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1 Inledning 

Detta är en bilaga till rapporten Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Vattholmaån. Här 

beskrivs de högst prioriterade platsspecifika åtgärderna som föreslås för minskat näringsläckage 

från jordbruksmark (6 st.), för rening av dagvatten (2 st.) och kompletterande rening av 

spillvatten (2 st.). Totalt tio åtgärdsförslag presenteras med början nedströms. Samtliga åtgärder 

ska bidra till att förbättra Vattholmaåns ekologiska status och samtidigt bidra till en ökad 

biologisk mångfald. Åtgärdsplatsernas lokalisering redovisas på översiktskartan i Figur 1. I 

huvudrapporten beskrivs hur dessa åtgärder valts ut och prioritetsordnats. Där beskrivs även 

generella åtgärder som inte avser någon specifik plats. 

För varje åtgärd redovisas tillrinningsområdets och åtgärdens storlek, förväntad 

avskiljningsgrad av fosfor men också åtgärdens genomförbarhet, kostnadsuppskattning samt 

synergieffekter. En enklare illustration av åtgärdernas placering i landskapet har tagits fram. För 

varje åtgärdsförslag redovisas även en tabell som sammanfattar förutsättningarna för 

genomförandet av åtgärden. Även om fosforavskiljning är åtgärdernas huvudsakliga syfte 

kommer de även kunna ge god avskiljning av andra näringsämnen och föroreningar samt 

kombineras med andra ändamål som ökad biologisk mångfald och förbättrade 

rekreationsmöjligheter.  
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Figur 1. Inom Vattholmaåns avrinningsområde har tio platsspecifika åtgärdsförslag för 

minskad fosfortillförsel tagits fram och redovisas i detalj i denna bilaga. Bakgrundskarta: © 

Lantmäteriet (2020). 

1.1 Åtgärder i jordbrukslandskapet 

Av de platsspecifika åtgärdsförslag som tagits fram i denna utredning och som syftar till att 

minska näringstillförseln från framförallt jordbruksmark så har två stycken givits prioritetsklass 

1 och fyra stycken prioritetsklass 2 (Figur 1). I avsnitt 1.1 till 4 redogörs för de platsspecifika 

åtgärderna. Möjliga stöd att söka för åtgärderna beskrivs i avsnitt 5. 

Kostnadsuppskattningar för anläggningarna har gjorts för såväl entreprenad som för skötsel och 

underhåll. Entreprenadkostnader för våtmarker i jordbrukslandskapet baseras på en 
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schablonkostnad av 200 000 kr per hektar. För fosfordammar och tvåstegsdiken baseras 

entreprenadkostnader på uppskattad schaktvolym och möjlighet till lokal masshantering. För 

fosfordammar och tvåstegsdiken betyder det alltså att dikets djup, vattennivå i relation till 

marknivån och djup på dränering i omkringliggande åkermark spelar stor roll. För alla 

åtgärdsförslag tillkommer ytterligare kostnader, som för mera detaljerad förstudie samt för 

projektering, byggledning och tillståndsansökningar. För åtgärder på kommunal mark 

tillkommer dessutom kostnader för offentlig upphandling. Eventuella kostnader för markinköp, 

avtal eller arrende ingår inte i kostnadsuppskattningarna eftersom det inom 

landsbygdsprogrammet finns stöd som markägare kan söka för ovanstående åtgärder. 

Åtgärdsplatserna bedöms ha likvärdiga förutsättningar (”medel”) för synergieffekter kopplat till 

biologisk mångfald. Två av de platsspecifika åtgärdsförslagen ligger på områden med 

riksintresse för naturvård enligt Naturvårdsreningsverkets kartverktyg om skyddad natur (2021). 

Hänsyn behöver tas till detta för de berörda åtgärderna (4–07 och 13–09). 

1.2 Åtgärder för dagvattenrening 

Denna bilaga presenterar två platsspecifika åtgärder för rening av dagvatten i Österbybruk. I 

avsnitt 2.3 och 4.4 beskrivs dessa i detalj. 

Kostnadsuppskattningar för dagvattenåtgärderna som har tagits fram avser såväl kostnader för 

entreprenadsskedet som kostnader för skötsel och underhåll. Drift- och underhållskostnader har 

schablonmässigt beräknas baserad på erfarenheter från underhåll på befintliga dagvattendammar 

i till exempel Nacka kommun. Sedimenttömnings- och underhållskostnader vart tjugonde år 

uppgår till cirka 7 Mkr/ha dammyta eller cirka 35 kr/m2 år. Anläggningarnas 

grovsedimentationsdel kan antas motsvara cirka 10 procent av den totala ytan och töms vart 

femte år till en uppskattad kostnad på 5 Mkr/ha eller 10 kr/m2 år räknat på anläggningens totala 

yta. Den delen av driftkostnaderna som baseras på anläggningarnas storlek blir då ca 45 kr/m2 

år. Om sugmuddring antas behövas för rensning, och avvattning antas inte kunna ske på 

närliggande markytor, samt att massorna efter avvattning måste deponeras, så uppskattas 

kostnadsbilden stiga upp emot, men under 10 Mkr/ha dammyta. Den lägre kostnaden har 

antagits i beräkningarna i underrubrikerna nedan. 

 

För båda åtgärdsförslagen tillkommer ytterligare kostnader, för utredning, projektering, 

byggledning och tillståndsansökningar. Då båda åtgärderna ligger på kommunal mark (förutom 

utloppet på åtgärd 09–06) tillkommer dessutom kostnader för offentlig upphandling.  

1.3 Våtmarker för kompletterande rening till avloppsreningsverk 

För två av de tre lokala avloppsreningsverken i Vattholmaåns avrinningsområde – Vattholma, 

Skyttorp och Österbybruk ARV – har ett förslag till ytterligare rening (ett fjärde reningssteg) i 

våtmarker tagits fram. Utformning och dimensionering av dessa anläggningar följer 

beskrivningen i huvudrapporten. I denna bilaga beskrivs de platsanpassade åtgärdsförslagen. 

Dimensioneringsförutsättningar, tekniska komponenter, lokalisering, förväntad genomförbarhet, 

kostnadsuppskattning, förväntad reningseffekt och synergieffekter redovisas per förslag samt 

om någon alternativ lösning identifierats.  

Det finns flera andra metoder för att minska utsläppen av fosfor från avloppsreningsverken i 

Vattholmaåns avrinningsområde, som är mer tekniska och innebär ombyggnation och justering 

av processerna i reningsverken och/eller förändring av driften. Uppsala Vatten och Avfall 
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respektive Gästrike Vatten jobbar kontinuerligt med att utveckla reningsprocessen för att bli 

ännu bättre. Inga förslag har därför tagits fram i denna utredning på ombyggnation eller 

förändrad drift av reningsverken. 
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2 Åtgärder på sträckan Vattholma – Dannemorasjön 

2.1 Fosfordamm vid Stor-Sandbo, 01–01 (Prioritetsklass 2) 

I åkerdiket vid Stor-Sandbo, ungefär mitt emellan 

Skyttorp och Salsta, föreslås en fosfordamm som åtgärd 

för fosforavskiljning från jordbruksmarken (Figur 3). 

