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    Yta ao:  39 km2 

    Längd:  10,5 km 

    Fallhöjd : 10 m  

 

   Artificiell mark: ca 75 % 

    - mycket dagvatten! 

 

     3 kommuner 

     Järfälla 

     Stockholm 

     Sundbyberg 

     + Solna 

       

Bällstaåns avrinningsområde 
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Undersökning av prioriterade ämnen  
2011-2012 
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Passiv provtagning 

Traditionell vattenprovtagning 

Prioriterade ämnen Uppmätt halt, 

medelvärde 

AA-MKN Uppmätt halt, 

maximalt 

MAC-MKN 

Benso(b)fluroanten - - 0,035 μg/l 0,017 μg/l 

Benso(g,h,i)perylen - -  0,043 μg/l 0,0082 μg/l 

DEHP 0,98 μg/l 1,3 μg/l 3,9 μg/l - 

Fluoranten 0,007-0,01 μg/l 0,0063 μg/l 0,012 μg/l 0,12 μg/l 

PFOS 0,04 µg/l 0,00065 μg/l 0,089 μg/l 36 μg/l 

Särskilt förorenande 

ämnen (SFÄ) 

Uppmätt halt, 

medelvärde 

Förslag års-

medelvärde 

(HaV) 

Uppmätt halt, 

maximalt 

 

Zink 16,5 μg/l 5,5 μg/l 

+bakgrund 

37,5 μg/l  

Koppar  3,94 μg/l 0,5 μg/l (biotill-

gänglig konc) 

7,4 μg/l  

 

Obs! Halter uppmätta med passiva provtagare låg mycket under uppmätta halter i stickprov 
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Miljöförvaltningen 

Bällstaån,  miljögifter – förbättringsbehov 
enligt VISS  

Förbättringsbehov  för PAH:erna (storlek) går inte att beräkna.  

 

Avgörande vid klassificeringen har varit att uppmätt maximal halt  

överskridit maximal tillåten halt i vatten (MAC-MKN). 



Förslag till lokalt åtgärdsprogram 
Konsultuppdrag hösten 2014 
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• Föreslå åtgärder för förbättrad 

vattenkvalitet i Bällstaån.  

• Beskriva funktion av och ytbehov för 

fysiska åtgärder (dagvatten) 

• Identifiera vilka som har ansvar och 

rådighet att genomföra föreslagna 

åtgärder. 

• Kostnadsuppskatta åtgärderna. 

 

Åtgärdsförslagen utgår från betingen i 

VISS som är satta till: 

 

Zink: 99 kg/år  

PAH: 1 antal 

Fosfor: 681 kg/år  



 Översvämningskänsligt 

avrinningsområde - behov av 

utjämning 

 

 Exploateringar inom hela 

avrinningsområdet 

 

 Felkopplingar i 

avlopps/dagvattennätet! 

 

 Miljöfarliga verksamheter - 

gemensamma lösningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. flera utmaningar 
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+ Svårigheter att veta hur undersökningar av prioriterade 

ämnen ska genomföras om källor ska hittas… 
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” Trots det nedslående 

resultatet finns en enorm 

potential för vattendraget.  

 

Åtgärdas de olika former av 

utsläpp ån tar emot så att 

vattenkvalitén höjdes kan 

åns skyddade miljöer bli ett 

viktiga lekområden för fisk ”  

Elprovfiske, augusti 2014 


