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Förord 
Detta är ett faktaunderlag om yt- och grundvattenförekomster i Salems kommun och utgör del 2 av 
kommunens vattenplan 2017-2021. Faktaunderlaget presenteras separat för att underlätta 
revideringar av denna del utifrån eventuella nya data som tas fram.  

Faktaunderlaget är uppdelat på följande sätt: 

Översikt över yt- och grundvatten 

Beskrivning av förutsättningar 

Faktablad om ytvatten  
a. Sjöar inom avrinningsområde mot Mälaren 
b. Sjöar inom avrinningsområde mot Uttran 
c. Sjöar inom avrinningsområde mot Bornsjön 
Faktablad om grundvatten 
d. Männö 
e. St Botvid 
f. Uttran 

 
Faktaunderlaget beskriver samtliga sjöar i kommunen, även de som är mindre än gränsen för att 
definieras som en vattenförekomst enligt Vattenmyndigheten (1 km2). Dammar och vattendrag 
beskrivs i anslutning till den sjö som de rinner till. Av grundvatten beskrivs endast de 
grundvattenmagasin som definierats som vattenförekomst av vattenmyndigheten.  

Beskrivningarna grundar sig i tillgänglig litteratur och data från övervakningsprogram. Inga riktade 
provtagningar eller undersökningar har gjorts inom ramen för arbetet med vattenplanen.  

För definierade ytvattenförekomster enligt VISS presenteras nuvarande ekologisk och kemisk status 
och för grundvatten kemisk och kvantitativ status samt de miljökvalitetsnormer som angetts. 
Förhållanden, naturvärden och miljöstatus  beskrivs och förslag på åtgärder för att uppnå eller 
bibehålla god status. 

 

 
 

I Vattenplanen används följande referenssystem: 
Höjdsystem: RH 2000 
Koordinatsystem: Sweref 99 TM  
 

Vattenplanen har tagits fram av en arbetsgrupp inom Salems kommun i samarbete med NIRAS Sweden AB. 

Fotografier har tagits av Clara Neuschütz, NIRAS Sweden AB, om inte annat anges.  
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Översikt över yt- och grundvatten i Salems kommun 
Som en orientering till kommunens yt- och grundvatten visas i kartan sjöar och större vattendrag 
samt grundvattenförekomster (Figur 1).  

Figur 1. Sjöar, vattendrag och grundvatten i Salems kommun. Avrinningsområden till de större sjöarna är markerade. 

I kommunen finns fyra ytvattenförekomster och tre grundvattenförekomster och ett flertal mindre 
sjöar och vattendrag som betecknas som övrigt vatten av vattenmyndigheten.   
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Beskrivning av hydrogeologiska förhållanden 
I kapitlet beskrivs kortfattat förutsättningarna för kommunens sjöar, 
vattendrag och grundvatten, utifrån hydrologi, geologi och klimat. För 
respektive delavrinningsområde ges mer djupgående beskrivningar i faktadelen. 

Hydrologiska förutsättningar och avrinningsområden 
Vattenförekomsters utbredning och kemiska sammansättning bestäms i hög grad av geologin i ett 
område. Vattendrag rör sig ned mot sänkor där sjöar bildas och grundvattenmagasin bildas i 
genomsläppliga jordarter. De geologiska formationerna förändras långsamt, men över tiden kan 
förutsättningarna ändras betydligt. För 14 000 år sedan var Salems kommun täckt av is och för 
10 000 år sedan av vatten. Därefter har landhöjningen successivt fört berg och jordlager ovan 
vattenytan, först som enstaka öar (8 000 år sedan)  och senare som heltäckande landområden (ca 
3 000 år sedan). Den fortsatta landhöjningen går långsamt (ca 4 mm/år) och är avtagande varvid 
framtida förändringar av strandlinjen är liten. 

Idag präglas kommunen av närheten till ett flertal sjöar där Mälaren, Bornsjön och Uttran är de 
största. Mindre sjöar, dammar och vattendrag finns inom dessa sjöars tillrinningsområden. All 
avrinning av vatten inom Salems kommun leds så småningom ut till Mälaren, d.v.s. hela kommunen 
ligger inom ett och samma huvudavrinningsområde, som benämns Mälaren/Norrstöm (enligt SMHI:s 
system) (Figur 2).  

 

Figur 2. Norrströms avrinningsområde på 22 650 km2 med Hjälmaren och Mälaren.  

 

Mälaren 

Hjälmaren 
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Inom kommunen finns flera delavrinningsområden som leder vattnet längs olika vägar ut mot 
Mälaren. De kan delas in i följande tre områden:  

- Direkta delavrinningsområden mot Mälaren (mot Mälaren-Prästfjärden respektive Mälaren-
Rödstensfjärden) 

- Delavrinningsområde mot Bornsjön (mynnar sedan ut i Mälaren-Rödstensfjärden) 
- Delavrinningsområde mot Tumbaån (mynnar sedan ut i Mälaren-Rödstensfjärden på gränsen 

mellan Botkyrka och Huddinge kommun) 

De direkta delavrinningsområdena mot Mälaren delas med Södertälje kommun i väster och med 
Botkyrka i öster. 

Bornsjöns avrinningsområde ligger i huvudsak inom Salems kommun, med mindre delar i Södertälje 
och Botkyrka kommun.. 

Tumbaåns avrinningsområde börjar i väster i Södertälje kommun, passerar Salems kommun för att 
sedan fortsätta genom Botkyrka kommun ut mot Mälaren (Figur 3).  

 

Figur 3. Delavrinningsområden i Salems kommun. Pilarna anger var Bornsjöns respektive Tumbaån mynnar ut i Mälaren. 

Medelnederbörden för Salem kommun är omkring 600 mm om året, baserat på normalvärden från 
1961 – 1990 (SMHI).  Avdunstningen är ungefär 400 mm och den normala årsavrinningen är 200 mm. 
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Terrängen i Salems kommun är till stora delar kuperad och den högst belägna sjön Acksjön har en 
vattenyta som ligger ca 44 m över havet medan nivån av Uttran och Bornsjön ligger ca 17 respektive 
14 m över havet. Mälarens vattenyta är reglerad till ca 0,7 m över havet.  I figur 4 ges en schematisk 
bild av hur sjöar och grundvattenförekomster förhåller sig till varandra utifrån höjdnivå för deras 
vattenyta. Pilarna anger flödesriktningar mellan vattenförekomster. Från Mälaren rinner vattnet 
sedan vidare till Östersjön. 

 

Figur 4. Schematisk översikt över sjöar och grundvattenförekomster i och i anslutning till Salems kommun placerade 
utifrån på vilken höjd över havet som deras yta är belägen samt i vilken riktning de avvattnas. 

Geologi 
Berggrunden i Salems kommun består främst av mycket gamla graniter och gnejser som bildats för 
knappt två miljarder år sedan. Bergarterna uppträder generellt i en nordväst–sydöstlig till öst–västlig 
riktning vilket innebär att strukturen i berggrunden och bergartsgränserna är orienterade i dessa rikt-
ningar, men med lokala variationer (Figur 5). I stora delar av kommunen förekommer ytligt berg, med 
mellanliggande lerhaltiga jordar. Området karaktäriseras som ett sprickdalslandskap med 
förkastningssprickor, där förkastningssjöar uppstått. Vattenföringen i berglagren är överlag låg, i 
storleksordningen 200–600 l/h men lokala variationer förekommer.  

Grundvattenmagasin förekommer främst i isälvsavlagringarna i Uppsalaåsen, som löper längs 
kommunens östra gräns i anslutning till Bornsjöns östra strand och vidare i sydsydostlig riktning in i 
Botkyrka kommun. Isälvsavlagringarna uppträder bland annat i form av åsryggar men förekommer 
även i terrängens lågpartier och kan täckas av silt och lera. Det senare är fallet i ett avsnitt mellan 
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Uttran och Bornsjön och i anslutning till S:t Botvids källa samt i ett område väster om Uttrans 
grustag. Vid Uttran är stora delar av isälvssedimenten utbrutna ovanför grundvattenytan. 
Isälvsmaterial förekommer även på berg, exempelvis norr om Uttrans grustag där berget utgör en 
fast grundvattendelare mellan Segersjö och Bornsjöns södra grundvattenmagasin. Inget relikt 
saltvatten har påträffats i de aktuella grundvattenmagasinen. I kommunens nordvästra delar 
förekommer sandavlagringar där uttagskapaciteten bedöms vara liten eller obefintlig.  

 

Figur 5. Översiktlig jordartskarta, Salems kommun. Bakgrundskarta: ©SGU jordartskarta, skala 1:25 000-1:100 000.  
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Topgrafin i kommunen kan åskådliggöras med hjälp av laserscannad höjddata (2m) (Figur 6).  

 

Figur 6. Höjdkarta för Salems kommun för att åskådliggöra var kuperade respektive slättmark förekommer. 2m 
upplösning. 

DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 
Salems kommun får sitt dricksvatten från Norsborgs vattenverk i Botkyrka kommun. Vattenverket är 
ett av Sveriges största och distribuerar dricksvatten till 11 kommuner. Råvattnet hämtas genom intag 
i Mälaren-Rödstensfjärden på 11 m djup och behandlas genom bland annat kemisk fällning, filtrering 
och desinfektion. Råvatten hämtas dessutom från Bornsjön, som dock huvudsakligen fungerar som 
reservvattentäkt. Vatten från Bornsjön transporteras från den östra delen av sjön via en två km lång 
ledning till Norsborgs vattenverk. Dricksvattnet är mjukt på gränsen till medelhårt, vilket är gynnsamt 
bland annat med tanke på uppvärmningsegenskaper och förbrukning av tvätt- och diskmedel.  

För en framtida vattenförsörjning har SGU bedömt förutsättningar för konstgjord infiltration av 
ytvatten till grundvattenmagasin. Förutsättningarna för detta bedöms goda i Männö 
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grundvattenmagasin och mindre goda i St Botvids magasin. Vid Uttrans grundvattenmagasin bedöms 
möjligheterna till konstgjord infiltration vara begränsade. 

Inom kommunen finns en mindre vattentäkt vid Högantorps Golfklubb som har ett uttag på mellan 
10 m3 och 100 m3 per dygn.  

Enskilda brunnar för uttag av dricksvatten finns utanför de tätortsområden som har kommunalt 
vatten (Figur 7). I tätorterna Salem och Rönninge har också relativt många energibrunnar installerats. 

 

Figur 7. Brunnar inom Salems kommun (SGUs brunnsarkiv). 
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Sjöar inom delavrinningsområdena mot Mälaren  
Delavrinningsområde: Rinner till Mälaren – Prästfjärden 

ID 657102-160374 

Storlek 20,7 km2 

Kommuner Salem, Södertälje 

 
Markanvändning 

 

Vatten (ink. sank mark) 1,5 m2 Jordbruk 1,1 km2 

Skog (ink. hygge) 10, 9 km2 Tätort 5,2 km2 

Öppen mark 2,0 km2 Övrig bebyggelse 0,02 km2 

Sjöar       

Mälaren-Prästfjärden   
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Mälaren - Prästfjärden 

Fotografi 

 

Direkt avrinningsområde 

 
Huvudavrinningsområde Norrström SE61000 X-koord. SWEREF99 TM 640100 

SjöID 658080-162871 
WA89970645 

Y-koord. SWEREF99 TM 6587316 

Kommuner Ekerö, Enköping, Håbo, 
Salem, Strängnäs, 
Södertälje, Upplands-
Bro 

Åtgärdsområde Prästfjärden-Närområde 
(AREA00540) 

Vattenkategori Sjö Sjöyta 320 km2 

Avrinningsområde i.u. Medeldjup i.u. 

Klassad enligt VISS Ja Maxdjup i.u. 

Ekologisk status/MKN 
(2017) 

God/bibehåll god Teoretisk omsättningstid1 1,8 år 

Kemisk status/MKN 
(2017) 

Ej god för Hg och PBDE 
i fisk samt TBT i 
sediment. Tidsfrist för 
TBT till år 2027 

Höjd över havet 0,86 m 

BESKRIVNING 
Prästfjärden utgör den största av Mälarens vattenbassänger och ligger inom 7 kommuner från Håbo i 
norr och Södertälje i söder. Största tillflödet sker från uppströms liggande bassänger i Mälaren.  

Hela Mälarens nederbördsområde är ca 22 600 km2, motsvarande en tjugondel av Sveriges yta och 
omfattar delar av Västmanland, södra Dalarna, Uppland, Södermanland och Närke. Sjöns yta är ca 
1100 km2, vilket placerar Mälaren bland de tio största sjöarna i Europa och den tredje största i 
Sverige. Utflödet från Mälaren uppgår till ca 5 miljarder m3/år. Mälarens medeldjup är 12,8 m 
samtidigt som vattendjupet är under 3 m för en femtedel av sjöns vattenyta. I de västra delarna är 
Mälaren grund med flacka stränder, medan den östra delen är betydligt djupare, med maxdjup på ca 
66 m.  

Mälaren fungerar som vattentäkt för hela Stor-Stockholmsområdet. Vattnet är av förhållandevis god 
kvalité. Mälarens stränder är branta med liten vassvegetation och lämpar sig väl för bad och fiske. 

                                                           
1 Mälarens Vattenvårdsförbund hemsida 2017-05-20. 
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NUVARANDE SKYDD OCH FÖRORDNANDEN 
• Det förekommer flera skyddade Natura 2000-områden enligt Fågel- och Habitatdirektivet 

inom vattenförekomsten, dock ej inom Salems kommun. Inom kommunens gränser finns 
naturreservatet Korpberget som gränsar till vattenförekomsten och vars skydd syftar till att 
bevara områdets mycket rika flora och värde för friluftslivet. Naturen är präglad av det starkt 
kuperade skogslandskapet och inkluderar klippvegetation och naturliga lövskogar med rik 
epifytflora.  