Diket på denna plats har relativt flacka slänter och vid 

fältbesök i oktober 2021 stod vatten i delar av diket på en 

nivå 60–100 cm under markytan (Figur 2). Andra delar 

var endast fuktiga. Anläggandet innebär en del schakt 

men det finns goda förutsättningar att sprida ut massorna, 

som främst kommer att bestå av lera, på jordbruksmarken 

intill. 

En skyddszon på ca 20 m går längs dikets östra kant mot 

åkermarken. Bräddas diket ca 10 meter åt öster och fem 

meter åt väster kan en fosfordamm anläggas i diket utan 

att göra intrång på produktiv åkermark. Föreslagen 

permanent vattenyta är 1400 m2, vilket motsvarar 0,06 % 

av tillrinningsområdets yta. En fosforavskiljning av cirka 

13 kg fosfor årligen förväntas. Åtgärden tilldelas 

prioritetsklass 2 på grund av gynnsamma förutsättningar men relativ låg avskild mängd fosfor. 

 

Figur 3. Åtgärdsförslag 01–01 vid Stor-Sandbo.  

Figur 2. Befintligt dike. 
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Tabell 1. Sammanfattning av grunddata, förväntad rening, genomförbarhet, 

kostnadsuppskattning, synergieffekter och ev. alternativ lösning för åtgärdsförslag 01–01 

 

Grunddata Åtgärdsnummer 01-01

Vattenförekomst Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön

Kommun Uppsala

Prioriteringsordning 2

Tillrinningsområdets yta (ha) 240

Jordbruksmark (ha) 51

Tillrinningsområdets karaktär Skogs- och jordbruksmark

Föreslagen lösning Fosfordamm

Föreslagen permanent vattenyta (m2) 1 400

Relativ permanent vattenyta (% av yta) 0,06

Förväntad rening Reningsgrad fosfor (varav partikulär) 30 %* (100 %)

Reningseffekt (kg fosfor/år) 13

Genomförbarhet Kommunal mark Nej

Intrång/hänsynsbehov Ligger i kantzon till åkermark

Tillgänglighet; rationell drift Via väg

Juridisk hantering
Dialog med markägare/brukare och anmälan 

om vattenverksamhet

Markavvattningsföretag Inget dikningsföretag

Geologi och hydrogeologi lera

Markföroreningar Inga kända

Nivå och topografi Flack mark längs diket

Befintlig infrastruktur
Täckdiken mynnar i diket strax uppstöms 

förslag

Modifieringsbehov infrastruktur

Schaktdjup (m) (självfall antas) 2

Schaktvolym (m3) 2130

Masshanteringsantagande Fall A (utfyllnad av omkringliggande mark)

Kostnad Investering (kr) 370 000 kr

Kostnadspåslag för infra-konflikter Ej studerat 

Kostnadspåslag för markföroreningar Nej

Drift tillsyn (kr/år) 4 000

Drift tömning (kr/5 år) 16 000

Årskostnad (4 % kalkylränta, 25 års 

avskrivningstid) 31 000

Fosforavskiljningskostnad (kr/kg P) 2 400

Stödmöjligheter investering Landsbygdsprogrammet, 50, 90 eller 100 % 

Stödmöjligheter skötsel Landsbygdsprogrammet, 4000 kr/ha år

Synergieffekter Biologisk mångfald Medel

Gestaltning/rekreation Låg

Möjlighet till flödesutjämning Låg

Förväntad rening andra ämnen Medel

Alternativ lösning Strukturkalkning
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2.2 Fosfordamm vid Myra, 01–12 (Prioritetsklass 2) 

 

En fosfordamm föreslås söder om Myra. 

Avrinningsområdet till åtgärden är stort sett till 

vald åtgärdstyp och består till relativt hög grad av 

skogsmark men även en betydande del åkermark. 

Åkrarna bedöms användas till ettåriga grödor och 

de riskerar att läcka näringsämnen framförallt 

vintertid (Figur 5). 

Åtgärden föreslås anläggas på jordbruksmark i 

anslutning till dikets utlopp. Diket ligger relativt 

ytligt vilket minskar schaktbehovet jämfört med 

liknande åtgärder i andra områden (Figur 4). 

Fosfordammen som föreslås har potential att avskilja 14 kg fosfor årligen. Det finns även goda 

förutsättningar att gestalta dammen för att skapa mervärden för rekreation och biologisk 

mångfald. Att schaktbehovet för åtgärden är lågt kan betraktas som mycket gynnsamt men att 

den avskilda mängden fosfor är begränsat gör att åtgärden tilldelas prioritetsklass 2. 

En alternativ åtgärd kan vara att omvandla diket till ett tvåstegsdike. Detta skulle kunna ge en 

bättre avrinning från markerna utan att sänka dräneringsdjupet. Med hjälp av några djuphålor i 

diket kan fosforrika partiklar avskiljas för att senare med grävskopa kunna återföras till åkrarna. 

Fosforavskiljningen i tvåstegsdiken har hittills bara kvantifierats i studier utförda i USA och 

varierar mellan 10 % och 40 % av den totala fosforhalten i vattnet. Studier av tvåstegsdiken 

pågår även i Sverige, men i dagsläget saknas dock kvantitativa data på reningseffekter 

(Aronsson m.fl., 2019).  

 

Figur 5. Åtgärdsförslag 01–12 vid Myra. 

Figur 4. Befintligt dike. 
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Tabell 2. Sammanfattning av grunddata, förväntad rening, genomförbarhet, 

kostnadsuppskattning, synergieffekter och ev. alternativ lösning för åtgärdsförslag 01–12 

 

 

  

Grunddata Åtgärdsnummer 01-12

Vattenförekomst Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön

Kommun Östhammar

Prioriteringsordning 2

Tillrinningsområdets yta (ha) 260

Jordbruksmark (ha) 73

Tillrinningsområdets karaktär Skogs- och jordburksmark

Föreslagen lösning Fosfordamm

Föreslagen permanent vattenyta (m2) 1 600

Relativ permanent vattenyta (% av yta) 0,06

Förväntad rening Reningsgrad fosfor (varav partikulär) 30 %* (100 %)

Reningseffekt (kg fosfor/år) 14

Genomförbarhet Kommunal mark Nej

Intrång/hänsynsbehov Förlust av åkermark

Tillgänglighet; rationell drift Via åkermark, åkerkant

Juridisk hantering
Dialog med markägare/brukare och anmälan 

om vattenverksamhet

Markavvattningsföretag Ej inom aktivt företag

Geologi och hydrogeologi Gränsen mellan gyttjelera och finlera

Markföroreningar Inga kända

Nivå och topografi
Ligger i ett grunt dike med erosionkänsliga 

slänter

Befintlig infrastruktur

Modifieringsbehov infrastruktur

Schaktdjup (m) (självfall antas) 1,5

Schaktvolym (m3) 1640

Masshanteringsantagande Fall A (utfyllnad av omkringliggande mark)

Kostnad Investering (kr) 300 000 kr

Kostnadspåslag för infra-konflikter Ej studerat 

Kostnadspåslag för markföroreningar Nej

Drift tillsyn (kr/år) 4 000

Drift tömning (kr/5 år) 16 000

Årskostnad (4 % kalkylränta, 25 års 

avskrivningstid) 26 000

Fosforavskiljningskostnad (kr/kg P) 1 900

Stödmöjligheter investering Landsbygdsprogrammet, 50, 90 eller 100 % 

Stödmöjligheter skötsel Landsbygdsprogrammet, 4000 kr/ha år

Synergieffekter Biologisk mångfald Medel

Gestaltning/rekreation Medel

Möjlighet till flödesutjämning Låg

Förväntad rening andra ämnen Medel

Alternativ lösning Tvåstegsdike, med möjlighet för partikelfångst i djuphålor och flödesutjämning
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2.3 Spillvattenvåtmark vid Vattholma avloppsreningsverk 

Vattholma reningsverk ligger väster om samhället alldeles intill Vattholmaån som här ligger 

djupt nedskuren i landskapet. Norr om reningsverket sträcker sig uppodlade lermarker ner mot 

ån. Ett av dessa fält ägs av kommunen. I förslagsskissen har den nedre delen av den 

kommunägda åkermarken tagits i anspråk för en kompletterande spillvattenvåtmark. 

