6,7 100 3,5 <5 4182 

Maxvärde  5,4 0,47 51 30 32 25 260 6,7 11 14203 
Minvärde  1,7 0,086 14 6,4 8,2 0,053 40 <3 <5 2753 

Reduktion %  94  53  57  97   
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Tabell 3  Tabell med analysvärden samt beräkningar för 2013. 

2013 

 P-tot N-tot NH4+-N BOD 7 Susp. Flöde 

 Ink.  

mg/l 

Utg.  

mg/l 

Ink. 

mg/l  

Utg.  

mg/l 

Ink. 

mg/l 

Utg. 

mg/l 

Ink.  

mg/l 

Utg.  

mg/l 

Utg.  

mg/l 

Utg. 

m3/d 

2013-01-09 4,6 0,12 42 15 25 12 160 3,4 <5 4954 

2013-02-06 3,5 0,32 41 23 29 22 100 6,2 <5 3140 

2013-02-20  0,23  29  26  5,9 <5 2993 

2013-03-06 4,9 0,38 46 30 32 26 170 8,6 5,0 3140 

2013-03-20  0,30  32  26  6,0 <5 3017 

2013-04-03 3,6 0,22 34 17 22 15 120 9,4 7,4 4321 

2013-04-17  0,29  9,8  5,6  9,0 19 13141 

2013-05-22 5,0 0,25 48 30 27 27 200 5,0 <5  

2013-05-29  0,20  29  26  <3 <5 3057 

2013-06-12 3,3 0,14 42 31 36 28 90 <3 <5 3014 

2013-06-26  0,15  28  30  <3 <5 3220 

2013-07-10 4,8 0,19 39 36 16 31 220 7,5 6,1 3245 

2013-07-24  0,15  31  29  5,2 5,1 2622 

2013-08-07 5,4 0,20 54 27 42 21 170 8,5 6,9 2620 

2013-09-04 4,4 0,19 42 11 30 0,050 120 3,7 <5 2595 

2013-09-18  0,29  12  0,096  3,2 <5 2774 

2013-10-02 4,2  51  37  93    

2013-11-27  0,19  14  2,0  4,4 <5 3107 

2013-12-18  0,16  15  10  <3 <5 5149 
Antal analyser 10 18 10 18 10 18 10 18 18 17 

Medelvärde  4,4 0,22 44 23 30 19 144 5,4 6,1 3889 
Medianvärde  4,5 0,2 42 28 30 24 140 5,1 <5 3107 

Maxvärde  5,4 0,38 54 36 42 31 220 9,4 19 13141 
Minvärde  3,3 0,12 34 10 16 0,05 90 <3 <5 2595 

Reduktion %  95  48  37  96   
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Tabell 4  Tabell med analysvärden samt beräkningar för 2014. 

2014 

 P-tot N-tot NH4+-N BOD 7 Susp. Flöde 

 Ink.  

mg/l 

Utg.  

mg/l 

Ink. 

mg/l  

Utg.  

mg/l 

Ink. 

mg/l 

Utg. 

mg/l 

Ink.  

mg/l 

Utg.  

mg/l 

Utg.  

mg/l 

Utg. 