• Hela Mälaren är skyddad för dricksvattenförsörjning enligt vattendirektivets artikel 7. En 
mindre del av Mälaren-Prästfjärden ingår i vattenskyddsområdet Östra Mälaren.  

• Mälaren är utpekad som skyddat fiskevatten enligt Fiskvattendirektivet.  
• Inom vattenförekomsten finns två utpekade badplatser (Mälarbadet och Kalmarsandsbadet) 

enligt badvattendirektivet, belägna i Södertälje respektive Håbo kommun.  
• Vattenförekomsten är klassad som avloppskänsligt vatten avseende fosfor 

(Avloppsvattendirektivet) samt som nitratkänsligt område (Nitratdirektivet). 
• Hela Mälaren-Prästfjärden omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv och av 

riksintresseområdet Björkfjärden-Prästfjärdens övärld. 

Längs Mälaren-Prästfjärden inom Salems kommun råder 300 m strandskydd. 

MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER 
Inom avrinningsområdet i Salems kommun utgörs marken främst av kuperad skog. Jordbruksmark 
finns vid Bockholmssättra och Högantorp. Vid Högantorp finns också en golfbana. Vattendrag mynnar 
ut i vattenförekomsten bl.a. vid Bockholmssättra, Jungfrulund och Högantorp.  

Vid Högantorp som ligger i den nordvästra delen av kommunen fanns en kvarn på 1600-talet och 
mellan 1820 till 1918 fanns en såg som övergick till sågverk (Salems kommunguide). På platsen fanns 
under 1800-talet en kort period en snusfabrik och under 1900-talet har trädgårds- och växthusodling 
utövats. 

Vid Högantorp finns idag ett minireningsverk. 

MILJÖSITUATION 
Mälaren-Prästfjärden har klassificerats till att ha en god ekologisk status men ej god kemisk status på 
grund av uppmätta halter tributyltenn (TBT) i sediment, samt överallt överskridande halter av 
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerade difenyleter (VISS, 2017). Utslagsgivande 
kvalitetsfaktorer för ekologisk status har varit växtplankton-näringsämnespåverkan och makrofyter 
som uppvisar god status. Klorofyllhalterna varierar mellan att påvisa en god och måttlig status, 
medan bottenfaunaprover visar på en god till hög status. 

Näringsstatus 
Statusen för näringsämnen är god (klassificering 2015). Under den relativt långa tid som vattnet 
uppehåller sig i de stora bassängerna Prästfjärden och Björkfjärden sker en viss avskiljning av 
näringsämnen och vattenkvaliteten är i dessa bassänger genomgående bättre än i andra delar av 
Mälaren. 
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Total belastning på Mälaren-Prästfjärden av fosfor är beräknad till 100 ton/år och av kväve till 2 220 
ton/år, varav huvuddelen kommer från jordbruksmark och övriga delar främst från skog och hyggen, 
avloppsreningsverk och tätorters dagvatten2. I delavrinningsområdet mot Mälaren-Prästfjärden som 
Salems kommun delar med Södertälje uppskattas läckaget av fosfor uppgå till 234 kg/år och av kväve 
till 5 620 kg/år. Det finns ingen beräkning av belastningen som enbart kommer från Salems kommun. 

Föroreningsstatus  
Vattenmyndighetens klassificering av Mälaren-Prästfjärden utifrån mätningar av prioriterade ämnen 
visar att vattenförekomsten inte uppnår god status. Detta beror på att höga halter av kvicksilver i fisk 
(gädda) har uppmätts vid undersökningar år 2001 som utfördes på uppdrag av Mälarens 
Vattenvårdsförbund. Halterna uppgick i medeltal till 0,315 mg/kg våtvikt medan halterna i biota 
enligt EU-direktivet 2013/39/EU inte får överskrida 0,02 mg/kg våtvikt. Kvicksilverhalterna 
överskrider gränsvärdet i ytvattenförekomster i hela Sverige. Även för bromerade flamskyddsmedel 
(PBDE) görs bedömningen att god kemisk status ej uppnås på grund av en nationell extrapolering 
som tyder på att gränsvärdet (0,0085 µg/kg vv) överskrids i fisk i hela Sverige. 

Vid en sedimentundersökning utförd år 2013 överskreds gränsvärdet för TBT (tributyltenn) i 
ytsediment (0-2 cm).3 Uppmätt halt var 10,4 µg/kg TS och gränsvärdet för sediment är satt till 1,6 
µg/kg TS. 

En screeningprovtagning har utförts år 2008 av prioriterade ämnen i vatten, med två provpunkter i 
närheten av Bålsta (Sweco, 2009). Inga av de organiska prioriterade ämnena kunde då detekteras och 
endast låga halter av kadmium, bly och nickel uppmättes.   

Hydromorfologi 
Vattenmyndigheten har analyserat vissa av de kvalitetsfaktorer som utgör grund för klassificering av 
hydromorfologi. Konnektiviteten har bedömts vara god i vattendrag i anslutning till 
vattenförekomsten genom att det i endast 14% av tillrinnande vattendrag förekommer 
vandringshinder (VISS). Över den hydrologiska regimen har SMHI utfört en modellering (S-HYPE) i 
Mälaren-Prästfjärden vilket visar på en hög status för vattenförekomsten. Det reglerade 
vattenståndet som varierar endast 0,01 m bedöms likna de förhållanden som skulle råda om sjön var 
oreglerad. Statusen med avseende på morfologiskt tillstånd uppgår till otillfredsställande till god 
beroende på vilka faktorer som avses. Utifrån en GIS-analys av markanvändning i närområdet (30 m 
från strandkanten) som visar att det är en liten andel aktivt brukad mark eller anlagda ytor (7%) i 
närområdet är statusen god. Å andra sidan visar en analys av markanvändningen i svämplanet (det 
område som översvämmas vid högvatten) på en större påverkansgrad och otillfredsställande status. I 
svämplanet är 41% av marken ianspråktagen för jordbruk eller anläggningar. 

Flora och fauna 
Ett stort antal rödlistade växter och djur har påträffats i Mälaren-Prästfjärden. Vid 
Södertörnsekologernas inventering 2001 noterades 35 arter av kärlväxter varvid den delen av 
Mälaren klassificeras som mycket artrik (klass 1). En av de mer ovanliga växterna är småsvalting 
(Alisma wahlenbergii) som förekommer längs delar av Uppsalaåsen vilken har klassificerats som 
sårbar och endast växer på ett fåtal platser i Sverige, dock ej inom Salems kommun.  

                                                           
2 SMHI vattenwebb (https://vattenwebb.smhi.se/scenario/) 
3 VISS, information på websida om Mälaren-Prästfjärden, daterad 2016-09-30. 
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I Mälaren förekommer ca 35 arter av fisk och övervakning av sjöns fiskbestånd har visat att de 
vanligaste fiskarterna i den fria vattenmassan utgörs av nors, gös och braxen (SLU, 2013). Vid 
provfisken i Prästfjärden under åren 2009-2011 framkom att abborre och mört dominerar strandnära 
bottenvatten och att lake (rödlistad), nors och siklöja förekommer i bottenvatten på större djup. 
Utter observerades 2007 i Södertälje i närheten av Salem kommun4.  

Vattenområdet medför också ett mycket rikt fågelliv med ett stort antal observerade rödlistade arter 
såsom havsörn, smålom och bergand. 

ÅTGÄRDER 

Utförda åtgärder 
Inga riktade åtgärder har utförts. Löpande krav ställs på rening 
av enskilda avlopp och minireningsverk samt andra 
verksamheter i avrinningsområdet. 

Förslag på åtgärder 
Vid Länsstyrelsens biotopkartering har 3 vandringshinder 
identifierats i bäcken vid Högantorp. Det bör utredas om det är 
lämpligt och möjligt ur naturmiljö- och stabilitetssynpunkt att 
riva ut dessa för att förbättra möjligheten för vandrande fisk att röra sig uppför vattendraget.  

Vid utveckling av bostadsområde i närheten av Högantorp behöver hänsyn tas till ytvatten och 
värdefulla biotoper. Dagvatten bör hanteras lokalt alternativt ledas till reningsdamm innan utsläpp 
till recipienten. 

                                                           
4 Naturhistoriska riksmuseets utterrapportering. 
http://artedi.nrm.se/utter/uttergmaps.php?Category=observationyear&Precision==&WhereData=2007&Extent
=All 

Figur 8. Fördämning vid Högantorp. 
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Figur 9. Mälaren-Prästfjärden och dess avrinningsområde inom Salems kommun. 
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Delavrinningsområde: Rinner till Mälaren – Rödstensfjärden 

ID 657102-160374 

Storlek 20,7 km2 

Kommuner Salem, Botkyrka 

 
Markanvändning 

 

Vatten (ink. sank mark) 1,5 m2 Jordbruk 1,1 km2 

Skog (ink. hygge) 10, 9 km2 Tätort 5,2 km2 

Öppen mark 2,0 km2 Övrig bebyggelse 0,02 km2 

 
Sjöar      

 
Vattendrag 

Mälaren-Rödstensfjärden Bornsjödiket  

 

 

  

Mälaren-Rödstensfjärden 

Salem 

Botkyrka 
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Mälaren – Rödstensfjärden 

Fotografi 

 

Direkt avrinningsområde 

 
Huvudavrinningsområde Norrström SE61000 X-koord. SWEREF99 TM 659040 

SjöID 658080-162871 
WA63804254 

Y-koord. SWEREF99 TM 6572951 

Kommuner Ekerö, Botkyrka, 
Huddinge, Salem, 
Stockholm 

Åtgärdsområde Rödstensfjärden-
Närområde (AREA00542) 

Vattenkategori Sjö Sjöyta 13 km2 

Avrinningsområde i.u. Medeldjup i.u. 

Klassad enligt VISS Ja Maxdjup i.u. 

Ekologisk status/MKN 
(2017) 

God/bibehåll god Teoretisk omsättningstid i.u. 

Kemisk status/MKN 
(2017) 

Ej god för Hg och PBDE 
i fisk. Bibehåll god för 
övriga ämnen. 

Höjd över havet 0,86 m 

BESKRIVNING 
Huvuddelen av all avrinning inom Salems kommun sker till Mälaren-Rödstensfjärden genom att både 
Bornsjöns och Tumbaåns avrinningsområden mynnar ut i fjärden. Det direkta avrinningsområdet mot 
vattenförekomsten är dock relativt litet. 

Rödstensfjärden är en ca 5 km lång fjärd med största djup på ca 21 m. Från fjärden tas vatten till 
Norsborgs reningsverk via en ledning på ca 11 m djup inom Botkyrkas kommun (Norling, 2004). 
Vattenverket har drivits sedan början av 1900-talet och är nu ett av Nordens största med produktion 
av drygt 80 miljoner m3 dricksvatten per år, vilket försörjer ca 60% av Stockholm och 98% av Salems 
kommun. 

NUVARANDE SKYDD OCH FÖRORDNANDEN 
• Landområdet som avvattnas mot Rödstensfjärden inom Salems kommun ingår i 

naturreservat för Bornsjön. I vattenförekomsten förekommer skyddade Natura 2000-
områden, bl.a. med avseende på skydd för småsvalting, dock ej inom Salems kommun.  

• Hela Mälaren är skyddad för dricksvattenförsörjning enligt vattendirektivets artikel 7. 
Mälaren-Rödstensfjärden ingår i vattenskyddsområdet Östra Mälaren.  
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• Mälaren är utpekad som skyddat fiskevatten enligt Fiskvattendirektivet och Mälaren-
Rödstensfjärden omfattas av riksintresse för yrkesfiske. 

• Inom vattenförekomsten finns fyra utpekade badplatser (Lundhagen, Slagstabadet, Södran 
och Vårbybadet) enligt badvattendirektivet, varav ingen ligger inom Salems kommun.  

• Vattenförekomsten är klassad som avloppskänsligt vatten avseende fosfor 
(Avloppsvattendirektivet) samt som nitratkänsligt område (Nitratdirektivet). 

• Hela Mälaren-Rödstensfjärden omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv. 
• Stora delar av landområdena som gränsar till vattenförekomsten omfattas av riksintresse för 

kulturmiljövård enl MB 3 kap.  
• Genom fjärden går en farled som är av riksintresse för sjöfarten.  
• Västra delen av Rödstensfjärden som ligger i Salems kommun omfattas av riksintresse för 

totalförsvaret. 

Längs Mälaren-Rödstensfjärden inom Salems kommun råder 300 m strandskydd. 

MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER 
Landområdet inom Salems kommun som avvattnas mot Rödstensfjärden utgörs till största delen av 
skogsmark och i mindre grad av jordbruksmark och gles bebyggelse. 

Ett militärt övningsområde förekommer inom avrinningsområdet  med skjutbana. 

Under perioden kring år 1620-1712 låg ett mässingsbruk vid Vällinge i den norra delen av 
kommunen, mot Mälaren. Verksamheten övergick därefter till tillverkning av jordbruksredskap. 
Sedan mitten av 1900-talet drivs gården av Hemvärnets stridsskola. Vid Fiskartorpet, strax öster om 
Vällinge, låg ett tegelbruk som var verksamt under 1600-talet och fram till runt år 18505. Ett 
tegelbruk fanns även vid Bockholmssättra, ca 5 km nordväst om Vällinge, från 1800-talets början till 
år 19166. 

Vid Fiskarstugan på gränsen till Botkyrka kommun är det noterat i Länsstyrelsens planeringsunderlag 
att det finns en avfallsdeponi. Vid Vällinge finns en bilverkstad. 

MILJÖSITUATION 

Näringsstatus 
Statusen för näringsämnen är god (klassificering 2015). Total belastning på Mälaren-Rödstensfjärden 
av fosfor är beräknad till 49 ton/år och av kväve till 1 113 ton/år, varav huvuddelen kommer från 
jordbruksmark och övriga delar främst från skog och hyggen och tätorters dagvatten7. I 
avrinningsområdena mot Mälaren-Rödstensfjärden (inklusive Bornsjöns avrinningsområde) som 
Salems kommun delar med Botkyrka uppskattas läckaget av fosfor uppgå till 330 kg/år och av kväve 
till 11 ton/år. Det finns ingen beräkning av belastningen som enbart kommer från Salems kommun. 