Området som tas i anspråk för spillvåtmark ligger väl samlat och med gott skyddsavstånd till 

bebyggelse. Fältet är uppbyggt av lera och har idealisk lutning för översilning. Dammar skapas 

genom lerschakt och dämning.  

Eftersom utsläppen av fosfor från Vattholma reningsverk är relativt små och reningsverket 

fungerar bra enligt provtagningar, bedöms investeringar i en våtmark enbart för förbättrad 

fosforavskiljning inte vara motiverade. Fosforavskiljningen i en våtmark vid Vattholma 

reningsverk skulle med 50 % reningsgrad avskilja cirka 5 kg fosfor årligen, utifrån nuvarande 

belastning, och något mer i framtiden med en ökad inflyttning. Anledningen till att anlägga en 

spillvattenvåtmark i Vattholma skulle främst vara för att möta framtida ökade krav på ytterligare 

rening av ämnen som ammonium, läkemedelsrester, mikroplaster etc. En våtmark som 

efterföljande reningssteg utgör vid bräddningar och eventuella driftproblem också en 

välkommen buffert mellan reningsverk och recipient, som även bidrar med biologisk diversitet 

och ofta blir ett uppskattat rekreationsområde. 

Nedan beskrivs tekniska komponenter som ingår i förslaget som illustreras i Figur 6. Grunddata, 

förväntad rening, förväntad genomförbarhet och uppskattad kostnad samt synergieffekter 

sammanfattas i Tabell 3. 

• Pumpgrop med (tre) pumpar med styr- och reglerutrustning. Placeras efter 

slutsedimentering. 

• Tryckledningar för överföring av vatten till respektive översilning. Tre ledningar med 

varsin ventil. Total ledningssträcka cirka 350 m. 

• Beskickningssystem. Två trycksatta grövre spridarledningar placerade i spridarvall av 

makadam/sten. Total cirka 250 m spridarledning. 

• Uppsamlingsdamm nedanför översilningen. Denna damm kan tömmas för att underlätta 

skötsel till exempel slåtter och eventuell slamrensning. 

• Tre stycken regler-/utloppsbrunnar för möjlighet till reglering av vattennivå. Den sista 

brunnen skall också möjliggöra flödesmätning och vattenprovtagning. 

• Yta/damm för bräddvatten (preliminärt placerad i nederkant på översilning A)  

• Förbiledning direkt till dammarna för möjlighet till temporär avställning av 

översilningen. 
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Figur 6. Förslag till lokalisering och utformning av en spillvattenvåtmark vid Vattholma 

reningsverk. Anläggningen syftar till att minimera direktutsläpp vid brädd och ger en hög och 

säker rening av näringsämnen, smittämnen och mikroföroreningar. 
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Tabell 3. Sammanfattning av grunddata, förväntad rening, genomförbarhet, 

kostnadsuppskattning, synergieffekter och ev. alternativ lösning för åtgärdsförslag 

spillvattenvåtmark vid Vattholma ARV. 

 

  

Grunddata Åtgärdsnummer Vattholma ARV

Vattenförekomst Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön

Kommun Uppsala

Tillstånd (PE) 2000

Medelbelastning (PE) ca 670

Tillrinningsområdets karaktär Vattholma tätort

Föreslagen lösning Spillvattenvåtmark med pulsvis översilning

Föreslagen yta (ha) 0,52

Varav permanent vattenyta (ha) 0,12

Förväntad rening Reningsgrad fosfor 50 - 90 % 

Reningseffekt (kg fosfor/år) 5 (4-7)

Genomförbarhet Kommunal mark Ja

Intrång/hänsynsbehov Bortfall av åkermark

Tillgänglighet; rationell drift Ligger i anslutning till ARV

Juridisk hantering  Tillståndsansökan.

Markavvattningsföretag -

Geologi och hydrogeologi Lera

Markföroreningar Inga kända

Nivå och topografi

Våtmark skapas genom kombination av 

schakt och dämning. Lutning möjliggör 

översilning.

Befintlig infrastruktur

Modifieringsbehov infrastruktur

Schaktdjup medel (m)  - 

Schaktvolym (m3) 500 (endast dammar)"

Masshanteringsantagande  - 

Kostnad Investering 2-4 mkr

Kostnadspåslag för infra-konflikter Ej studerat 

Kostnadspåslag för markföroreningar Nej

Drift 70 - 100 kkr/år

Årskostnad (3 % avskrivningsränta, 20 års avskrivningstid 

för maskin och 40 års avskrivningstid för anläggning) 150 000 kr/år

Fosforavskiljningskostnad 30 000 kr/P,år

Stödmöjligheter investering LOVA, LONA

Stödmöjligheter skötsel  - 

Synergieffekter Biologisk mångfald Medel

Gestaltning/rekreation Medel

Möjlighet till flödesutjämning Hög

Förväntad föroreningsreduktion generellt Hög

Alternativ lösning Det finns fler platser kring verket som skulle kunna användas (se ritning).
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3 Åtgärder vid Dannemorasjön  

3.1 Fosfordamm sydöst om Bräcksta, 07–02 (Prioritetsklass 1) 

Söder om Dannemorasjön, nära Bräcksta, föreslås en 

fosfordamm (Figur 8). Dammen föreslås schaktas ut i 

befintligt åkerdike (Figur 7). I dagsläget har åkerdiket flacka 

slänter och ytligt vattenstånd. Diket ligger nästan i nivån 

med sjön och är bevuxet med våtmarksväxter. Invid diket 

ligger marken i träda. 

Av samtliga åtgärdsförslag har åtgärdsförslag 07–02 den 

näst största arealen jordbruksmark i sitt lokala 

avrinningsområde (åtgärdsförslag 09–01 har högst). Andelen 

jordbruksmark är även stor (57 %). Dessa faktorer 

tillsammans med den beskrivna formen på diket form gör att 

en låg avskiljningskostnad per fosfor (1250 kr/kg P) kan 

uppnås. Åtgärden har därför tilldelats prioritetsklass 1. 

 

 

Figur 8. Åtgärdsförslag 07–02 sydöst om Bräcksta. 

