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Katarina Forslöw, 

miljöplanerare 

Fallet Verkaån 
- eller vad händer när man är ärlig? 

 

Verkaån 

Rosersberg 

industriområde 

Dp Östra Rosersberg 
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Ur planbeskrivning Ö. Rosersberg 
 

 

”Ett totalt ökat utsläpp av förorenat dagvatten från flera planerade 

verksamhetsområden till avrinningsområdet kan riskera 

målsättningen att inte försämra status i vattenförekomsten 

Verkaån” 

Lst:s remissvar Ö. Rosersberg 
 

Lst:s remissvar Ö. Rosersberg 
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Helhetssyn 
Aktuellt planområde 

Befintlig dikeskulvert 

Alternativ dikeskulvert 

Grundvattentäkt 

Verkaån 

Samhällsintressen 

(exploatering, inkl  

Arlandastad 5,6) Figur 5. Verkaåns belastningsområde 

2010. Blå linje markerar Verkaåns 

sträckning; gula punkter visar 

påsläppspunkter för dagvatten.  

 

Regionalt naturvärde 

Åsystemet nationellt värdefullt 

Verkaån 
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Lst:s remissvar Ö. Rosersberg 
 

Statusklassning 
Ekologisk status Sammanvägd God Kommentar 

Biologiska Kiselalger God Data från ett tillfälle (2008) 

Fysikalisk-kemiska Näringsämnen God VM har bedömt Verkaåns status m.h.a. förhållandena i uppströms 
liggande sjö och närliggande vattendrag. Inga uppmätta data har 
använts. 

  Försurning Hög   

  Särskilda förorenande ämnen   Ej klassade. 

Kemisk status Prioriterade ämnen God Inga uppmätta data har använts. 

 

Ströms vattentäkt (Norrvatten) 
grundvattenförekomsten Stockholmsåsen - Norrsunda 
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Syfte 
• Ge en samlad bild av befintlig och planerad påverkan av exploatering 

och annan markanvändning på vattenkvaliteten i Verkaåns 

avrinningsområde 

• Ta fram en strategi för åtgärder för att långsiktigt nå uppsatta och 

rimliga mål. 

• Redovisa planeringsförutsättningar för kommunens fortsatta 

planeringsarbete för yt- och dagvatten. 

 

 

• Referensgrupp med kommunen, Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten 

och Norrvatten. 

 

Försämrad status- tolkningsutrymme 
A. Inga försämringar överhuvudtaget kan tillåtas. 

B. Försämringar kan tillåtas så länge de inte medför någon förändring av 

enskilda kvalitetsfaktorer. 

C. Försämringar kan tillåtas så länge de inte medför någon förändring av 

den samlade statusklassningen. 

 

 

Belastningsberäkningar 

- Nuläge (2010) 

- 2 framtidsscenarion 
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Verkaån 

Scenario 1: 

Verkaåns 

avrinningsområde 

Dp Östra Rosersberg 

Arlandastad 4, 5 och 6 
Scenario 2: 
 

+ 

Belastningsberäkningar - metod 
 
• Utgått från flygfoton daterade 2010 

• Genomgång av alla detaljplaner 

• Intervju med verksamhetsutövare ang. takmaterial, 

    dagvattenåtgärder, framtida planer osv. 

• Indelning i typytor, 10 olika för 2010 

• Indelning i typytor 15 olika för framtiden 

• Beräkning av olika belastningsscenarier  

Belastningsberäkningar- ämnen 

• Näringämnen, partiklar, metaller (hög tillförlitlighet) 

• Särskilt förorenande ämnen (krom, zink, koppar) 

• Prioriterade ämnen (kadmium, kvicksilver, bly, nickel, PAH, TBT, 

endosulfan 

 

        

 

 

Nuläge 
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Fosforhalter  
 

Referensvärde togs fram 
• Med hänsyn till Fysingen och avrinningsområdet 
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Framtid 

- utan omledn. 

 

Framtid 

- med omledn. 
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Når Verkaån god status idag och i 
framtiden? 

 

Nuläge (2010) 
• Måttlig ekologisk status (2009-2011) 

• God kemisk status 

Scenario 1 (exploatering inom Verka aro)  

 
Belastningstaket är nått! 

 

EKOLOGISK STATUS 

• Näringsämnen: God ekologisk status kan nås om åtgärder (40-60 %) 

görs. Stora krav drift och underhåll  

• Särskilt förorenande ämnen (metaller): God ekologisk status kan nås 

om åtgärder (40-60%) görs  

 

• Förutsatt fortsatt god vattenkvalitet i Fysingen 
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Scenario 1 (exploatering inom Verka aro)  

 
Belastningstaket är nått! 

 

KEMISK STATUS (prioriterade ämnen) 

• Metaller: God kemisk status kan nås om åtgärder (40-60%) görs  

• Organiska miljögifter: God ekologisk status kan nås om åtgärder (40-

60%) görs  

 

• Förutsatt fortsatt god vattenkvalitet i Fysingen 

 

 

Scenario 2 (inklusive omledning) 
 
Belastningstaket är nått! 

 
EKOLOGISK STATUS 

• Näringsämnen: God ekologisk status kan nås om långtgående åtgärder 

(80 %) görs + insatser inom alla verksamheter från all markanvändning. 

• Särskilt förorenande ämnen (metaller): God ekologisk status kan nås om 

åtgärder (40-60%) görs  

 

• Förutsatt fortsatt god vattenkvalitet i Fysingen 

Scenario 2 (inklusive omledning) 

KEMISK STATUS (prioriterade ämnen) 

• Metaller: God kemisk status kan nås om åtgärder (40-60%) görs  

• Organiska miljögifter: God ekologisk status kan nås om åtgärder (40-

60%) görs  

 

• Förutsatt fortsatt god vattenkvalitet i Fysingens 

Belastningstaket är nått! 

Vad säger referensgruppen? 



2013-10-10 

12 

 

”Samhällsintresse (exploatering) kan inte ske på 

 bekostnad av MKN” (Vattenmyndigeten) 

 

”Ströms vattentäkt ska skyddas, utsläpp 

ska ske till Verkaån” (Lst, Norrvatten) 

Fråga till Lst:  
är underlaget tillräckligt? 

Generellt  

 Kommunen måste kunna visa upp ett trovärdigt underlag 

för hur MKN ska kunna följas, t.ex.  

– Dagvattenutredning  

– Miljökonsekvensbeskrivning  

– Beslutade och/eller avtalade åtgärder på andra platser inom 

avrinningsområdet 

 Kommunen måste själva ta ställning i frågan 

– Är underlaget för bedömning tillfyllest?  

– Kan miljökvalitetsnormerna följas eller inte?   

– Tro på sin egen bedömning! 

 Länsstyrelsen lämnar synpunkter och tar ställning till  

– Underlaget  

– Kommunens bedömning och deras ställningstagande 
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Insikter 
• Skötsel och uppföljning av dagvattenanläggningar avgörande 

• Ansvarsfördelning mellan förvaltningarna måste tydliggöras 

• Krav enligt Miljöbalken vid bygglov avgörande 

• Tillsynen måste effektiviseras 

• Höga krav på dagvattenutredningar i detaljplaneskedet 

 

Helhetssyn 
Aktuellt planområde 

Befintlig dikeskulvert 

Alternativ dikeskulvert 

Grundvattentäkt 

Verkaån 

Samhällsintressen 

(exploatering, inkl  

Arlandastad 5,6) 

? 

RIMLIGHETSPRINCIPEN? 

 
 Att gömma vatten  
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