Sedan 1980-talet när mätningar inleddes i Rödstensfjärden har halterna av totalfosfor minskat och 
under de senaste två decennierna stabiliserat sig på en nivå kring 15 µg/l8. Målvärdet för att nå god 

                                                           
5 www.stockholmslansmuseum.se 
6 Salems kommunguide 
7 SMHI vattenwebb (https://vattenwebb.smhi.se/scenario/) 
8 Stockholm Vatten Miljöbarometer (juni 2017) 
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status för näringsämnen i Rödstensfjärden är en totalfosforhalt på 25,6 µg/l. Kloforyllhalter har visat 
en mer varierande kurva men har under de senaste åren visat en nedåtgående trend. 

Siktdjupet har varit relativt lågt under de senaste åren och uppgår nu vanligen till ca 3 m under 
augusti månad. Sannolikt beror detta på ett ökat flöde av nedbrytningsprodukter från framförallt 
växter på land9. 

Föroreningsstatus  
För kvicksilver (Hg) och bromerade flamskyddsmedel (PBDE) görs bedömningen att god kemisk status 
ej uppnås på grund av en nationell extrapolering som tyder på att gränsvärdena  (0,02 respektive 
(0,0085 µg/kg vv) överskrids i fisk i hela Sverige. 

Sedimentundersökningar utförda inom Stockholms kommun visar att halterna av metallerna koppar, 
krom, nickel är måttliga och av kvicksilver låga10.  

Hydromorfologi 
Vattenmyndigheten har analyserat vissa av de kvalitetsfaktorer som utgör grund för klassificering av 
hydromorfologi. Konnektiviteten har bedömts vara måttlig baserat på längsgående konnektivitet i 
sjöar, vilket beräknas på andel av in- och utlopp som har vandringshinder för fiskar. 
Vattenförekomsten har minst ett vandringshinder i 33% av anslutande vattendrag. 

För den hydrologiska regimen har SMHI utfört en modellering (S-HYPE) i Mälaren-Prästfjärden vilket 
visar på en hög status för vattenförekomsten. Det reglerade vattenståndet som varierar endast 0,01 
m bedöms likna de förhållanden som skulle råda om sjön var oreglerad.  

Statusen med avseende på morfologiskt tillstånd uppgår till måttlig baserat på en sammanvägning av 
närområdets och svämplanets tillstånd. Utifrån en GIS-analys av markanvändning i närområdet (30 m 
från strandkanten) som visar att det är 29% aktivt brukad mark eller anlagda ytor, vilket ger en 
måttlig status. Analys av markanvändningen i svämplanet (det område som översvämmas vid 
högvatten) visar på en otillfredsställande status eftersom 41% av marken är ianspråktagen för 
jordbruk eller anläggningar. 

Flora och fauna 
Denna del av Mälaren har bedömts vara mycket artrik med avseende på vattenvegetation (23 arter 
av kärlväxter vid en närliggande lokal i Botkyrkas kommun) (Södertörnsekologerna, 2001). Ett flertal 
rödlistade växter och djur har påträffats i Mälaren-Rödstensfjärden av vilka en av de mer ovanliga 
växterna är småsvalting (Alisma wahlenbergii). Den växer endast på ett fåtal platser i Sverige och 
förekommer längs delar av Uppsalaåsen, dock ej inom Salems kommun.  

I Mälaren förekommer ca 35 arter av fisk och övervakning av sjöns fiskbestånd har visat att de 
vanligaste fiskarterna i den fria vattenmassan utgörs av nors, gös och braxen (SLU, 2013). Vid 
Vårbybadet (Huddinge kommun) påträffades abborre, löja, mört, braxen vid ett provfiske utfört i 
augusti 2001 och redovisat i Sjödatabasen. 

ÅTGÄRDER 

                                                           
9 Stockholm Vatten Miljöbarometer (juni 2017) 
10 Stockholm Vatten Miljöbarometer (juni 2017) 



21 
 

Utförda åtgärder 
Hela det direkta avrinningsområdet till Mälaren-Rödstensfjärden inom Salems kommun omfattas av 
föreskrifter för vattenskyddsområde (Östra Mälarens och Bornsjöns) samt naturreservat.  

Förslag på åtgärder 
Vid Länsstyrelsens biotopkartering har vandringshinder noterats i Bornsjöbäcken vid Vällinge. Bäcken 
är delvis kulverterad och fallhöjden stor. Det bör utredas om det är lämpligt att åtgärda 
vandringshindret. 

 

Figur 10. Mälaren-Rödstensfjärden med delavrinningsområde inom Salems kommun. 
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Sjöar inom delavrinningsområde mot Bornsjön 

Delavrinningsområde: Utloppet av Bornsjön 
  
ID SE656951-160864 
Storlek 49,64 km2 
Kommuner Salems kommun, Botkyrka kommun, Södertälje kommun 
 
Markanvändning 

 

Vatten (ink. sank mark) 9,3 km2 Jordbruk 8,1 km2 

Skog (ink. hygge) 24,8 km2 Tätort 1,2 km2 
Öppen mark 5,5 km2 Övrig bebyggelse 0 km2 
  
Sjöar      Dammar Vattendrag 
Acksjön  Duvdalsdammen Acksjödiket 
Bergsjön 
Bornsjön  

Kolbottendammen 
Nybodadammen 

Bergholmsdiket  
Bergsjödiket 

Dalkarlssjön  
Igelsjön 
Getasjön 

Skårbydammen  
Talbydammen 

Eksättradiket 
Granbydiket 
Salemdiket 

Tullan   Tullandiket 
   

 
 

Delavrinningsområdet mynnar i Mälaren via Bornsjödiket och tillhör åtgärdsområde Rödstensfjärden-
Närområde. Avrinningsområdet sträcker sig från Södertälje i väster, över en stor del av Salems 
kommun, till Botkyrka i öster. Större delen av delavrinningsområdet befinner sig inom Salem 

Kolbotten-
dammen 

Nybodadammen 

Duvdalsdammen 

Talbydammen 
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kommuns gränser. Merparten av delavrinningsområdet är skyddat som naturreservat 
(Naturvårdslagen) och vattenskyddsområde (Vattenlagen) (Figur 11). Området förvaltas av 
Stockholm Vatten AB och delavrinningsområdets största sjö, Bornsjön, utgör reservvattentäkt för 
Stockholm. 

 

Figur 11. Utbredning av vattenskyddsområde och naturreservat kring Bornsjön. I figuren visas även omkringliggande 
skyddsområden.  

Avrinningsområdet utgörs av ett sjö- och bäcksystem som leder vatten, via flera olika diken, ned mot 
Bornsjön. I de norra och nordvästra delarna av avrinningsområdet leds vatten via Acksjödiket, 
Eksätradiket och Bergsjödiket till Oxelbydiket medan vatten från de södra delarna av området leds 
via Salem- och Tullandiket till Bergholmsdiket. Oxelbydiket och Bergholmsdiket möts strax innan det 
gemensamma utloppet, i Sigmadiket, i den sydvästra delen av Bornsjön.  

Området består främst av morän och postglaciala leror. Längst i öster av avrinningsområdet sträcker 
sig Uppsalaåsen, med isälvsmaterial. Markanvändningen inom delavrinningsområdet utgörs främst 
av skogsmark men även öppen mark och jordbruk. På grund av att större delen av avrinningsområdet 
är skyddat område är bebyggelsen begränsad och markanvändningen strikt reglerad.  

Inom avrinningsområdet förekommer flera mindre sjöar/dammar, varav 11 st behandlas i 
föreliggande skrift. Av dessa är endast en sjö (Bornsjön) klassad som vattenförekomst enligt 
Vattenmyndighetens definition.  
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Acksjön 

Fotografi 

 

Avrinningsområde 

 
Huvudavrinningsområde Norrström SE61000 X-koord. SWEREF99 TM 6571914 

SjöID SE657235-160631 Y-koord. SWEREF99 TM 652160 

Kommuner Salem Åtgärdsområde Rödstensfjärden-
Närområde (AREA00542) 

Vattenkategori Sjö Sjöyta 0,034 km2 

Avrinningsområde 1,67 km2 Medeldjup 0,5 m 

Klassad enligt VISS Nej Maxdjup 1,1 m 

Ekologisk status/MKN  - Teoretisk omsättningstid  

Kemisk status/MKN  - Höjd över havet 44,1 

BESKRIVNING 
Acksjön är en liten, grund och kraftigt beväxt sjö i nordvästra delen Bornsjöns avrinningsområde. Det 
är den högst belägna sjön i Salems kommun med en vattenyta 44,1 meter över havet. Sjön avrinner 
till Bornsjön via Acksjödiket och Oxelbydiket. 

NUVARANDE SKYDD OCH FÖRORDNANDEN 
Acksjön är belägen inom Bornsjöns vattenskyddsområde och naturreservat. Området är också 
skyddat som militärt övningsområde vilket begränsar tillträdet för allmänheten. Strandskydd om 100 
m råder kring sjön samt det avvattnande diket Acksjödiket. 

MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER 
Acksjön omges av kuperad barrskog och sumpskog samt torvmark. Påverkansgraden är låg. Sjön 
ligger inom ett militärt övningsområdet för Hemvärnets stridsskola (HvSS) i Vällinge. 

MILJÖSITUATION 

Näringsstatus 
Utifrån ekologiska parametrar har Acksjön klassats till måttligt näringsrik med låg näringsbelastning. 
Trots att Acksjön är grund är siktdjupet dåligt (Bjelkstrand, 1998). 

Föroreningsstatus  
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Undersökningar i Acksjön vad gäller vattenkvalitet saknas. Vid vattenväxtinventering genomförd av 
Södertörnsekologerna år 1998-1999 återfanns dock kransalger i sjön, bl.a. Chara globularis, vilket är 
en bioindikation på rent vatten. 

Hydromorfologi 
Det finns inga anläggningar i sjön eller längs sjöns stränder.  

Flora och fauna 
Acksjön är nästan helt igenväxt av bladvass med mindre ytor med öppet vatten. Fåglar som 
observerats är knipa, vigg, sångsvan och häger.  Acksjön har tidigare klassats som mycket värdefull  
genom sin egenskap av fågelsjö11. Vid Södertörnsekologernas inventering av trollsländor 2000-2001 
påträffades fyra olika arter trollsländor. Padda, vanlig groda och åkergroda förekommer rikligt och 
sjön utgör reproduktionsplats för groddjur12. Vid vattenväxtinventering år 1998-1999 återfanns 
kransalger i sjön, bl.a. Chara globularis. Sjön klassades dock som artfattig (Södertörnekologerna, 
2001). Våtmarken har klassats som värdefull (klass 2) i Länsstyrelsens våtmarksinventering 1996.  

ÅTGÄRDER  

Utförda åtgärder 
Ingår i vattenskyddsområde för Bornsjön (sedan 1988) samt naturreservat (sedan 1995). 

Föreslagna åtgärder  
Inga föreslagna åtgärder. Sjöns värde för fågellivet bör värnas vid eventuell ändrad användning av 
omgivande mark. 

 

Figur 12. Acksjön och dess avrinningsområde.  
                                                           
11 Länsstyrelsens naturvårdsprogram, 1983 
12 Naturvårdsprogram för Salem 1998-2002 
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Bergsjön 

Fotografi 

 

Avrinningsområde 

 

Huvudavrinningsområde Norrström SE61000 X-koord. SWEREF99 TM 6567812 

SjöID SE656825-160602 
WA84308586 

Y-koord. SWEREF99 TM 651919 

Kommuner Salem Åtgärdsområde Rödstensfjärden-
Närområde (AREA00542) 

Vattenkategori Sjö (övrigt vatten) Sjöyta 0,075 km2 

Avrinningsområde 0,89 km2 Medeldjup 2,5 m 

Klassad enligt VISS Nej Maxdjup  

Ekologisk status/MKN  - Teoretisk omsättningstid  

Kemisk status/MKN  - Höjd över havet 33,8 m 

BESKRIVNING 
Bergsjön är en liten näringsrik sjö med breda vassbälten beläget i sydvästra delen av Bornsjöns 
avrinningsområde. Sjön avrinner till Bornsjön via Bergsjödiket och Oxelbydiket. Bergsjöns 
avrinningsområde sträcker sig över kommungränsen till Södertälje kommun. 

NUVARANDE SKYDD OCH FÖRORDNANDEN 
Bergsjön och delar av dess tillrinningsområde är belägen inom Bornsjöns vattenskyddsområde samt 
naturreservat. Strandskydd om 100 m råder runt sjön samt längs det avvattnande diket Bergsjödiket. 

MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER 
Bergsjön omges främst av skogsmark och sumpskog. Jordbruksmarker förekommer dock i 
avrinningsområdet, vilket troligen påverkar sjön. Längst söderut i avrinningsområdet, i Södertälje 
kommun, förekommer bebyggelse. 

MILJÖSITUATION 

Näringsstatus 
Utifrån ekologiska parametrar har Bergsjön tidigare klassats till näringsrik och har en måttlig 
näringsbelastning (Bjelkstrand, 1998).  

Foto: G Wargert 
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Föroreningsstatus 
Undersökningar i Bergsjön vad gäller vattenkvalitet saknas. Vid vattenväxtinventering återfanns 
kransalger i sjön, vilket är en bioindikation på rent vatten (Södertörnsekologerna, 2001). 

Flora och fauna 
Bergsjön klassas som ganska artfattig (Vattenväxtinventering Södertörn Sjödatabas 2003). 
Vattenväxter som har påträffats i sjön är Chara globularis, långnate och trubbnate (Bjelkstrand, 
1998). Vid vattenväxtinventering genomförd av Södertörnsekologerna år 1998-1999 återfanns 
kransalger i sjön. 