Figur 7. Befintligt dike. 
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Tabell 4. Sammanfattning av grunddata, förväntad rening, genomförbarhet, 

kostnadsuppskattning, synergieffekter och ev. alternativ lösning för åtgärdsförslag 07–02 

 

  

Grunddata Åtgärdsnummer 07-02

Vattenförekomst Dannemorasjön

Kommun Östhammar

Prioriteringsordning 1

Tillrinningsområdets yta (ha) 175

Jordbruksmark (ha) 100

Tillrinningsområdets karaktär Skogs- och jordbruksmark

Föreslagen lösning Fosfordamm

Föreslagen permanent vattenyta (m2) 1 380

Relativ permanent vattenyta (% av yta) 0,08

Förväntad rening Reningsgrad fosfor (varav partikulär) 30 %* (100 %)

Reningseffekt (kg fosfor/år) 13

Genomförbarhet Kommunal mark Nej

Intrång/hänsynsbehov Anläggs på trädad mark

Tillgänglighet; rationell drift Via åkerkant

Juridisk hantering
Dialog med markägare/brukare och anmälan 

om vattenverksamhet

Markavvattningsföretag Ej aktivt företag

Geologi och hydrogeologi Gyttjelera

Markföroreningar Inga kända

Nivå och topografi Flackt dike nästan i nivå med sjön

Befintlig infrastruktur

Modifieringsbehov infrastruktur

Schaktdjup (m) (självfall antas) 1,5

Schaktvolym (m3) 1410

Masshanteringsantagande Fall A (utfyllnad av omkringliggande mark)

Kostnad Investering (kr) 260 000 kr

Kostnadspåslag för infra-konflikter Ej studerat 

Kostnadspåslag för markföroreningar Nej

Drift tillsyn (kr/år) 4 000

Drift tömning (kr/5 år) 16 000

Årskostnad (4 % kalkylränta, 25 års 

avskrivningstid) 24 000

Fosforavskiljningskostnad (kr/kg P) 1 800

Stödmöjligheter investering Landsbygdsprogrammet, 50, 90 eller 100 % 

Stödmöjligheter skötsel Landsbygdsprogrammet, 4000 kr/ha år

Synergieffekter Biologisk mångfald Medel

Gestaltning/rekreation Låg

Möjlighet till flödesutjämning Ej relevant

Förväntad rening andra ämnen Medel

Alternativ lösning
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4 Åtgärder på sträckan Fyrisån – Sundbroån 

4.1 Fosfordamm eller våtmark Haglösa, 09–01 (Prioritetsklass 1) 

Invid Gruvsjön nära byn Haglösa föreslås en 

fosfordamm i befintligt dike som idag ligger i ett 

sankt område med våtmarksvegetation (Figur 9). 

Diket har breda slänter och vattennivån var vid 

fältbesök ca 0,8 m under marknivå. Med åtgärden 

kan en fosforavskiljning på 30 kg årligen uppnås, 

vilket innebär störst mängd av alla föreslagna 

åtgärder. Fosforavskiljningskostnaden blir med 

den föreslagna storleken på permanent vattenyta 

(1700 m2) endast 900 kr per kg avskild fosfor med 

antagen anläggningskostnad. Detta är den lägsta 

kostnaden per avskild mängd fosfor av alla presenterade åtgärdsförslag. De låga kostnaderna   

och den höga absoluta avskiljningen är huvudgrunden varför åtgärden tilldelas prioritetsklass 1. 

I Figur 10 är åtgärden alternativt utritad som en våtmark med en permanent vattenyta på 3500 

m2, vilket är större än vad som krävs för att åstadkomma en bra fosforavskiljning. Att anlägga 

en våtmark som är lite större än nödvändigt medför ökade möjligheter för biologisk mångfald, 

kolinlagring och rekreation. Kostnaden per avskilt kilogram fosfor skulle dock stiga till cirka 

1 500 kr, vilket dock fortfarande kan betraktas som lågt jämfört med andra åtgärder. 

 

Figur 10. Åtgärdsförslag 09–01. Fosfordamm vid Haglösa, utritad som en större 

våtmarksvariant för att skapa mervärden. 

Figur 9. Befintligt dike. 
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Tabell 5. Sammanfattning av grunddata, förväntad rening, genomförbarhet, 

kostnadsuppskattning, synergieffekter och ev. alternativ lösning för åtgärdsförslag 09–01 

 

  

Grunddata Åtgärdsnummer 09-01

Vattenförekomst Fyrisån - Sundbroån

Kommun Östhammar

Prioriteringsordning 1

Tillrinningsområdets yta (ha) 235

Jordbruksmark (ha) 108

Tillrinningsområdets karaktär Skogs- och jordbruksmark

Föreslagen lösning Fosfordamm

Föreslagen permanent vattenyta (m2) 1 700

Relativ permanent vattenyta (% av yta) 0,07

Förväntad rening Reningsgrad fosfor (varav partikulär) 30 %* (100 %)

Reningseffekt (kg fosfor/år) 20

Genomförbarhet Kommunal mark Nej

Intrång/hänsynsbehov Ligger i sankt område

Tillgänglighet; rationell drift Via traktorväg och i åkerkant

Juridisk hantering
Dialog med markägare/brukare och anmälan 

om vattenverksamhet

Markavvattningsföretag
Ej aktivt företag. Ligger nära gruvans 

omdragning av vattendragen

Geologi och hydrogeologi Gyttjelera

Markföroreningar Inga kända

Nivå och topografi Vattenytan ligger relativt nära markytan

Befintlig infrastruktur

Modifieringsbehov infrastruktur

Schaktdjup (m) (självfall antas) 1,5

Schaktvolym (m3) 1740

Masshanteringsantagande Fall A (utfyllnad av omkringliggande mark)

Kostnad Investering (kr) 310 000 kr

Kostnadspåslag för infra-konflikter Ej studerat 

Kostnadspåslag för markföroreningar Nej

Drift tillsyn (kr/år) 4 000

Drift tömning (kr/5 år) 16 000

Årskostnad (4 % kalkylränta, 25 års 

avskrivningstid) 27 000

Fosforavskiljningskostnad (kr/kg P) 1 400

Stödmöjligheter investering Landsbygdsprogrammet, 50, 90 eller 100 % 

Stödmöjligheter skötsel Landsbygdsprogrammet, 4000 kr/ha år

Synergieffekter Biologisk mångfald Medel

Gestaltning/rekreation Medel

Möjlighet till flödesutjämning Ej relevant

Förväntad rening andra ämnen Medel

Alternativ lösning Kan göras till en större våtmark som gestaltas för rekreation och ökar biologisk 
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4.2 Fosfordamm vid Norråsen, 09–03 (Prioritetsklass 2) 

Långt norrut i Vattholmaåns avrinningsområde, 

mellan Norråsen och Bro, föreslås en fosfordamm 

(Figur 12). Avrinningsområdet är endast 63 hektar 

stort, men det utgörs till 43 % av jordbruksmark. 

Åtgärden bedöms kunna avskilja ca 8 kg fosfor 

årligen. 

Dammen anläggs i befintligt skogsdike i sank 

björkskog där vattenytan i princip var i nivå med 

markytan vid fältbesök (Figur 11). Eftersom 

vattenytan ligger så nära markytan kan mängden 

schaktmassor minimeras. Tillgänglighet för 

entreprenadmaskiner är dock svårt, något som 

ytterligare kompliceras av sannolikt dålig bärighet i marken. Att förutsättningarna på denna 

plats är svåra har varit anledningen för tilldelning till prioritetsklass 2. 

 

Figur 12. Åtgärdsförslag 09–03 vid Norråsen. 

Figur 11. Befintligt dike. 