m3/d 

2014-01-15  0,13  19  16  4,1 <5 5286 

2014-01-22 3,2 0,14 35 23 27 21 93 4,7 5,1 3218 

2014-02-05 2,7 0,12 34 20 25 17 78 7,0 5,9 3418 

2014-02-19  0,14  10  9,1  3,9 <5 7992 

2014-03-05 2,4 0,13 24 12 19 11 56 4,0 5,6 6082 

2014-03-19 2,0 0,10 23 13 20 12 52 <3 <5 5530 

2014-04-02 2,1 0,099 24 21  16 40 4,3 <5 3569 

2014-04-16  0,11  13  11  <3 <5 5361 

2014-05-07 3,3 0,11 35 24  21 160 4,3 7,1 3541 

2014-05-21  0,15  23  21  <3 <5 3008 

2014-06-04 3,5 0,16 38 28  24 71 <3 <5 3264 

2014-06-18  0,12  33  28  <3 <5 3000 

2014-07-02 3,3 0,10 29 18  15 160 3,0 <5 4960 

2014-07-16  0,11  27  25  <3 16 3198 

2014-08-06  0,12  32  29  3,4 <5 2470 

2014-08-20  0,15  30  25  3,0 <5 3369 

2014-09-03  0,23  33  28  5,1 <5 3026 

2014-10-01 4,9 0,57 57 31  26 140 11 12 3042 

2014-10-15  0,12  12  10  3,4 <5 5410 

2014-11-05 0,96 0,091 12 12  9,5 18 <3 <5 6705 

2014-11-19  0,082  16  13  <3 <5 4973 

2014-12-03 1,9 0,067 21 14  12 58 3,1 <5 4856 
Antal analyser 11 22 11 22 4 22 11 22 22 22 

Medelvärde  2,8 0,14 30 21 23 18 84 4,0 6,0 4330 
Medianvärde  2,7 0,12 29 20 22 16 71 3,2 <5 3555 

Maxvärde  4,9 0,57 57 33 27 29 160 11 16 7992 
Minvärde  0,96 0,067 12 10 19 9,1 18 <3 <5 2470 

Reduktion %  95  30  22  95   
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BILAGA 5: KARTA ÖVER SURAHAMMAR 9:2 

 

Figur 9 Den berörda fastigheten Surahammar 9:2. Forn/kulturlämningarna är markerade med rött 
och grundvattenrör med X. (Skogsstyrelsen, 2015b)  
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BILAGA 6: INVENTERING 

Området är besökt 14 gånger under perioden 23 jan -15 juli 2015, med 1 besök i januari och 1 

i mars, 2 i april, 5 i maj, 2 i juni och 3 i juli. Inventeringen är utförd med hjälp av 2 erfarna 

personer ur Ramnäs-Virsbo naturklubb. I nedanstående tabell redovisas de resultat som 

bedöms vara av intresse för området.  

Tabell 5  Inventeringsresultat redovisat per delområde. För lokalisering av de olika 
delområdena se figur 8 nedan.  VU= sårbar  NT= nära hotad 

Område Art Rödlista Antal Aktivitet Anmärkning 
A Tofsvipa  2 par revir  
B Mindre 

strandpipare 
 2 hane + 1 

hona 
häckande  

C Gulsparv VU 1 par   
 Buskskvätta NT 1 par   
D Entita  1 par   
E Sånglärka NT 2 revir  
F Drillsnäppa   revir  
G Gröngöling NT 1 par  revirhävdade 

tidigt, troligen 
samma som 
häckade i J 

 

 Spillkråka NT    
 Mindre hackspett NT 1 par revir  
 Näktergal  2 sjungande  
 Enkelbeckasin  3 spelande  
I Näktergal  1   
 Härmsångare  2   
 Steglits  2 

sjungande 
  

J Gröngöling NT 1 par häckande  
 Lundsångare NT 1 sjungande Tillfällig gäst 
L Göktyta  1 revir  
 Rörhöna  1 par   
 Näktergal  1 sjungande   
 Stare VU 1 häckning  
 Åkergroda  Stor 

population 
Spel/lek, rom  

 Vanlig groda  Stor 
population 

Spel/lek, rom  
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Tabell 6  Inventeringsresultat redovisat med koordinater. VU= sårbar  NT= nära hotad 

Koordinat Art Rödlista Antal Anmärkning 
6619871, 1522786 myskgräs    
6619978, 15233?45 Rödtoppa NT?   
6619340, 1522559 Hartmansstarr? VU   
6619430, 1522496 hästskräppa    
6619716, 1522531 ängsruta    
6619631, 1522803 Storfläckig 

pärlemofjäril 
   

 6620220, 
1524629 

Violettkantad 
guldvinge 

NT   

 

 

 

Figur 10 Karta med de olika delområdena för inventeringen markerade. 
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BILAGA 7: FÖRSLAG PÅ VÅTMARK 

 

Figur 11  Förslag till våtmark vid Haga reningsverk, Surahammar.  
 För beskrivning se Rubrik 6 Resultat. 
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