Vid Södertörnsekologernas inventering av trollsländor 2000-2001 påträffades åtta olika arter 
trollsländor i Bergsjön. Fåglar som observerats är häckande knipor (Bjelkstrand, 1998). 

ÅTGÄRDER  

Utförda åtgärder 
Ingår i vattenskyddsområde för Bornsjön (sedan 1988) samt naturreservat (sedan 1995). 

Föreslagna åtgärder  
Inga föreslagna åtgärder. Sjöns värde för fågellivet bör värnas vid eventuell ändrad användning av 
omgivande mark. 

 

Figur 13. Bergsjön och dess avrinningsområde. 
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Bornsjön 

Fotografi 

 

Avrinningsområde 

 
Huvudavrinningsområde Norrström SE61000 X-koord. SWEREF99 TM 654748 

SjöID SE657245-160890 
WA74986198 

Y-koord. SWEREF99 TM 6572046 

Kommuner Salem, Botkyrka Åtgärdsområde Rödstensfjärden-
Närområde (AREA00542) 

Vattenkategori Sjö (vattenförekomst) Sjöyta 6,6 km2 

Avrinningsområde 49,6 km2 Medeldjup 9,8 m 

Klassad enligt VISS Ja Maxdjup 18,3 m 

Ekologisk status/MKN 
(2017) 

God / Bibehåll god Teoretisk omsättningstid 6,5 år 

Kemisk status/MKN 
(2017) 

Ej god för Hg och PBDE 
/ Bibehåll god för 
övriga ämnen 

Höjd över havet 14,3 m 

BESKRIVNING 
Bornsjön är delavrinningsområdets största vattenförekomst och upptar en area på ca 6 km2. Sjön 
delas av Salems kommun och Botkyrka kommun, men förvaltas av Stockholm Vatten AB då sjön är 
reservvattentäkt för Stockholm. Delar av avrinningsområdet ligger inom Södertälje och Botkyrka 
kommuner. Det är förbjudet att bada, fiska, åka båt på sjön samt att beträda den frysta sjön 
vintertid.  

Bornsjön är en relativt djup och stor förkastningssjö och omges av branta och steniga stränder. 
Tillrinningsområdet är litet i förhållande till volymen på sjön, vilket leder till en långsam omsättning 
av sjön. Naturvärdena kring Bornsjön är mycket höga, och större delen av avrinningsområdet ingår i 
Bornsjöns naturreservat. Sjön har av Stockholm Vatten bedömts som en mesotrof sjö med måttligt 
höga halter av både fosfor och kväve13. Runt Bornsjön finns vackra strövområden i en rikt 
kulturlandskap med många fornlämningar. 

 

                                                           
13 Skötselplan för Bornsjön, 2009 rev. 2014 

Foto: G Wargert 



29 
 

NUVARANDE SKYDD OCH FÖRORDNANDEN 
Sjön är skyddad för dricksvattenförsörjning enligt vattendirektivets artikel 7 samt skyddat område 
Natura 2000-område enligt Fågeldirektivet och Habitatdirektivet. Det har snart gått 100 år sedan 
Länsstyrelsen utfärdade en fridlysning över sjön. Skydds- och ordningsskrifterna för Bornsjöns 
vattenskyddsområde från 2006 klargör att det gäller tillträdesförbud hela året för Bornsjöns 
vattenyta samt att nya byggnader för bostadsändamål får inte uppföras. Nästan hela Bornsjöns 
avrinningsområde är vattenskyddsområde, för att säkra vattentäkten. 

Utökat strandskydd om 300 m råder kring sjön. 

MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER 
Inom avrinningsområdet finns inga större bebyggda områden utan framför allt jordbruk och 
skogsbruk. Omgivningarna utgörs av kulturlandskap med åkrar och hagmarker omväxlat med 
barrskog. Motorvägen E4/E20 passerar genom den södra delen av avrinningsområdet. 
Trafikdagvatten från ca 2,5 km av vägen där den går närmast Bornsjön renas sedan 1997 i en 
sedimenteringsanläggning som byggts och sköts av Trafikverket. Trafikverket arbetar nu med en 
översyn av vägtrafikens påverkan på Bornsjön, både frånE4/E20 och gamla riksettan. 

MILJÖSITUATION 
Bornsjön utgör en vattenförekomst och har bedömts ha god ekologisk status och god kemisk status, 
undantaget kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerade difenyleter. 

Näringsstatus 
Halterna av fosfor och kväve har sedan mitten av 1980-talet inte visat några större förändringar. Den 
totala belastningen har varierat kraftigt år från år, huvudsakligen beroende på varierande flöden 
(Lännergren, 2016). Ungefär hälften av tillförd fosfor bedöms fastläggas i sjön, och ungefär lika stor 
del av kvävet fastläggs eller denitrifieras.  

Bornsjön har under perioder kraftig skiktning mellan ytvattnet och bottenvattnet. Detta medför att 
utbytet av syre och näringsämnen är begränsat. Under sommarmånaderna minskar syrehalterna i 
bottenvattnet, och förbrukas helt och hållet i de största djupen. Syrehalterna har varit oförändrade 
sedan mitten av 1980-talet.  

Bornsjön har tidigare haft stor belastning av fosfor från tillrinningsområdet som ackumulerats i 
bottensedimenten. Vid senare delar av växtsäsongen uppstår det ibland syrebrist i bottenvattnet, 
vilket kan leda till att sedimentbunden fosfor frigörs och orsakar tillväxt av cyanobakterier.  För att 
minska belastningen av fosfor från sedimenten till vattnet pumpar Stockholm Vatten upp fosforrikt 
bottenvatten som sedan renas innan det kan föras tillbaka eller användas som dricksvatten. Under 
2016-2017 byggs det nya Bornsjöverket, som ska pumpa och vatten och genom fällning och luftning 
rena vattnet från fosfor. Under höstmånaderna kommer Bornsjöverket rena bottenvattnet, och 
under resten av året ta upp vatten för dricksvattenproduktion från ett ytligt råvattenintag. Vattnet 
för dricksvattenproduktionen behandlas i Bornsjöverket och förs senare vidare till Norsborgs 
vattenverk (Stockholm Vatten AB, 2013).  

Föroreningsstatus  
Genom att tillrinningsområdet till Bornsjön omfattats av restriktioner sedan Stockholm Vatten 
förvärvade marken för hundra år sedan är föroreningsbelastningen på sjön mycket begränsad. 
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Mätningar saknas över föroreningsstatus i sjön. Halter av kvicksilver och bromerade difenyletrar 
bedöms överskridas i biota som de gör i regionen i övrigt. 

Enligt Länsstyrelsens databas över potentiellt och konstaterade förorenade områden förekommer 
trots restriktioner inom Bornsjöns avrinningsområde 25 st potentiella föroreningskällor. Dessa är 
klassificerade som ’Klass 2- Stor risk för människa och miljö’ (5 st), ’Klass 3- Måttlig risk för människa 
och miljö’ (17 st) och ’Klass 4- Liten risk för människa och miljö’ (3 st). Majoriteten av dessa 
potentiella föroreningskällor är transformatorstationer, sorteringsstationer och mindre deponier.  

Hydromorfologi 
Huvuddelen av Bornsjöns stränder utgörs av skogsmark utan anläggningar. Vid bedömningar 
rapporterade i VISS anges konnektiviteten i vattendrag anslutna till sjön har bedömts vara 
otillfredsställande på grund av att det förekommer minst ett vandringsinder i 50% av anslutande 
vattendrag. Statusen för hydrologisk regim bedöms däremot vara hög baserat på bedömningar av 
vattenståndsvariationer i sjön. Sjöns morfologiska tillstånd bedöms vara gott utifrån att närområdet 
till sjön (30 m från strandlinjen) är opåverkat (endast 3 % utgörs av aktivt brukad mark eller 
anläggningar) och att svämplanet (den del som översvämmas regelbundet) är relativt opåverkat 
(16 % aktivt brukad mark eller anläggningar). 

Flora och fauna 
Större delarna av Bornsjöns avrinningsområde ingår i Bornsjöns naturreservat. Bornsjön är unik med 
sitt tillträdesförbud. Det gynnar inte bara vattnets kemiska status, utan även djur- och växtliv. 
Inventering av vattenvegetation har påvisat stor biologisk mångfald, med bland annat de två 
rödlistade arterna bandnate (sårbar) och sjöhjortron (nära hotad). Att dessa två arter är vanliga i sjön 
och förekommer i alla bassänger tyder på att sjön inte lider av försurning eller eutrofiering. 
Vegetationen klassificeras som mycket artrik med 74 påträffade arter (Södertörnsekologerna, 2001; 
Stockholm Vatten, 2005; Bjelkstrand, 1998). Fågellivet kring Bornsjön är rikt, med bland annat 
häckande fiskgjusar och storlommar. Andra fågelarter kring Bornsjön är fisktärna, gråtrut, knölsvan, 
skäggdopping, knipa, häger, drillsnäppa, rörsångare och sävsparv.  

Bornsjön har även en artrik fiskfauna, där 11 arter har påträffats vid provfiske. Arterna på påträffades 
var abborre, benlöja, björkna, braxen, gers, gädda, mört, nissöga, nors, sarv och sutare. Enligt uppgift 
förekommer även stensimpa och lake i sjön. Bornsjön drabbades år 2002 av kräftpest, vilket slog ut 
det stora beståndet flodkräfta. Orsaken var att någon otillåtet hade satt ut signalkräftor. Stockholm 
Vatten och Fiskeriverket planterade åter in flodkräftor år 2004-2006, och lyckades få tillbaka 
beståndet. Kring Bornsjön finns även flera arter fladdermöss. 

ÅTGÄRDER  

Utförda åtgärder 
En lång rad åtgärder har utförts för att skydda Bornsjön mot tillförsel av näring och föroreningar. De 
flesta har utförts i Stockholm Vattens regi. Nedan listas några av de mer omfattande åtgärder som 
utförts. 
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Tabell 1. Utförda åtgärder kring Bornsjön. 

Åtgärd Genomförd plats Effekter Status Tid 
Fridlysning av sjön Bornsjön Mindre antropogen 

påverkan 
Genomfört 1920 

Stöd till skyddszoner i 
jordbruksmark 

Åkrar/diken 
uppströms 

Minskning kväve, fosfor och 
bekämpningsmedel 

Genomfört 1980-talet, 
2010-2014 

Vattenskyddsområde Bornsjön samt 
tillrinningsområde 

Minska risk för förorening Genomfört 1988 

Luftning av bottenvatten Nordöstra 
bassängen 

Öka syrehalten Genomfört 1987 

Naturreservat I och runt 
Bornsjön 

Mindre antropogen 
påverkan 

Genomfört 1995 

Strukturkalkning Diken/åker Binda kväve och fosfor till 
mark 

Pågående 2007, 2012- 

Utvecklingsprojekt Små 
bra avlopp 

Runt Bornsjön Minskning kväve och fosfor Genomfört 2000-2002 

Anlägga våtmark Väster om södra 
Bassängen 

Minskning kväve och fosfor, 
skapa fågeldamm 

Genomfört 2003 

Odling utan 
bekämpningsmedel  

Åkrar uppströms 
Bornsjön 

Minskad föroreningsrisk Genomfört 2010 

Vallodling i slättlandskap Åkrar uppströms 
Bornsjön 

Minskning av kväve och 
fosfor 

Genomfört 2010-2014 

Pumpning och rening av 
bottenvatten 

Bornsjön Reducera fosfor i 
bottenvatten 

Pågående 2016 

Föreslagna åtgärder  
För att bibehålla god vattenkvalitet behöver sjön fortsatt skyddas och de åtgärder som befunnits 
lämpliga fortsätta att tillämpas.  

Kommunen bör vid tillsyn av verksamheter i området kontrollera att bestämmelser enligt föreskrifter 
för vattenskyddsområdet efterlevs. Vid tillsyn kan även kommunen informera och styra mot hållbara 
lösningar exempelvis vid skötsel av djur och användande av bekämpningsmedel och gödsel.  
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Figur 14. Bornsjön och dess avrinningsområde. 



33 
 

 

Dalkarlsjön 

Fotografi 

 

Avrinningsområde 

 
Huvudavrinningsområde Norrström SE61000 X-koord. SWEREF99 TM 652880 

SjöID - Y-koord. SWEREF99 TM 6572405 

Kommuner Salem Åtgärdsområde Rödstensfjärden-
Närområde (AREA00542) 

Vattenkategori Anlagd sjö Sjöyta 0,1 km2 

Avrinningsområde 0,53 km2 Medeldjup - 

Klassad enligt VISS Nej Maxdjup - 

Ekologisk status/MKN  - Teoretisk omsättningstid - 

Kemisk status/MKN  - Höjd över havet 36,6 m 

BESKRIVNING 
Dalkarlsjön, eller Dalkarlsäng som den även benämns som, är en anlagd våtmark/damm. Dämningen 
utfördes i början på 1980-talet, med syftet att skapa ett viltvatten av en nedlagd åker samt att 
minska näringstillförseln till Bornsjön. Det skapades en grund sjö med ett mycket rikt fågelliv. 
Dalkarlssjön avvattnas direkt till Bornsjön genom ett litet dike. 

NUVARANDE SKYDD OCH FÖRORDNANDEN 
Dalkarlsjön är belägen inom Bornsjöns vattenskyddsområde och naturreservat. Området är också 
skyddat som militärt övningsområde vilket begränsar tillträdet för allmänheten. 

MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER 
Sjön och den närliggande marken är tidigare gammal jordbruksmark. Övriga avrinningsområdet 
består till största delen av skog. Sjön ligger inom ett militärt övningsområdet för Hemvärnets 
stridsskola (HvSS) i Vällinge.  