 
 

  

Bilaga 1. Platsspecifika åtgärdsförslag för minskad fosforbelastning, WRS AB, 2022-06-30  

20 (34) 

Tabell 6. Sammanfattning av grunddata, förväntad rening, genomförbarhet, 

kostnadsuppskattning, synergieffekter och ev. alternativ lösning för åtgärdsförslag 09–03 

  

Grunddata Åtgärdsnummer 09-03

Vattenförekomst Fyrisån - Sundbroån

Kommun Östhammar

Prioriteringsordning 2

Tillrinningsområdets yta (ha) 63

Jordbruksmark (ha) 27

Tillrinningsområdets karaktär Skogs- och jordbruksmark

Föreslagen lösning Fosfordamm

Föreslagen permanent vattenyta (m2) 450

Relativ permanent vattenyta (% av yta) 0,07

Förväntad rening Reningsgrad fosfor (varav partikulär) 30 %* (100 %)

Reningseffekt (kg fosfor/år) 5

Genomförbarhet Kommunal mark Nej

Intrång/hänsynsbehov Föreslås i sank björkskog

Tillgänglighet; rationell drift Via åkermark, åkerkant

Juridisk hantering
Dialog med markägare/brukare och anmälan 

om vattenverksamhet

Markavvattningsföretag Inget aktivt företag

Geologi och hydrogeologi Gyttjelera

Markföroreningar Inga kända

Nivå och topografi Dike ligger nästan i nivå med markytan

Befintlig infrastruktur -

Modifieringsbehov infrastruktur -

Schaktdjup (m) (självfall antas) 1,1

Schaktvolym (m3) 280

Masshanteringsantagande Fall A (utfyllnad av omkringliggande mark)

Kostnad Investering (kr) 90 000 kr

Kostnadspåslag för infra-konflikter Ej studerat 

Kostnadspåslag för markföroreningar Nej

Drift tillsyn (kr/år) 4 000

Drift tömning (kr/5 år) 16 000

Årskostnad (4 % kalkylränta, 25 års 

avskrivningstid) 13 000

Fosforavskiljningskostnad (kr/kg P) 2 600

Stödmöjligheter investering Landsbygdsprogrammet, 50, 90 eller 100 % 

Stödmöjligheter skötsel Landsbygdsprogrammet, 4000 kr/ha år

Synergieffekter Biologisk mångfald Medel

Gestaltning/rekreation Låg

Möjlighet till flödesutjämning Ej relevant

Förväntad rening andra ämnen Medel

Alternativ lösning
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4.3 Våtmark norr om Dannemorasjön, 09–05 (Prioritetsklass 2) 

Norr om Dannemorasjön breder idag ett vasshav 

ut sig på gammal sjöbotten (Figur 13). Här 

föreslås en våtmark schaktas fram som utöver 

fosforavskiljning även har potential för ökad 

biologisk mångfald och som rekreationsyta. 

Förutsättningen är att området röjs (vasslåtter) 

och tillgängliggörs. 

Inloppet till den föreslagna våtmarken utgörs av 

ett tillrinnande dike västerifrån till Sundbroån. 

Utlopp sker till Sundbroån, som rinner vidare till 

Dannemorasjön (Figur 14). Platsen kan nås via 

en befintlig traktorväg i vasshavet. Sista biten ut 

till våtmarken behöver marken förstärkas för att 

medge möjligheter för skötsel. Våtmarken 

anläggs med fördel av maskiner anpassade för 

våtmarksanläggning i sanka förhållanden. 

Åtgärden har potential att avskilja cirka 10 kg fosfor per år. Med den utritade storleken på 

våtmark (9000 m2) blir fosforavskiljningskostnaden något högre än för de andra 

åtgärdsförslagen för jordbruksmark. Områdets tillgänglighet och att marken behöver förstärkas 

för skötsel har varit anledningen för att tilldela åtgärden prioritetsklass 2.  

 

Figur 14. Åtgärdsförslag 09-05 norr om Dannemorasjön. 

Figur 13. Vasshavet på föreslagen plats. 
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Tabell 7. Sammanfattning av grunddata, förväntad rening, genomförbarhet, 

kostnadsuppskattning, synergieffekter och ev. alternativ lösning för åtgärdsförslag 09–05

 

 

  

Grunddata Åtgärdsnummer 09-05

Vattenförekomst Fyrisån - Sundbroån

Kommun Östhammar

Prioriteringsordning 2

Tillrinningsområdets yta (ha) 180

Jordbruksmark (ha) 28

Tillrinningsområdets karaktär Skogs- och jordbruksmark

Föreslagen lösning Våtmark

Föreslagen permanent vattenyta (m2) 9 000

Relativ permanent vattenyta (% av yta) 0,50

Förväntad rening Reningsgrad fosfor (varav partikulär) 30 %* (100 %)

Reningseffekt (kg fosfor/år) 7

Genomförbarhet Kommunal mark Nej

Intrång/hänsynsbehov Anläggs i vasshavet

Tillgänglighet; rationell drift
Via traktorväg, förstärkning ut till våtmark 

behövs

Juridisk hantering
Dialog med markägare/brukare och anmälan 

om vattenverksamhet

Markavvattningsföretag Inget aktivt företag

Geologi och hydrogeologi Gyttjelera och kärrtorv

Markföroreningar Inga kända

Nivå och topografi Flackt

Befintlig infrastruktur -

Modifieringsbehov infrastruktur -

Schaktdjup (m) (självfall antas) 1

Schaktvolym (m3) 9000

Masshanteringsantagande Fall A (utfyllnad av omkringliggande mark)

Kostnad Investering (kr) 230 000 kr

Kostnadspåslag för infra-konflikter Ej studerat 

Kostnadspåslag för markföroreningar Nej

Drift tillsyn (kr/år) 4 000

Drift tömning (kr/5 år) 16 000

Årskostnad (4 % kalkylränta, 25 års 

avskrivningstid) 22 000

Fosforavskiljningskostnad (kr/kg P) 3 100

Stödmöjligheter investering Landsbygdsprogrammet, 50, 90 eller 100 % 

Stödmöjligheter skötsel Landsbygdsprogrammet, 4000 kr/ha år

Synergieffekter Biologisk mångfald Medel

Gestaltning/rekreation Medel

Möjlighet till flödesutjämning Ej relevant

Förväntad rening andra ämnen Medel

Alternativ lösning Mindre fosfordamm, (Det krävs antagligen speciella våtmarksmaskiner för att komma 
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4.4 Dagvattendamm vid Ängsvägen, 09–06 (Prioritetsklass 1) 

I den nordvästra delen av Österbybruk, vid den befintliga snödeponin vid Ängsvägen och 

Åkervägen, finns ett dagvattenutlopp (Figur 15). Fosforbelastningen via dagvattnet beräknas i 

denna punkt till 36 ± 10 kg/år (tabell 29 i huvudrapporten). Vid utloppet föreslås att en 

dagvattendamm anläggs för rening av dagvatten och smältvatten från snödeponin när snön 

smälter snabbare än vattnet hinner infiltrera. Ett exempel på anläggning som kombineras på 

detta sätt, med en snödeponi som avrinner till en dagvattendamm, är Vattenparken vid 

Korsängen i Enköping. 