MILJÖSITUATION 

Näringsstatus 
Vattnet har inte analyserats, men det är möjligt att sjön tagit emot näringsämnen eftersom ett av 
syftena med anläggandet av Dalkarlsjön var att minska näringstillförseln av fosfor och kväve till 

Foto: G Wargert 
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Bornsjön. Resultatet är dock tveksamt, eftersom dammen är anlagd på gammal jordbruksmark med 
stora mängder lagrad fosfor som tenderar att lösas ut vid låga syrenivåer i vattnet.  Det har noterats 
lukt av svavelväte vilket kan tolkas som att syrehalterna är låga. När organiskt materialet i våtmarken 
bryts ned och det finns en begränsad syremängd bildas svavelväte.  

Föroreningsstatus 
Vattnet har inte analyserats. De antropogena aktiviteter som kan ha påverkat sjön är 
bekämpningsmedel från åkrarna samt aktiviteter från hemvärnets övningsverksamhet.  

Flora och fauna 
Sjön anlades först som en våtmark men fick en tid därefter en karaktär som fågelsjö, med ett mycket 
rikt fågelliv. Här häckar ovanliga arter som smådopping, kricka, rörhöna samt den rödlistade fågeln 
årta (sårbar) och den tidigare rödlistade fågeln svarthakedopping. Intill sjön har även vanlig snok 
samt mindre och större vattensalamander påträffats. Artrikedomen bland vattenväxterna har vid 
Södertörnsekologernas inventering (2001) bedömts vara låg (12 funna växtarter), och sjön beskrivs 
som artfattig.   

ÅTGÄRDER 

Utförda åtgärder 
Ingår i vattenskyddsområde för Bornsjön (sedan 1988) samt naturreservat (sedan 1995). Sjön i sig 
ingår som en åtgärd för att minska näringsbelastningen på Bornsjön och anlades på 1980-talet. 

Föreslagna åtgärder  
Inga föreslagna åtgärder. Sjöns värde för fågellivet bör värnas vid eventuell ändrad användning av 
omgivande mark. 

 

Figur 15. Dalkarlsjön och dess avrinningsområde.  
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Getasjön 

Fotografi 

 

Avrinningsområde 

 
Huvudavrinningsområde Norrström SE61000 X-koord. SWEREF99 TM 6566639 

SjöID SE656706-160738 Y-koord. SWEREF99 TM 653293 

Kommuner Södertälje Åtgärdsområde Rödstensfjärden-
Närområde (AREA00542) 

Vattenkategori Sjö Sjöyta 0,035 km2 

Avrinningsområde 0,24 km2 Medeldjup - 

Klassad enligt VISS Nej Maxdjup - 

Ekologisk status/MKN  - Teoretisk omsättningstid - 

Kemisk status/MKN  - Höjd över havet 26 m 

BESKRIVNING 
Getasjön är en liten sjö i Södertäljes del av Bornsjöns avrinningsområde . Sjön och hela dess 
tillrinningsområde ligger utanför Salems kommun.  

Getasjön är beläget i en liten sänka alldeles norr om motorväg E4/E20. En mindre del av sjöns södra 
partier fylldes igen år 1958-1961, när motorvägen byggdes. Sjön avvattnas norrut mot sjön Tullan. 

NUVARANDE SKYDD OCH FÖRORDNANDEN 
Getasjön är belägen inom Bornsjöns vattenskyddsområde och naturreservat. Utökat strandskydd om 
300 m har föreslagits tillämpas kring sjön, förutom mot motorväg E4/E20, men ej vunnit laga kraft 
än. 

MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER 
I området kring Getasjön förekommer sumpskog och sankmark. Vallodling bedrivs norr om sjön. 
Strax söder om Getasjön passerar motorväg E4/E20. 

MILJÖSITUATION 
Getasjön är klassad som övrigt vatten i VISS, men saknar bedömning av ekologisk och kemisk status. 
Ingen kännedom finns om genomförda vattenanalyser och uppgifter om inventerad flora och fauna 
saknas. 
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Näringsstatus 
Det saknas kännedom om undersökningar vad gäller vattenkvalitet. 

Föroreningsstatus 
Undersökningar i Getasjön vad gäller vattenkvalitet saknas. Dagvatten från motorvägen kan tänkas 
påverka sjöns vattenkvalitet negativt (Södertälje kommun, 2004). 

Hydromorfologi 
Sjön ligger i direkt anslutning till E4/E20 och har vid anläggandet av motorvägen minskat i yta 
söderut. I övrigt är graden av fysisk påverkan liten i sjöns närområde. 

Flora och fauna 
Undersökningar i Getasjön vad gäller flora och fauna saknas. 

ÅTGÄRDER  

Utförda åtgärder 
Ingår i vattenskyddsområde för Bornsjön (sedan 1988) samt naturreservat (sedan 1995). 

Föreslagna åtgärder  
Inga kända föreslagna åtgärder. 

 

 

Figur 16. Getasjön och dess avrinningsområde. 
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Igelsjön 

Fotografi 

 

Avrinningsområde 

 
Huvudavrinningsområde Norrström SE61000 X-koord. SWEREF99 TM 655057 

SjöID - Y-koord. SWEREF99 TM 6567130 

Kommuner Salem Åtgärdsområde Rödstensfjärden-
Närområde (AREA00542) 

Vattenkategori Sjö Sjöyta 0,014 km2 

Avrinningsområde 5,5 km2 Medeldjup - 

Klassad enligt VISS Nej Maxdjup 2 m 

Ekologisk status/MKN  - Teoretisk omsättningstid - 

Kemisk status/MKN  - Höjd över havet 19,6 m 

BESKRIVNING 
Igelsjön är en liten sjö nedströms Tullan och Getasjön. Sjön är näringsrik och till delar igenväxt. Dess 
avrinningsområde, som finns inom både Salems och Södertälje kommun, är stort jämfört med sjön 
storlek, vilket tyder på en kort omsättningstid. 

NUVARANDE SKYDD OCH FÖRORDNANDEN 
Igelsjön är belägen inom Bornsjöns vattenskyddsområde och naturreservat. Strandskydd om 100 m 
råder kring Igelsjön samt det tillrinnande av avvattnande diket Tullandiket. 

MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER 
Inom avrinningsområdet finns inga större bebyggda områden utan framför allt jordbruk och 
skogsbruk. Omgivningarna utgörs av kulturlandskap med åkrar och hagmarker omväxlat med 
barrskog. Motorvägen E4/E20 passerar genom den södra delen av avrinningsområdet. 

MILJÖSITUATION 
Igelsjön är ej klassad enligt VISS. Vattnet har inte analyserats, utan bedömningar av vattenkvalitet har 
gjorts utifrån observerade växtarter och andra intryck.  

Näringsstatus 
Vattnet har inte analyserats, men Igelsjön är näringsrik och nästan igenväxt. Den befinner sig i ett 
naturligt slutstadium som sjö.  



38 
 

Föroreningsstatus 
Vattnet i Igelsjön har inte analyserats. Inom Igelsjöns avrinningsområde har 2 st potentiella 
föroreningskällor identifierats i Länsstyrelsens databas över potentiellt och konstaterade förorenade 
områden. Dessa är Kolbottens ställverk och en stolpstation i Loringe. Andra potentiella källor är 
bekämpningsmedel från åkrar. 

Hydromorfologi 
Igelsjön ligger i anslutning till ett fält och en grusväg och har liten grad av fysisk påverkan. 

Flora och fauna 
Igelsjön har bedömts vara ganska artfattig gällande vattenväxter utifrån Södertörnsekologernas 
inventering (2001) (30 arter). Några intressant fynd som har påträffats i Igelsjön är bäcknate som 
endast påträffats vid enstaka lokaler i Södermanland samt flytväxten vattenaloe. Fågelarter som har 
observerats i Igelsjön är knipa, sångsvan, skosnäppa och rörsångare. I vattnet finns även groddjur.  

ÅTGÄRDER  

Utförda åtgärder 
Ingår i vattenskyddsområde för Bornsjön (sedan 1988) samt naturreservat (sedan 1995). 

Föreslagna åtgärder  
 

 

Figur 17. Igelsjön och dess avrinningsområde. 
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Tullan 

Fotografi 

 

Avrinningsområde 

 
Huvudavrinningsområde Norrström SE61000 X-koord. SWEREF99 TM 6567306 

SjöID SE656772-160798 
WA14282431 

Y-koord. SWEREF99 TM 653885 

Kommuner Salem och Södertälje Åtgärdsområde Rödstensfjärden-
Närområde (AREA00542) 

Vattenkategori Sjö (övrigt vatten) Sjöyta 0,77 km2 

Avrinningsområde 4,2 km2 Medeldjup 6,6 m 

Klassad enligt VISS Nej Maxdjup 11 m 

Ekologisk status/MKN  - Teoretisk omsättningstid  

Kemisk status/MKN  - Höjd över havet 20,4 m 

BESKRIVNING 
Tullan är den näst största sjön inom Bornsjöns avrinningsområde och delas mellan Södertälje och 
Salems kommun. Sjön har stora rekreationsvärden och sjöns vatten är klart och badbart säsongen 
runt. Tullan har en mycket god vattenkvalitet (Södertälje kommun, 2005). 

Vatten från Getasjön rinner till Tullan, där sjön i sin tur avvattnas till Tullandiket, Igelsjön, 
Bergholmsdiket, Oxelbydiket och slutligen Bornsjön. 

NUVARANDE SKYDD OCH FÖRORDNANDEN 
Tullan och dess tillrinningsområde är belägen inom Bornsjöns vattenskyddsområde och större delen 
av tillrinningsområdet inom Bornsjöns naturreservat. Utökat strandskydd på 300 m råder kring 
Tullan, förutom vid Kolbotten och i söder mot motorvägen E4/E20. 

MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER 
Tillrinningsområdet består främst av skogsmarker med stora partier berg i dagen. En del jordbruk 
förekommer norr och väster om sjön, vilket skulle kunna bidra med näringstillförsel till sjön. 
Motorväg E4/E20 passerar strax söder om sjön och genom Tullans avrinningsområde.  

MILJÖSITUATION 
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Näringsstatus 
Utifrån ekologiska parametrar har Tullan klassats som måttligt näringsrik och har en låg 
näringsbelastning (Södertörnsekologerna, 2001).   

Föroreningsstatus 
Trots att Tullan klassas som ganska artfattig har man funnit kranslagen Chara globularis, som kräver 
mycket rent vatten och är ovanliga i tätortsnära lokaler (Södertörnsekologerna, 1996). 

Hydromorfologi 
Tullan omges av stränder i huvudsak bestående av skogsmark med liten grad av påverkan i form av 
anläggningar. 

Flora och fauna 
Tullan har klassats som ganska artfattig. Man har dock funnit kranslagen Chara globularis. 

Runt badplatsen är vegetationen gles, med hårslinga och ålnate. Inne i vassviken är botten täck av 
mossor och trolig getraggsalg.  Andra vattenlevande växer som har påträffats i Tullan är sjöfräken, 
hårslinga, gul näckros, bladvass, hjulbladsmöja , ornärv, notblomster , ålnate, grovnate, brunrör, 
brunkestarr, vattenmåra, topplösa, fackelblomster, strandranunkel, säv och hjulmöja 
(Södertörnsekologerna sjödatabas; Bjelkstrand, 1998). 

På Tullans botten kryper sumpsnäckor och det finns flodkräftor. Det förekommer gott om gäddor och 
abborrar, men det har även påträffats gärs och mört. Vid Södertörnsekologernas inventering av 
trollsländor 2000-2001 påträffades fem olika arter trollsländor i Tullan. 

Fåglar som observerats är storlom, silltrut, fisktärna, gräsand, sothöna, fiskgjuse, häger, storskrake 
och ormvråk. 

ÅTGÄRDER  

Utförda åtgärder 
Ingår i vattenskyddsområde för Bornsjön (sedan 1988) samt naturreservat (sedan 1995). 

Föreslagna åtgärder  
Inga föreslagna åtgärder. 
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Figur 18. Tullan och dess avrinningsområde. 
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Dammar i Bornsjöns avrinningsområde 
För dammarnas lokalisering – se karta över sjön Tullan ovan. 

Duvdalsdammen 

Koordinater (Sweref99 TM): 652804, 6568075 

Dammen är ca 500 m2 stor och har ett 
tillrinningsområde på ca 0,08 km2. Duvdaldammen 
ligger vid gamla Södertäljevägen, norr om sjön 
Tullan. Dammen uppstod genom ett stopp i en 
kulvert under vägen, och har fått vara kvar. 
Avvattning sker mot Tullan. 

Duvdalsdammen och av dess avrinningsområde 
ligger inom Bornsjöns naturreservat och 

vattenskyddsområde. Inom det lilla 
avrinningsområdet finns inga byggnader och 
enbart skog. Gamla Södertäljevägen passerar söder om sjön. 

Duvdaldammen är ej klassad enligt VISS. Vattnet har inte analyserats, utan bedömningar av 
vattenkvalitet har gjorts utifrån observerade växtarter och andra intryck.  

Kring Duvdalsdammen växer al, och vattenytan är täckt med vegetation. Duvdalsdammen är allmänt 
känd som en reproduktionslokal för  grodor och större salamander. När grodorna vandrar till och från 
dammen är närheten till gamla Södertäljevägen ett problem. 

Kolbottendammen 

Koordinater (Sweref99 TM): 645605, 6567021 

Dammen är ca 1000 m2 stor och har ett tillrinningsområde på ca 0,05 km2. Dammen avvattnas mot 

Kolbottendammen anlades på 1970-talet intill kraftledningen från Kolbottens elstation 200 m söder 
om dammen. Inom det lilla avrinningsområdet finns inga byggnader och enbart skog.  

Kolbottendammen och dess avrinningsområde ligger inom Bornsjöns naturreservat och 
vattenskyddsområde.  

Kolbottendammen är ej klassad enligt VISS. Vattnet är brunt och sikten är mycket dålig. Vattnet har 
inte analyserats. Indikationer finns på syrebrist, troligen beroende på stor tillförsel av organiskt 
material och låg vattenomsättning. En inventering av vattenvegetation noterades 15 arter och 
dammen bedömdes vara ganska artfattig (klass 4) (Södertörnsekologerna, 2001).

 

 

Figur 19. Duvdalsdammen. 
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Nybodadammen 

Koordinater (Sweref99 TM): 654583, 6566895. 

Dammen är ca 10 000 m2 stor och avvattnas mot 
Tullandiket. 

Nybodadammen är en anlagd viltdamm som till 
delar är igenvuxen. Mot nordväst ligger en glest 
bevuxen höjd och därbakom en 
transformatorstation samt en kraftledningsgata. I 
söder förekommer blandad skogs- och 
jordbruksmark. 

I dammen har tidigare vanlig groda, padda och 
större vattensalamander observerats (Lindgren, 
1996) och det är sannolikt att dammen utgör en värdefull plats för grodor och salamandrar även 
idag. 

Dammen ligger inom Bornsjöns naturreservat och vattenskyddsområde. Den är inte klassificerad i 
VISS och uppgifter saknas om vattenkvaliteten i dammen. 

Skårbydammen 

Koordinater (Sweref99 TM): 655905, 6568308 

Dammen är ca 700 m2 stor och har ett 
tillrinningsområde på ca 0,5 km2. Dammen 
avvattnas via Bergholmsdiket mot Bornsjön. 

Skårbydammen är en återskapad våtmark med ett 
rikt fågelliv. Våtmarken anlades i slutet av år 1990 
med syfte att gynna fågellivet, förbättra 
landskapsbilden och minska mängden 
näringsämnen till Bornsjön. Skårbydammen delas 

ibland upp i östra och västra dammen. Runt 
vattnet finns gräsmark som betas av kor. 
Skårbydammen tömdes på vatten 2015, för att få bort karpfisk och därmed gynna groddjur. Efter 
tömningen ökade växtligheten mycket i dammen och det har bedömts som svårt att återställa 
vattenspegeln till dess ursprungliga utseende. Ambitionen är att ha en nivå som inte gynnar 
kaveldun. Efter genomförd åtgärd har halterna av framför allt fosfor minskat, vilka bedömdes som 
höga innan tömningen.  

Skårbydammen och dess avrinningsområde ingår i Bornsjöns naturreservat samt 
vattenskyddsområde.  

Inom avrinningsområdet finns inga större bebyggda områden utan framför allt jordbruk och 
skogsbruk. Omgivningarna utgörs av kulturlandskap med åkrar och hagmarker omväxlat med 
barrskog. Gamla Södertäljevägen passerar rakt genom avrinningsområdet 

Figur 20. Nybodadammen. 

Figur 21. Skårbydammen. 
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Skårbydammen är ej klassad enligt VISS. Vattnet provtas av Stockholm Vatten. Skårbydammen är 
näringsrik och delvis igenväxt.  

Inom Skårbydammens avrinningsområde har en potentiell föroreningskälla identifierats i 
Länsstyrelsens databas över potentiellt och konstaterade förorenade områden. Det är en 
transformatorstation. Gamla Södertäljevägen som passerar rakt genom avrinningsområdet kan också 
vara en källa. 

Skårbydammen har stor artrikedom för djur, men är ganska artfattig för vattenväxter 
Södertörnsekologerna (2001) noterade 18 arter av vattenväxter (klass 4). Eftersom våtmarken är 
förhållandevis nyanlagd sker ständigt nya förändringar i vegetationen. Vattenytan minskar när vass 
och kaveldun breder ut sig i strandzonerna. Dammen är en viktig lokal för groddjur samt större och 
mindre salamander, men dess spridningsmöjligheter begränsas av Gamla Södertäljevägen norr om 
sjön. Skårbydammen ska enligt uppgift ha ett av länets finaste salamandervatten. Som fågelsjö är 
Skårbydammen ett lyckat projekt. Bland de häckande fåglarna finns bland annat de tidigare 
rödlistade smådopping och svarthakedopping samt årta (sårbar), knipa rörhöna, sothöna, 
enkelbeckasin och topsvipa. Skårbydammen agerar även som rastplats för flyttning. Bland rastande 
fåglar märks exempelvis stjärtand (sårbar), skedand, svartsnäppa och grönbena. I närheten av 
Skårbydammen  har sex olika fladdermusarter identifierats, bland annat den starkt hotade 
dammfladdermusen.  

Talbydammen 

Koordinater (Sweref99 TM): 652411, 6568486 

Dammen är ca 50 m2 stor och har ett 
tillrinningsområde på ca 0,08 km2. Dammen 
avvattnas via ett mindre skogsdike mot Bornsjön. 

Talbydammen är en anlagd damm söder om Talby. 
Sydvästra halvan av stranden är öppen 
översvämningsmark med lite lövträd runt om. En 
stor del av sjön täcks av flytblad och annan 
flytvegetation. Talbydammen och dess 

avrinningsområde ligger inom Bornsjöns 
naturreservat samt vattenskyddsområde. Inom 
avrinningsområdet finns inga bebyggda områden utan framförallt skogsbruk. Ingen väg går genom 
avrinningsområdet. 

Talbydammen är ej klassad enligt VISS. Vattnet har inte analyserats. Eftersom det inte finns några 
tydliga källor för näring inom avrinningsområdet antas näringsstatusen inte vara hög. Det finns inga 
misstänkt förorenade områden inom avrinningsområdet.  Dammen klassas som ganska artfattig sett 
till de olika vattenväxterna som har påträffats (20 arter vid Södertörnsekologernas inventering 2001). 
Desto viktigare är dammen som reproduktionslokal för större och mindre vattensalamander samt 
åkergroda. Av de fågelarter som har påträffats i Talbydammen är gräsand och knipa.  

Figur 22. Talbydammen. 
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Sjöar inom delavrinningsområde mot Tumbaån 

Delavrinningsområde: Mynnar i Uttran samt Utloppet av Uttran 

ID SE656495-161193 (Mynnar i Uttran) 
SE656540-161385 (Utloppet av Uttran) 

Koordinater (Sweref 99TM) 
Storlek 4,6 km2 (Mynnar i Uttran) 

21,4 km2 (Utloppet av Uttran) 
Kommuner Salems kommun, Botkyrka kommun, Södertälje kommun 
 
Markanvändning 

 

Vatten (ink. sank mark) 2,8 km2 (Utloppet av Uttran)  Jordbruk 3 km2 (Utloppet av Uttran) 

Skog (ink. hygge) 0,8 km2(Mynnar i Uttran) 
8 km2 (Utloppet av Uttran) 

Tätort 3,8 km2(Mynnar i Uttran) 
5,8 km2 (Utloppet av 
Uttran)  

Öppen mark 1,7 km2 (Utloppet av Uttran) Övrig 
bebyggelse 

0 km2 

  
Sjöar        Vattendrag 
Glasbergasjön Flaten Fruängsån 
Dånviken Uttran inkl Utterkalven Flatenån 
   

 
 

Tumbaåns avrinningsområde täcker kommunens södra delar och utgör ett sjö- och bäcksystem som 
avvattnar delar av Salems, Södertäljes och Botkyrkas kommuner. De delavrinningsområden som hör 
till Tumbaåns avrinningsområde och berör Salems kommun benämns i VISS som ”Mynnar i Uttran”, 
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med sjön Flaten och ”Utloppet av Uttran”, med Dånviken, Glasbergasjön (Södertälje kommun) och 
Uttran. Efter utloppet av Uttran leds vattnet vidare via Kvarnsjön och Tumbaån vidare till Tullingesjön 
och Albysjön, innan det når Mälaren. 

Delavrinningsområdena ”Mynnar i Uttran” och ”Utloppet av Uttran” är belägna i kommunens södra 
delar och utgör de mest tätbebyggda avrinningsområdena inom Salems kommun. Bornsjöns 
vattenskyddsområde sträcker sig till de norra delarna av avrinningsområdena och i de sydöstra 
delarna av Salem kommun förekommer naturreservatet Garnudden. Längs med kommungränsen i 
öster sträcker sig Segersjö vattenskyddsområde, belägen inom Botkyrka kommun. 

Inom avrinningsområdena förekommer flera sjöar, varav 4 st behandlas i föreliggande skrift. Av dessa 
är endast en sjö (Uttran) klassad som vattenförekomst enligt Vattenmyndighetens definition. 
Glasbergasjön beskrivs kortfattat trots att den är belägen helt inom Södertälje kommun då den har 
betydelse för Uttran.  Från Glasbergasjön strömmar vatten, via Fruängsån, mot sjön Uttran. Uttran 
mottar även vatten från Dånviken, belägen delvis inom Salem kommun och delvis inom Södertälje 
kommun. Vidare från Uttran rör sig vattnet vidare i Tumbaåns vattensystem, mot Tullingesjön och 
utloppet i Mälaren. 
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Dånviken 

Fotografi 

 

Avrinningsområde 

 
Huvudavrinningsområde Norrström SE61000 X-koord. SWEREF99 TM 654705 

SjöID SE656441-160876 
WA98595860 

Y-koord. SWEREF99 TM 6564007 

Kommuner Salem, Södertälje Åtgärdsområde Rödstensfjärden-
Närområde (AREA00542) 

Vattenkategori Sjö (övrigt vatten) Sjöyta 0,23 km2 

Avrinningsområde 1,9 km2 Medeldjup 2,6 m 

Klassad enligt VISS Nej Maxdjup 4,4 m 

Ekologisk status/MKN  - Teoretisk omsättningstid - 

Kemisk status/MKN  - Höjd över havet 18 m 

BESKRIVNING 
Dånviken är en tidigare del av Uttran som har avskiljts genom anläggning av en järnvägsbank och sjön 
är numera förbunden med Uttran via en kulvert under järnvägen. Omgivningarna består av branta 
klippiga sluttningar med barrskog och i strandkanten växer klibbal. Öster om Dånviken förekommer 
bebyggelse i form av villor. 

NUVARANDE SKYDD OCH FÖRORDNANDEN 
Strandskydd 100 m råder längs Dånviken inom Salems kommun. Inom Södertälje kommun har 
utvidgat strandskydd om 300 m föreslagits men inte vunnit laga kraft. 

MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER 
Majoriteten av avrinningsområdet består av skogsmark samt västra ytterkanten av Rönninge tätort.  
Genom avrinningsområdet går även pendeltågets järnvägen  

MILJÖSITUATION 
Dånviken är noterad som övrigt vatten i VISS, men har inte klassificerats angående ekologisk och 
kemisk status. Tidigare har problem med algblomning noterats, troligen på grund av näringstillförsel 
via dagvatten och enskilda avlopp i Rönninge.  

Näringsstatus 
Dånviken har tidigare klassats som en måttligt näringsrik sjö med måttlig näringsbelastning.  

Foto: G Wargert 
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Föroreningsstatus 
Inom Dånvikens  avrinningsområde har 2 st potentiella föroreningskällor identifierats i Länsstyrelsens 
databas över potentiellt och konstaterade förorenade områden. Båda dessa källor är deponier i 
Uttringe.  

Ett provfiske hösten 2012 utfördes av kommunen av abborre och gädda vilket visade att dessa fiskar 
var ätbara med avseende på halter av kvicksilver. Gränsvärdet för fisk som livsmedel (förordning 
1886/2006) på 0,5 mg/kg för abborre och 1,0 mg/kg för gädda underskreds.  

Hydromorfologi 
Längsgående konnektivitet, d.v.s. möjlighet för djur 
och växter att röra sig till och från sjön har bedömts 
vara hög (VISS, 2017). Större delen av sjöns 
strandlinje och närområde är opåverkad. Längs sjöns 
östra strand förekommer villabebyggelse med 
bryggor. Sjöns utlopp är förlagt genom en kulvert 
under järnvägen, tidvis utan flöde. Vid utloppet i 
Dånviken sitter ett galler.  

Flora och fauna 
I Dånviken påträffas främst växtarter som trivs i näringsrika miljöer, och artrikedomen har klassats 
som ganska artrik (klass 3) vid Södertörnsekologernas inventering (2001) (32 arter). Bland växterna 
som påträffades fanns grovnate, gräsnate, krusnate, sloknate och pors.  

Fiskar som noterats i sjön är bland annat karp, gädda, abborre och braxen. Fågelarter som 
observerats vid Dånviken är gräsand, sävsparv samt spillkråkan som klassas som nära hotad. 

I den norra delen av Dånvikens tillrinningsområde finns en av Skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop 
(beteckning N 375-2010), som bedömts värdefull på grund av sin kryptogamflora (t.ex. mossor) samt 
förekomst av död ved. 

ÅTGÄRDER  

Utförda åtgärder 
En inventering av enskilda avlopp har utförts år 2006 för att identifiera källor till näringsbelastning på 
sjön. En uppföljning av inventeringen i avrinningsområdet till Dånviken utfördes år 2016 inom ramen. 

Sjön har lagts till i kommunens övervakningsprogram för Uttran och Flaten för utvärdering av 
vattenkvalitet. 

Föreslagna åtgärder  
Anslutning av fastigheter med enskilda avlopp inom området Karlskronaviken till kommunalt avlopp. 
Kvarvarande enskilda avlopp inspekteras. 

Sjöns näringsstatus bör utredas i en fördjupad studie samt möjligheten att öka flödet mellan 
Dånviken och Uttran. 

 

Figur 23. Kulvert mellan Dånviken och Uttran,  vid 
utloppet till Uttran. 
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Figur 24. Dånviken och dess avrinningsområde. 
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Flaten 

Fotografi  

 

Avrinningsområde 

 

Huvudavrinningsområde Norrström SE61000 X-koord. SWEREF99 TM 6564952 

SjöID SE656533-161088 
WA50496417 

Y-koord. SWEREF99 TM 656813 

Kommuner Salem Åtgärdsområde Rödstensfjärden-
Närområde (AREA00542) 

Vattenkategori Sjö (övrigt vatten) Sjöyta 0,33 km2 

Avrinningsområde 3,35 km2 Medeldjup 1,9 m 

Klassad enligt VISS Nej Maxdjup 2,5 m 

Ekologisk status/MKN  - Teoretisk omsättningstid 0,8 år 

Kemisk status/MKN  - Höjd över havet 19,9 m 

BESKRIVNING 
Flaten är en liten slättsjö som ligger omgiven av främst tätortsmark. Sjön avvattnas via Flatenån i 
öster mot Uttran. Flatenån är kulverterad under Rönninge centrum och Sjön är betydelsefull för 
landskapsbilden och friluftslivet.  