Delavrinningsområdet är ungefär 66 hektar stort med en avrinningskoefficient (som beskriver 

hårdgörningsgrad) på 0,36. Detta innebär att den reducerade arean (area multiplicerat med 

avrinningskoefficient) är 24 hektar. Vid dimensionering av dagvattendammars permanenta 

vattenyta eftersträvas en yta som motsvarar 1,5–2 % av tillrinningsområdets reducerade area för 

att uppå en så kostnadseffektiv rening som möjligt (Pettersson, 1999). Även mindre 

anläggningar motsvarande 0,5–1,5 % av avrinningsområdets reducerade area ger god rening. En 

dagvattendamm vid Ängsvägen föreslås få en permanent vattenyta på 1 200–4 800 m2 (0,5–2%) 

ur dagvattenreningssynpunkt. Utöver ytan för permanent vattenyta tillkommer yta för slänter, 

utrymme i anslutning till dammarna för skötsel och drift samt (befintligt eller nytt) utrymme för 

snödeponin. 

Reningsgraden för TSS (suspenderat material) i dagvattendammar varierar mellan drygt 60 och 

90 % (beroende på inloppshalt) om dammvolymen är 100–200 m3 per hektar reducerad area, 

d.v.s. 1–2 % av reducerad area om djupet är 1 meter (Pramsten, 2010). Sedimentationsdammar 

bör ha ett genomsnittligt ”permanent” vattendjup på ca 1 m. I dagvattendammar avskiljs främst 

partikulära föroreningar (Larm och Blecken, 2019) (där TSS ingår). Andelen partikulär fosfor 

uppgår till 50–80 % i dagvatten (Luleå Tekniska universitet, 2017). Om dagvattendammen vid 

snödeponin anläggs med en permanent vattenyta på 2 400 m2, d.v.s. 1 % av tillrinnande 

reducerad, kan den teoretiska fosforreningsgraden beräknas till 40–50 % genom att multiplicera 

TSS-reningsgraden (60–90%) med den partikulära fosforhalten i dagvatten (uppskattad till 

60 %). God rening förutsätter dock att en dagvattendamm töms på slam regelbundet. 

Att dagvatten i dagsläget inte renas och att en väsentlig avskiljning kan åstadkommas på 

kommunal mark är huvudgrunden varför åtgärden har tilldelats prioritetsklass 1.  
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Tabell 8. Sammanfattning av grunddata, förväntad rening, genomförbarhet, 

kostnadsuppskattning, synergieffekter och ev. alternativ lösning för åtgärdsförslag 09–06 

 

 

Exempel på utformning och utbredning av dagvattendammen för att uppnå 2 400 m2 permanent 

vattenyta ses i Figur 15. Observera att platsbesök inte gjorts till detta område, vilket behöver 

Grunddata Åtgärdsnummer 09-06

Vattenförekomst Fyrisån - Sundbroån

Kommun Östhammar

Prioriteringsordning 1

Tillrinningsområdets yta (ha) 66

Tillrinningsområde red. yta (ha) 24

Tillrinningsområdes karaktär Tätort

Föreslagen lösning Dagvattendamm

Föreslagen permanent vattenyta (m2) 2 400

Relativ permanent vattenyta (av red 

yta)
1 %

Förväntad rening Reningsgrad fosfor (varav partikulär) 45 % (60-90 %)

Reningseffekt (kg fosfor/år) 16

Kommunal mark Ja

Intrång/hänsynsbehov Förlust av åkermark. Hänsyn till närboenden

Tillgänglighet; rationell drift Från Åkervägen

Juridisk hantering
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. Dialog 

med medborgare.

Markföroreningar Nej

Geologi

Glaciallera och sandig morän. Dammen bör 

anläggas uppepå glaciallera för att ej behöva 

använda tätskikt.

Nivå och topografi Relativt flack markyta

Befintlig infrastruktur
Ledningskoll ej genomförd för yta för 

dagvattendamm

Modifieringsbehov infrastruktur
Ja, påkoppling av befintligt 

dagvattenledningsnät

Schaktdjup (m) 1 (antaget medeldjup)

Schaktvolym (m3) 24 000 000

Masshanteringsantagande Fall A (utfyllnad av omkingliggande mark)

Kostnad Investering  (kr) (0,5 Mkr/1000 m2 

vattenyta, fall A-massor)
1 200 000

Kostnadspåslag för infra-konflikter Ej studerat

Kostnadspåslag för markföroreningar Nej

Drift tillsyn (kr/år) (fast kostnad för 

periodisk tillsyn och reparationer)
45 000

Drift tömning (kr/år) (45 kr/m2 & år) 110 000

Årskostnad (4 % kalkylränta, 25 års 

avskrivningstid)
230 000

Fosforavskiljningskostnad, (kr/kg P, år) 14 000

Synergieffekter Biologisk mångfald Medel

Gestaltning/rekreation Medel

Möjlighet till flödesutjämning Nej, p.g.a. längst ner i avrinningsområdet

Förväntad rening andra ämnen Medel

Alternativ lösning

Genomförbarhet

Inte leda snösmältvattnet till dagvattendammen
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göras om man går vidare med förslaget. Förslaget har utformats så att dagvattendammen 

placeras på kommunalägd mark samt för att kunna bevara befintlig snödeponi. Befintliga 

markhöjder från Lantmäteriet har undersökts i Scalgo (2022). 

 

Figur 15. Exempel på utformning och utbredning av dagvattendamm vid befintlig snödeponi 

vid Ängsvägen/Åkervägen i Österbybruk. Bakgrundkarta: Google Satellite (u.å.) 

Ett annat förslag på möjlig placering av en dagvattendamm är i befintligt dike (där 

utloppspunkten är, se Figur 15), vilket dock inte är på kommunalägd mark. 
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4.5 Skärmbassäng i Sågdammen, 09–10 (prioritetsklass 1) 

Orenat dagvatten från Österbybruk tätort når Sågdammen via 5 olika ledningar. 

Fosforbelastningen via dagvatten till Sågdammen beräknas till 21 ± 6,0 kg/år (Tabell 29 i 

huvudrapporten). Det är möjligt att Sågdammen har en avskiljande effekt på dagvattenburna 

näringsämnen och föroreningar redan idag, något som borde undersökas med en 

sedimentundersökning i dammen. Av de fem dagvattenledningar som mynnar i dammen tillhör 

bara två stycken tekniska avrinningsområden som är tillräckligt stor att bidra med väsentliga 

mängder föroreningar (Figur 16). Som en möjlig åtgärd att avskilja föroreningar från dessa 

utsläpp föreslås en skärmbassäng utmed kanten av Sågdammen, som beskrivs i detalj nedan. 

En skärmbassäng kan anläggas i Sågdammens södravästra del för att behandla dagvatten från de 

två största ledningsnät som ledas till Sågdammen. Utformning och placering av skärmbassängen 

behöver göras med hänsyn till inloppens placering och höjd samt belastning per inlopp. 

Utloppsledningen som mynnar i Sågdammen österifrån bör förlängas till dammens västra strand 

där anläggningen föreslås (då detta delavrinningsområde är störst och därmed har störst 

föroreningsbelastning). Att detta är teknisk möjlig bör säkerställas. Att Sågdammen ingår i 

ytvattenrecipienten Fyrisån Sundbroån innebär att åtgärdsförslaget anläggs i recipient, något 

som inte föredras av tillsynsmyndigheten och således kan försvåra den juridiska hanteringen för 

åtgärden. Möjligheten för åtgärder för rening av dagvatten i tätorten bedöms dock som liten. En 

skärmbassäng anses således som den bäst möjliga åtgärd på platsen. Om bassängen kan täckas 

med en brygga ökar dammens rekreationsvärden medan skärmbassängen döljas. Utan täckande 

bryggkonstruktion kan flytande växtbäddar placeras i skärmbassängen som gestaltningsförslag. 