Flaten är kraftigt övergödd och undersökningar pågår för att utreda möjligheterna att åtgärda 
näringshalterna. Trots hög närsaltsbelastning uppvisar sjön en god badvattenkvalitet (enligt 
Badplatsen – en rapporteringssida för badvattenkvalitet). 

NUVARANDE SKYDD OCH FÖRORDNADEN 
En mindre del av det norra tillrinningsområdet ingår i Bornsjöns vattenskyddsområde. Strandskydd 
100 m råder längs Flatens sydvästra strand utanför detaljplanelagt område. 

MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER 
Avrinningsområdet mynnar till Uttran är till knappt 60 % täckt av bebyggelse. I den östra delen mot 
Rönninge och Salem är bebyggelsen tätare, medan den västra delen av avrinningsområdet främst är 
bebyggd med villor. Övrig mark täcks av skog, till övervägande del barrskog. Genom 
avrinningsområdet löper flera vägar och strax söder om sjön passerar järnvägen.  

Historiskt har sjön påverkats av näringsläckage från jordbruk som förekommit nordväst om sjön och 
av avloppsutsläpp från omgivande fastigheter. Med utvecklingen av påverkan från jordbruk och 

Foto: G Wargert 
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avlopp minskat, medan utbyggnad av bebyggelse och vägar lett till att tillförsel av dagvatten har 
ökat. Sedan år 2006 leds en stor del av dagvattnet genom Herrängens dagvattenpark med 
sedimentationsdamm och översilningsyta för att minska belastningen. 

Enligt en utredning av näringsbelastning på sjön vid vilken prover tagits varje månad under ett år 
beräknas sjön ta emot drygt 40 kg fosfor per år (Yoldia, 2017). Störst mängder kommer från 
tillrinningsområdet i nordväst då det har störst yta, medan det framförallt är från de mer 
tätbebyggda området söder om sjön som dagvatten med högre halter av fosfor tillförs. 
Beräkningarna bekräftas av en modellering av fosforbelastning som utförts tidigare (Rova, 2013). De 
höga halterna bedöms härröra från mänskliga aktiviteter och ha sitt ursprung i läckande 
spillvattenledningar, infiltrationsanläggningar och trädgårdar. Beräkningarna indikerar vidare att sjön 
fungerar som en fosforfälla, d.v.s. släpper ifrån sig mindre fosfor än vad den tar emot, vilket indikerar 
att fosfor inte läcker från sedimenten i någon hög grad. I vissa fall, vid låga syrgasnivåer i 
bottenvattnet skulle fosfor även kunna frigöras från sedimenten, vilket tidigare resultat med mycket 
höga fosforhalter tyder på. 

Mätningar i Flatenån visar att halterna är liknande vid åns in- och utlopp (Yoldia, 2017). Detta 
indikerar att den näring som transporteras via ån i huvudsak kommer från Flaten och att 
näringstillförseln från omgivande marker till ån är liten. 

MILJÖSITUATION 
Recipientkontroller har visat att vattnet är tydligt övergött med mycket höga näringshalter och lågt 
siktdjup (Yoldia, 2017, Bjeklstrand, 1998). Sjön påverkas till stor del av tillrinnande dagvatten, se 
ovan.  

Sjön omfattas av ett kontrollprogram för vattenkvalitet som pågått sedan år 1997. Inom ramen för 
kontrollprogrammet tas prover i Flaten 2 gånger per år och i Flatenån varje månad.  

Näringsstatus 
Status för näringsämnen har bedömts vara dålig, på grund av höga fosforhalter, och måttlig för 
växtplankton (VISS). På grund av att sjön är grund blandas vattenmassan lätt om vilket gör att 
syrehalterna i Flaten vanligen är goda trots att sjön är övergödd (Yoldia, 2017. Bjelkstrand, 1998). 

Föroreningsstatus 
Ett kontrollprogram för kvicksilverhalt i fisk utförs av kommunen och har visat att fisken i sjön är 
ätbar. 

Hydromorfologi 
I större delen av sjöns närområde förekommer villabebyggelse, men antalet anläggningar såsom 
bryggor direkt i strandlinjen är få. Den längsgående konnektiviteten, d.v.s. spridningsmöjligheter för 
djur och växter har bedömts vara hög (VISS). 

Flora och fauna 
I Flaten påträffades vid inventering av vattenväxter 27 olika typer av arter (Bjelkstrand, 1998). Den 
dominerande arten var gul näckros. Sjön klassades som artfattig. Vid inventering av bottenfauna i 
sjön återfanns att den dominerande arten var fjädermyggan, Chironomus plumosus, vilket indikerar 
näringsrika förhållanden i sjön. 
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I sjön Flaten häckar brunand (sårbar), skäggdopping, sothöna och sävsparv. Övriga arter som 
påträffats är vigg, fisktärna, silltrut, gråtrut, knipa, häger, drillsnäppa , rörsångare och näktergal. 

ÅTGÄRDER  

Utförda åtgärder 
För tillrinnande vatten från landområdet nordväst om Flaten anlades i början av 2000-talet 
Herrängens  dagvattendamm. Mätningar i tillflöden till Flaten under år 2016 visar att näringshalter 
från det avrinningsområde som leds via dagvattendammen innehåller mindre näring än dagvatten 
från övriga delar av Flatens avrinningsområde. Beräkningarna indikerar att dagvattendammen vid 
Herrängen avskiljer ca 20-35 % av inkommande näring. 

Föreslagna åtgärder  
Utifrån den utredning av näringsbelastning som utförts år 2016 (Yoldia, 2017) föreslås att en eller 
flera dagvattendammar eller våtmarker anläggs för rening av dagvatten. Lämpliga platser att utreda 
får en sådan anläggning föreslås vara vid den södra stranden, alternativt vid två områden väster om 
sjön.  

För fastläggning av näring som förs från Flaten till Uttran föreslås att möjligheter att anlägga en 
våtmark längs Flatenån utreds.  

 

Figur 25. Flaten och dess avrinningsområde. 
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Glasbergasjön  

Fotografi 

 

Avrinningsområde 

 
Huvudavrinningsområde Norrström SE61000 X-koord. SWEREF99 TM 653875 

SjöID SE656432-160826 
WA19421561 

Y-koord. SWEREF99 TM 6564623 

Kommuner Södertälje Åtgärdsområde Rödstensfjärden-
Närområde (AREA00542) 

Vattenkategori Sjö (övrigt vatten) Sjöyta 0,29 km2 

Avrinningsområde 4,9 km2 Medeldjup 3,3 m 

Klassad enligt VISS Nej Maxdjup 3,9 m 

Ekologisk status/MKN  - Teoretisk omsättningstid - 

Kemisk status/MKN  - Höjd över havet 19.1 m 

BESKRIVNING 
Glasbergasjön ligger i Södertälje kommun, uppströms sjön Uttran. Vattnet leds från Glasbergasjön till 
Uttran, via Fruängsån. Området väster om sjön har sedan år 2008 genomgått en betydande 
förvandling i samband med att Glasberga sjöstad har uppförts, och markanvändningen i de västra 
delarna av avrinningsområdet har skiftat från främst jordbruksmark till bebyggelse.  

En anlagd damm i den södra delen av sjön begränsar utflödet och hösten 2012 genomfördes en 
höjning av sjöns vattennivå med ca 1 m. Genom höjningen och utgrävning av dammen ökade sjöns 
yta från ca 0,24 km2 till 0,29 km2.  

NUVARANDE SKYDD OCH FÖRORDNANDEN 
Strandskydd om 100 m råder längs västra delen av sjön och utvidgat strandskydd om 300 m har 
föreslagits för övriga sträckor, men ej vunnit laga kraft. 

MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER 
Glasbergasjön är omgiven av skogsmark och i mindre grad av jordbruk. Väster om sjön är det nyligen 
uppförda bostadsområdet Glasberga sjöstad beläget och länsväg 225. Norr om sjön går väg E4/E20 
och inom avrinningsområdet ligger även en liten del av Oxelgrenhagen/-Weda/Morabergs 
industriområde vars dagvatten leds till sjön via en sedimentationsdamm söder om E4:an. 
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MILJÖSITUATION 
Glasbergasjön är ej statusklassad enligt VISS, men är utpekad som övrigt vatten och omfattas av SLUs 
övervakningsprogram för omdrevssjöar. Enstaka mätningar av klorofyll, näringsämnen och 
ljusförhållanden indikerar en måttlig till otillfredsställande status på grund av höga halter av 
näringsämnen. Sjön är relativt liten och näringsrik och troligen påverkad av kringliggande 
jordbruksmark och eventuellt tillförsel av dagvatten. 

Näringsstatus 
Glasbergasjön uppvisade höga halter av fosfor och kväve innan uppförandet av Glasberga sjöstad och 
har bedömts ha otillfredsställande status för näringsämnen baserat på höga fosforhalter (VISS). På 
grund av att sjön har en kort omsättningstid antas sjön tåla en hög belastning av näringsämnen. 
Tidigare beräkningar har visat att sjön tål en belastning av 73 kg fosfor per år.  

Föroreningsstatus 
Inom Glasbergasjön  avrinningsområde har 3 st potentiella föroreningskällor identifierats i 
Länsstyrelsens databas över potentiellt och konstaterade förorenade områden. Ingen av dessa 
områden har riskklassats.  

Genom avrinningsområdet går E4/E20, och dagvatten från vägen samt delvis från närliggande 
bostads- och industriområden leds till anlagda dammar i anslutning till sjön.  

Hydromorfologi 
Med anläggandet av Glasberga sjöstad har villabebyggelse och grävda dammar anlagts längs den 
västra stranden och vattennivån höjts. Längs merparten av sjöns stränder förekommer skogsmark 
med låg mänsklig påverkan. 

Flora och fauna 
Vattenväxter som har påträffats i sjön är bland annat slokstarr, sprängört, svärdlilja, jättegröe, 
strandklo, gul näckros, andmat och kaveldun. Vattenvegetationen har bedömts vara ganska artfattig 
(klass 4, 23 arter av kärlväxter) (Södertörnsekologerna, 2001). Bland noterade fiskarter i 
Glasbergasjön finns gädda, abborre och sutare. Ett av syftena med höjningen av vattennivån i 
Glasbergasjön var att förbättra förutsättningarna för fiskar. I sjön har även dammussla påträffats. 

I området kring Glasbergasjön finns flera biotopskyddade åkerholmar med skyddsvärda gamla ekar.  

ÅTGÄRDER  

Utförda åtgärder 
Dagvatten från E4/E20 passerar en dagvattendamm norr om sjön.  

Anläggande av en damm i södra delen av sjön samt höjningen av sjöns vattenyta år 2012 syftade 
delvis till att minska mängden näring till nedströms liggande vatten samt förbättra förhållandena för 
fisk. 
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Uttran inkl Utterkalven 

Fotografi 

 

Avrinningsområde 

 

Huvudavrinningsområde Norrström SE61000 X-koord. SWEREF99 TM 6565279 

SjöID SE656562-161394 
WA16879012 

Y-koord. SWEREF99 TM 659869 

Kommuner Salem, Södertälje och 
Botkyrka 

Åtgärdsområde Rödstensfjärden-
Närområde (AREA00542) 

Vattenkategori Sjö (vattenförekomst) Sjöyta 2,4 km2 

Avrinningsområde 26 km2 (inkl Flatens 
avrinningsområde) 

Medeldjup 6,4 m 

Klassad enligt VISS Ja Maxdjup 16 m 

Ekologisk status/MKN 
(2017) 

Måttlig / God till år 
2027 

Teoretisk omsättningstid - 

Kemisk status/MKN 
(2017) 

Ej god avseende Hg, 
PBDE och PFOS / God 
med undantag för Hg 
och PBDE  

Höjd över havet 17,2m 

BESKRIVNING 
Uttran och Utterkalven är två sjöar som skiljs åt av en grund tröskel. Sjöarna tar emot vatten från 
Glasbergasjön, Dånviken, Flaten och Segersjön och avvattnas i öster via Kvarnsjön och Tumbaån mot 
Tullingesjön. Längs sjön finns ett antal småbryggor med fritidsbåtar och vid Garnudden finns 
kommunens enda offentliga bad, Möllebadet. I sjön finns flera skogsbeklädda mindre öar. Sjön 
nyttjas av boende främst i Salems och Botkyrka kommuner för friluftsliv exempelvis i form av bad och 
paddling på sommaren och skridskoåkning på vintern. 

Sjön är övergödd och drabbas årligen av syrefria bottnar, men näringshalterna har sjunkit något över 
tiden. Uttran är av länsintresse för fritidsfisket. 

NUVARANDE SKYDD OCH FÖRORDNANDEN 
Strandskydd 100 m råder längs Uttrans norra strand i Salems kommun inom de sträckor som inte är 
detaljplanelagda.  
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Garnuddens naturreservat täcker land- och vattenområdet i den nordöstra delen av Uttran. Inom 
reservatet finns restriktioner för framförande av fordon mm. Området används som friluftsområde 
och inkluderar badplatsen Möllebadet. 

MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER 
Kring Uttran förekommer främst jordbruksmark och tätorter vilket har påverkat sjön genom tillförsel 
av näringsämnen. Dagvatten tillförs både från Rönninge och Salem i Salems kommun och i Uttran och 
Segersjö i Botkyrka kommun. Järnvägen passerar vid sjöns nordvästra strand, mellan Uttran och 
sjöarna Glasbergasjön och Dånviken.  