 

Figur 16. Exempel på placering/utbredning av skärmbassäng med ovanliggande brygga i 

Sågdammen. Utformning och placering av skärmbassängen behöver göras med hänsyn till 

inloppens placering och höjd samt belastning per inlopp. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet 

(Ortofoto Visning Årsvisa) 
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Föroreningsavskiljningen i skärmbassänger är ungefär samma som för dagvattendammar (VA-

guiden, 2022), förutsatt att avsatta partiklar avlägsnas regelbundet. Utifrån detta uppskattas 

reningsgraden till 45 % (Tabell 9) utifrån samma resonemang som ses i avsnitt Dagvattendamm 

vid snödeponin (åtgärd 09-06).  

Att dagvatten i dagsläget når Sågdammen orenat och att åtgärden kan åstadkommas där 

kommunen har rådighet har varit huvudgrunden för att tilldela åtgärden prioritetsklass 1. 
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Tabell 9. Sammanfattning av grunddata, förväntad rening, genomförbarhet, 

kostnadsuppskattning, synergieffekter och ev. alternativ lösning för åtgärdsförslag 09–10 

 

 

  

Grunddata Åtgärdsnummer 09-10

Vattenförekomst Fyrisån - Sundbroån

Kommun Östhammar

Prioriteringsordning 1

Tillrinningsområdets yta (ha) 26

Tillrinningsområde red. yta (ha) 9

Tillrinningsområdes karaktär Tätort

Föreslagen lösning Skärmbassäng

Föreslagen permanent vattenyta (m2) 900

Relativ permanent vattenyta (av red 

yta)
1 %

Förväntad rening Reningsgrad fosfor (%) 45 % (60-90 %)

Reningseffekt (kg fosfor/år) 5

Kommunal mark Ja

Intrång/hänsynsbehov Kulturmiljö

Tillgänglighet; rationell drift Från befintliga vägar

Juridisk hantering Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Markföroreningar
Nej, men provtagning av sediment bör ske 

innan åtgärder

Geologi
Fyllning, sandig morän och glaciallera 

runtomkring vattenytan

Nivå och topografi Vattenyta ca +30,5 (RH2000)

Befintlig infrastruktur
Anslutande dagvatteninlopp. Ledningskoll 

ej gjord

Modifieringsbehov infrastruktur
Eventuellt modifiering av dagvatteninlopp i 

sydost för att nå skärmbassäng i väst

Schaktdjup (m) 0

Schaktvolym (m3) 0

Masshanteringsantagande Ej tillämpbart

Kostnad
Investering  (kr) (2000 kr/m2 anläggning) 3 000 000

Kostnadspåslag för infra-konflikter Ej studerat

Kostnadspåslag för markföroreningar Nej

Drift tillsyn (kr/år) (fast kostnad för 

periodisk tillsyn och reparationer)
45 000

Drift tömning (kr/år) (45 kr/m2 vattenyta 

& år)
41 000

Årskostnad (4 % kalkylränta, 25 års 

avskrivningstid)
280 000

Fosforavskiljningskostnad, (kr/kg P, år) 56 000

Synergieffekter Biologisk mångfald Låg

Gestaltning/rekreation Medel

Möjlighet till flödesutjämning Nej p.g.a. bevarad volym

Förväntad rening andra ämnen Hög

Alternativ lösning

Genomförbarhet

Djuphåla (åtgärd 09-09) som också syftar till att samla majoriteten av allt sediment
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4.6 Spillvattenvåtmark vid Österbybruks reningsverk 

Österbybruks reningsverk ligger vid Gamla Österby nedströms Österbybruk vid skogskanten 

mot det öppna landskapet söder om Filmsjön. Både bräddvatten och utsläpp sker till Nerån som 

några hundra meter nedströms mynnar i Filmsjön. Både norr och söder om reningsverket finns 

marker som bedöms lämpliga för anläggande av en spillvattenvåtmark. Med tanke på önskvärt 

avstånd till bebyggelse bedöms fälten norr om reningsverket vara lämpligare. Marken är här 

uppbyggd av styv lera och lutar svagt (ca 4 %) ned mot ån. Lutningen på fälten gör dem 

lämpliga att nyttja för översilning. I förslaget som tagits fram nyttjas ungefär 2 hektar av detta 

område (se Figur 17). Marken är inte kommunalägd och måste därmed köpas in eller långtids-

arrenderas. Om detta är möjligt och till vilken kostnad har inte studerats i denna utredning.  

Med åtgärdsförslaget beräknas utsläppen av fosfor till Nerån och Filmsjön kunna minska med 

minst 50 kg per år. Grunddata, förväntad rening, förväntad genomförbarhet och uppskattad 

kostnad samt synergieffekter sammanfattas i Tabell 10. En ökad fosforavskiljning skulle också 

kunna uppnås med åtgärder inne i reningsverket, genom en förändrad process och/eller en 

optimering av driften. Gästrike Vatten utför ett kontinuerligt arbete att få reningsverket att 

fungera så bra som möjligt i förhållande till de utsläppsvillkor som finns. Inga förslag har därför 

tagits fram i denna utredning på ombyggnation eller förändrad drift av Österbybruks 

reningsverk. 

Nedan beskrivs tekniska komponenter som ingår i förslaget till spillvattenvåtmark som 

illustreras i Figur 17:  

• Pumpgrop med (två) pumpar med styr och regler. Placeras efter SBR. 

• Tryckledningar för överföring av vatten till respektive översilning. Tre ledningar med 

var sin ventil. Totalt ledningssträcka cirka 350 m. 

• Beskickningsysstem. Tre trycksatta grövre spridarledningar placerade i spridarvall av 

makadam/sten. Total cirka, total cirka 130 m. 

• Uppsamlingsdamm nedanför översilningen. Denna damm kan tömmas för att underlätta 

skötsel till exempel slåtter och eventuell slamrensning. 

• Kanaler och dammar. Totalt schaktbehov cirka 5000 m3  

• Sex stycken regler-/utloppsbrunnar för möjlighet till reglering av vattennivå. Den sista 

brunnen skall också möjliggöra flödesmätning och vattenprovtagning. 

• Yta/damm för bräddvatten (preliminärt placerad i nederkant på översilning A) 

• Förbiledning direkt till dammarna för möjlighet till temporär avställning av 

översilningen. 
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Figur 17. Förslag till lokalisering och utformning av en spillvattenvåtmark vid Österbybruks 

reningsverk. Anläggningen kan ses ett fjärde reningssteg till reningsverket som minskar 

risken för bräddning och säkrar en höggradig rening för de flesta föroreningar. Anläggningen 

bedöms kunna minska belastningen av fosfor till Nerån med mer än 50 kg/år. 
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Tabell 10. Sammanfattning av grunddata, förväntad rening, genomförbarhet, 

kostnadsuppskattning, synergieffekter och ev. alternativ lösning för åtgärdsförslag 

spillvattenvåtmark vid Österbybruk ARV. 

 

  

Grunddata Åtgärdsnummer Österbybruk ARV

Vattenförekomst Fyrisån - Sundbroån

Kommun Östhammar

Tillstånd (PE) 3400

Medelbelastning (PE) ca 1500

Tillrinningsområdets karaktär Österbybruk tätort

Föreslagen lösning Spillvattenvåtmark med pulsvis översilning

Föreslagen yta (ha) 2,2

Varav permanent vattenyta (ha) 0,7

Förväntad rening Reningsgrad fosfor 50-80%

Reningseffekt (kg fosfor/år) 50 (50-80)

Genomförbarhet Kommunal mark Nej

Intrång/hänsynsbehov Bortfall av åkermark

Tillgänglighet; rationell drift
Ligger i anslutning till AVR, utlopp kan ledas 

närmre ARV

Juridisk hantering
Markinköp eller långtidsarrendering. 

Tillståndsansökan.

Markavvattningsföretag Fyrisåns regl. f (ej utfört)

Geologi och hydrogeologi Lera, gyttjelera

Markföroreningar Inga kända

Nivå och topografi
Lutar något, vilket möjliggör översilning. 

Kombination av schakt och dämning.

Befintlig infrastruktur

Modifieringsbehov infrastruktur

Schaktdjup medel (m)  - 

Schaktvolym (m3) 2200 (endast dammar)

Masshanteringsantagande  - 

Kostnad Investering 3 - 4 mkr

Kostnadspåslag för infra-konflikter Ej studerat 

Kostnadspåslag för markföroreningar Nej

Drift 70 - 100 kkr/år

Årskostnad (3 % avskrivningsränta, 20 års avskrivningstid 

för maskin och 40 års avskrivningstid för anläggning) 175 000 kr/år

Fosforavskiljningskostnad (kr/kg P) 3 500

Stödmöjligheter investering LOVA, LONA

Stödmöjligheter skötsel  - 

Synergieffekter Biologisk mångfald Medel

Gestaltning/rekreation Medel

Möjlighet till flödesutjämning Hög

Förväntad föroreningsreduktion generellt Hög

Alternativ lösning Eventuellt lokalisering söder om verket.
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5 Möjliga stöd till åtgärder  

Det finns flera olika stöd att söka för att genomföra åtgärder som syftar till att minska 

övergödning, för att hålla kvar vatten i landskapet och för att öka den biologiska mångfalden 

(Tabell 11). Dessa stöd kan sökas hos Länsstyrelsen. 

Just nu finns det en särskild våtmarkssatsning inom LONA (lokala naturvårdssatsningen) med 

ett ökat tillskott till LONA-budgeten från riksdagen. Budgeten varierar från år till år. Stöd ges 

till restaurering eller anläggning av våtmarker som har till syfte att stärka landskapets egen 

förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden, eller öka tillskottet till grundvattnet för att till 

exempel bidra till förutsättningar för en förbättrad vattenförsörjning. Exempel på sådana projekt 

är: 

• Borttagning av vegetation, till exempel röjning/fräsning 

• Igenläggning och/eller dämning av diken 

• Anläggande av dammar/småvatten/våtmark 

• Anläggande av tvåstegsdiken 

• Restaurering av svämplan 

• Återmeandring 

• Kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför 

restaurering eller anläggande av våtmarker enligt ovan. 

Det är kommuner som kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer (till exempel 

intresseorganisationer) kan initiera projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen 

regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Ansökan ska skickas till 

Länsstyrelsen. Det är alltid kommunen som är ansvarig – från ansökan fram till 

slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år. 

Den nya LOVA-förordningen, lokala vattenvårdsprojekt, från 2018 innebär en förstärkning av 

övergödningsarbetet. Nu går det att söka bidrag, upp till 90 procent, för åtgärder som minskar 

övergödningen. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera en damm eller våtmark. 

Övergödningsinsatser är det högst prioriterade området inom LOVA med fokus på 

internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av 

vattenmiljön. Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god 

ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen. Bidraget kan sökas hos 

Länsstyrelsen av kommuner, föreningar och andra ideella sammanslutningar. 

Inom landsbygdsprogrammet för 2014–2020, som nu är förlängt till 2022, finns det ett stöd för 

miljöinvestering som kan sökas för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar för 

biologisk mångfald eller förbättrad vattenkvalitet (Jordbruksreningsverket, 2021). Högsta 

stödbelopp i Uppsala län är 2 miljoner kronor per ansökan med ett takbelopp på 200 000 kronor 

per hektar. I särskilt motiverade fall kan man få 400 000 kronor per hektar. Det gäller till 

exempel om våtmarken eller dammen gynnar hotade arter som har hotklassningen ”starkt 

hotad” eller ”akut hotad” eller om den placeras i ett nitratkänsligt område och bidrar till 

minskade näringsförluster till vattenförekomster med dålig ekologisk status. Man kan även söka 

stöd för skötsel av våtmarker, när våtmarken är anlagd, via landsbygdsprogrammet där den 

maximala utbetalningen är 4 000 kr per hektar våtmark. Nästa reformperiod kommer att starta 

2023 och i och med det kan villkoren komma att ändras jämfört med dagens villkor. 
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Inom det nuvarande landsbygdsprogrammet finns även möjlighet att söka en miljöinvestering 

för att anlägga tvåstegsdiken samt en miljöersättning för att anlägga skyddszoner längst 

vattendrag. 

Tabell 11. Sammanställning av bidrag som går att söka för att utföra åtgärder i 

avrinningsområdet 

Bidrag Syftet med bidraget Ersättningsnivå Vem kan söka Källa 

Miljöinvestering 
för våtmarker 

Förbättrad 
vattenkvalitet och 
biologisk mångfald 

50 % eller 90 % 
max 200 000 
kr/ha 

Markägare eller 
någon med 
tillstånd av 
markägare 

(Jordbruksreningsve
rket, 2020a)  

Miljöinvestering 
för tvåstegsdiken 

Minska miljöpåverkan 
från jordbruk 

50 % eller 90 % 
max 1000 kr/m 

(Jordbruksreningsve
rket, 2019a) 

Miljöersättning 
för skötsel av 
våtmarker 

Gynna biologisk 
mångfald minska 
växtnäringsläckage 

4000 kr/ha Brukare 
(Jordbruksreningsve
rket, 2020b) 

Miljöersättning 
för skyddszoner 

Minska erosion och 
fosforläckage 

3000 kr/ha Brukare 
(Jordbruksreningsve
rket, 2019b) 

Miljöinvestering 
för förbättrad 
vattenkvalitet 

Förbättra den 
ekologiska statusen för 
våra vatten 

Upptill 90–100 % 
max 500 000 kr 

Brukare 
(Jordbruksreningsve
rket, 2021) 

LOVA 
Åtgärder för bättre 
havs- och vattenmiljö 

Upp till 90 % 

Kommuner och 
ideella 
organisationer 

 (Havs- och 
vattenmyndigheten, 
2020) 

LONA 
Stimulera 
naturvårdsengagemang 

50 % Kommuner 

(Naturvårdsrenings
verket, 2020) 

LONA våtmark 
Hålla kvar och 
balansera vatten i 
landskapet 

Upp till 90 % 
Kommuner och 
ideella 
organisationer 
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