MILJÖSITUATION 
Sjön Uttran har klassificerats till att ha måttlig ekologisk status baserat på mätningar av näringshalter 
och växtplankton (VISS). Även undersökningar av makrofyter (2009) och kiselalger (2007 samt 2010) 
indikerar måttlig status.  

Den kemiska statusen har bedömts vara god, med undantag för PFOS i vatten och kvicksilver och 
bromerade difenyletrar i fisk.  

Näringsstatus 
Statusen för näringsämnen är klassificerad som måttlig utifrån uppmätta halter av fosfor 
(medelvärde under perioden 2007-2012 är 33 µg/l, jämfört med referensvärdet som ligger på 12,5 
µg/l). Framförallt uppmäts höga halter i bottenvattnet, vilket ha sitt ursprung i sedimenten ur vilka 
fosfor kan frigöras vid låga syrenivåer. Även höga kvävehalter har uppmätts.  

Siktdjup och sammanvägda parametrar för växtplankton (totalbiovolym, trofiskt planktonindex, 
andel blågröna alger, artantal och klorofyll a) uppvisar måttlig status. 

Föroreningssituation 
PFOS har detekterats i vatten vid ett tillfälle år 2015 till en halt (0,0043 µg/l) som överskrider 
gränsvärdet för ytvatten ( 0,00065 µg/l). För kvicksilver (Hg) och bromerade difenyletrar (PBDE) har 
en expertbedömning gjorts att halterna av dessa ämnen överskrider gränsvärdena för prioriterade 
ämnen i fisk (0,02 mg/kg respektive 0,0085 µg/kg våtvikt). Bedömningen grundar sig i regionala 
mätningar som tyder på att gränsvärdena överskrids i fisk i regionens samtliga sjöar. 

Vid provfiske under hösten 2012 analyserades kvicksilverhalter i abborre och gädda, ochresultatet 
visar att gränsvärdena för fisk som livsmedel underskreds (0,5 mg/kg våtvikt för abborre och 1,0 
mg/kg våtvikt för gädda). Det är okänt om miljökvalitetsnormen 0,02 mg/kg våtvikt underskreds.  

Hydromorfologi 
Kring sjön förekommer jordbruk, skog och gles bebyggelse. Vid utloppet finns en fördämning, 
troligen anlagd när Tumba pappersbruk grundades år 1755. Vattenståndet har reglerats i ett avtal 
mellan Tumba bruk och Skärvsta gård sedan 1891. Den längsgående konnektiviteten har bedömts 
vara måttlig på grund av att det finns minst ett vandringshinder i anslutande vattendrag (VISS). Den 
hydrologiska regimen har bedömts vara hög på grund av små avvikelser i vattenstånd. Morfologisk 
status har bedömts vara måttlig på grund av att 30 % av sjöns närområde (30 m upp på land från 
strandlinjen) och 24 % av sjöns svämplan (den del som regelbundet översvämmas) utgörs av aktivt 
brukad mark och/eller anlagda ytor.  
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Flora och fauna 
Sjön kantas av klipphällar, sand- och stenstränder och vassbevuxna vikar. Vid Södertörnsekologernas 
vattenväxtinventering (Södertörns sjödatabas, 2003) har Uttran klassificerats som ganska artrik (Klass 
3) och Utterkalven som ganska artfattig (klass 4). Utifrån en inventering av vattenvegetation under år 
2009 har den ekologiska statusen för makrofyter bedömts vara måttlig. Vid inventeringen noterades 
17 arter av undervattensväxter där den dominerande arten var hornsärv. Smal vattenpest, som 
betecknas vara en invasiv art, och axslinga var också vanliga. Uddslinke, som är rödlistad (starkt 
hotad) påträffades. Undervattensvegetation noterades växa ned till 4,2 m. 

På grund av sjöarnas extremt höga nivåer av näringsämnen och låga syrenivåerna innebär det att få 
organismer har möjlighet att överleva i bottenzonen. 

I och kring sjön finns ett rikt djurliv. Enligt Södertörnsekologernas sjödatabas (2004) förekommer 
allmän dammussla i sjön och fem arter av trollsländor noterades 2000-2001. 

Utter har observerats (2015) och även groddjur och mindre vattensalamander. Vid provfiske har 12 
fiskarter fångats i sjön (vilka utgjordes av abborre, benlöja, björkna, braxen, gers, gädda, mört, 
nissöga, nors, ruda, sarv och sutare) och vid sportfiske fångas även gös. Alla arter förutom nissöga 
(tidigare rödlistad, numera livskraftig), är allmänt förekommande. Sammansättningen av arter är 
typisk för en näringsrik sjö, med dominans av karpfiskar (mört, braxen, björkna). 

Fågelarter som har observerats vid Uttran är skäggdopping, knipa, gräsand, sothöna, silltrut, fiskmås, 
skrattmås och drillsnäppa. 

ÅTGÄRDER  

Utförda åtgärder 
År 1974 anslöts fastigheter i Rönninge till kommunalt VA kopplat till Himmerfjärdsverket, vilket 
innebar att utsläpp av näring via avlopp minskade betydligt. 

För dagvatten från stora delar av Rönninge och Salem har dagvattendammar anlagts vid Uttringe 
hage, Sandbäck och nu senast vid Mölle. 

Föreslagna åtgärder  
En samlad planering av åtgärder i samverkan med Södertälje och Botkyrka kommun föreslås utföras 
inom ramen för ett lokalt åtgärdsprogram. 

Åtgärder för Flaten är planerade för att minska tillflödet av näring vida Flatenån till Uttran, 
exempelvis etablering av våtmark för att öka uppehållstiden i Flatenån (se ovan under beskrivning av 
Flaten) (Yoldia, 2017). Ansökan om externt stöd från exempelvis LOVA föreslås för åtgärderna. 

I samband med framtagandet av Botkyrkas vattenprogram (Botkyrka kommun, 2016) utfördes en 
åtgärdsutredning för den övre delen av Tumbaåns avrinningsområde inom Botkyrkas kommun 
(Sweco, 2016). Åtgärder som föreslogs för Uttran var utökat samarbete med Salems och Södertäljes 
kommuner, en skärmbassäng för dagvattenutsläpp, övervakning av prioriterade ämnen i fisk och i 
ytvatten, inventering av enskilda avlopp samt inventering av närområdet till Uttran med avseende på 
morfologi för att ge underlag till eventuellt utökade skyddszoner. 
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Figur 26. Uttran och dess avrinningsområde inklusive Glasbergasjön, Dånviken och Flaten. 
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Grundvattenförekomster 
Grundvattentillgångarna finns i östra delen av Salems kommun och hör till den södra delen av 
Uppsalaåsen. Grundvattenförekomsterna är uppdelade i tre magasin – Bornsjöns norra 
grundvattenmagasin (Männö), Bornsjöns södra grundvattenmagasin (St Botvid) och Segersjö 
(Uttran).  

Möjligheter till uttag av grundvatten i berggrunden är mindre goda i Salem. Stora 
grundvattentillgångar med mycket goda uttagsmöjligheter i jordlagren finns endast i den del av 
Uppsalaåsen som är beläget vid Söderby (Uttrans samt södra delen av St Botvids 
grundvattenmagasin). Inom delar av kommunen finns områden där salt grundvatten kan förekomma. 
Risken ökar med ökande brunnsdjup, stigande uttag och närhet till Mälaren.  

Tabell 2. Grundvattenmagasin i Salems kommun. Alla tre delas med Botkyrka kommun. 
Namn 
(VISS) Alternativt namn Koordinat 

(Sweref 99 TM) 
Koordinat 
(Sweref 99 TM) Area (km2) 

Männö Bornsjöns norra 658643 6569064 1,06 
St Botvid Bornsjöns södra 659029 6566969 1,01 
Uttran Segersjö 660494 6564847 1,77 

 

 

Figur 27. Grundvattenförekomster i Salems kommun. 
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Männö - Bornsjöns norra grundvattenmagasin 

BESKRIVNING 
Endast en liten del av Männös grundvattenmagasin ligger inom Salems kommun medan huvuddelen 
ligger i Botkyrka kommun.  

Grundvattenmagasinet med anslutande infiltrationsområden sträcker sig från en fast 
grundvattendelare i norr som bildar gräns mot grundvattenmagasinet Norsborg, vidare längs 
Uppsalaåsen utmed Bornsjöns strand till en fast grundvattendelare i höjd med Getryggen i söder. I 
norr och söder ligger höga bergnivåer som medför en obefintlig eller en högst begränsad 
akvifermäktighet. En mindre del av magasinet ligger under mäktiga lager av täta finmaterial som 
också karaktäriserar åsens östra flank och jordlagren i anslutning till sjön Aspen i Botkyrka kommun. 
Ytvattensystemet Aspen bedöms vara skilt från åsakviferen som i sin tur står i förbindelse med 
Bornsjön. Grundvattenytan ligger i nivå med Bornsjöns yta. Uppmätta tryckytor för vatten i 
friktionsjord under lera visar på en svag gradient från åsen ut mot Bornsjön. Den naturliga 
grundvattenbildningen är liten i förhållande till bedömda förutsättningar för inducerad infiltration, 
som i området betraktas som goda. Uttagskapaciteten bedöms uppgå till mer än 125 l/s och 
begränsas av tillrinningen till Bornsjön.  

Utifrån de geofysiska undersökningarna bedöms jordmaterialet till delar bestå av finare fraktioner 
som finsand och silt. För att bedöma möjligheterna till konstgjord grundvattenbildning bör därför 
åsområdets infiltrationskapacitet i anslutning till Getryggen och Männö ytterligare undersökas. De 
yttre förutsättningarna för förstärkt grundvattenbildning är i övrigt ovanligt gynnsamma. 

NUVARANDE SKYDD OCH FÖRORDNINGAR 
Hela grundvattenförekomsten är inom Bornsjöns vattenskyddsområde och majoriteten är 
naturreservat. Runt Bornsjön och Aspen finns utvidgat strandskydd.  

MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER 
Majoriteten av markanvändningen inom Männö grundvattenmagasin består av skogsbruk. 
Motorvägen E4/E20 passerar genom södra delen av Männö grundvattenmagasin. Trafikdagvatten 
från ca 2,5 km av vägen där den går närmast Bornsjön renas sedan 1997 i en 
sedimenteringsanläggning som byggts och sköts av Trafikverket. Trafikverket arbetar nu med en 
översyn av vägtrafikens påverkan på Bornsjön, både från E4/E20 och gamla riksettan. 

Ovan Männö grundvattenmagasin förekommer inga potentiella föroreningskällor enligt 
Länsstyrelsens databas över potentiellt och konstaterade förorenade områden.  

MILJÖSITUATION/VATTENKVALITET 
Männös åsakvifer präglas av ett medelhårt grundvatten med låga kloridhalter och höga järnhalter. 
Vidare har vattnet hög halt av aggressiv kolsyra och liknar ur kemiskt hänseende det vatten som finns 
i Bornsjön till skillnad från en något annorlunda vattenkvalitet som går att finna i sjön Aspen.  

ÅTGÄRDER 

Utförda åtgärder 
Grundvattenförekomsten ligger inom Bornsjöns vattenskyddsområde (1988) samt naturreservat 
(1995). 
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Föreslagna åtgärder  
Inga kända föreslagna åtgärder. 

 

Figur 28. Männö grundvattenmagasin (Bornsjöns norra grundvattenmagasin). 
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St Botvid - Bornsjöns södra grundvattenmagasin 

BESKRIVNING 
Majoriteten av grundvattenförekomsten ligger inom Salems kommun och en mindre del i Botkyrka 
kommun.  

I norr gränsar St Botvids grundvattenmagasin till den ovan beskrivna fasta grundvattendelaren vid 
Getryggen. I anslutning till vattendelaren ligger en högt belägen bergrygg i ungefär öst–västlig 
riktning. Det genomsläppliga åsmaterialet ligger i anslutning till Bornsjön, men lera i sjöstrandens 
närhet tvingar upp grundvattenflödet vid S:t Botvids källa som mynnar ut i Bornsjön.  

Grundvattenmagasinet följer först åsen under finmaterial för att mot söder utgöra ett öppet magasin 
i den 40–50 m höga och 1 km breda platån vid Uttran. I söder begränsas grundvattenmagasinet av en 
bergrygg belägen strax norr om Uttrans grustag. En mycket mäktig omättad zon i söder avtar i 
omfattning och upphör helt i riktning mot Bornsjön.  

Tillrinningsområdet utgörs till övervägande del av genomsläppliga jordar. Det parti som täcks av lera 
minskar emellertid infiltrationen till magasinet. Grundvattenbildningen bedöms uppgå till 10–15 
l/s.Tillrinnande vatten strömmar med en liten gradient från den fasta grundvattendelaren vid Uttran i 
riktning mot Bornsjön och dräneras huvudsakligen via S:t Botvids källa. Flödet ur källan uppgick 2005-
06-15 till 5–10 l/s. Det högsta kända flödet uppgår till 14 l/s.  

Uttrans (Segersjö) grundvattenmagasin, söder om grundvattendelaren vid Uttran, har en tryckyta ca 
4,5 m över St Botvids grundvattenmagasin. Ett omfattande flöde över en bergtröskel vid Uttran skulle 
sannolikt medföra ett större flöde ur S:t Botvids källa. Enligt SGUs bedömning utgör de höga 
bergnivåerna vid Uttran en fast grundvattendelare och någon grundvattentillrinning från Uttrans 
grundvattenmagasin förekommer inte eller är av mindre omfattning. Detta eventuella flöde beror 
också av sjön Utterkalvens nivå och ett eventuellt grundvattenuttag ur Segersjö vattentäkt. 

NUVARANDE SKYDD OCH FÖRORDNINGAR 
Söder om motorvägen E4/E20 finns ett kulturreservat. Större delen av grundvattenförekomsten är 
skyddat vattenskyddsområde och en mindre del omfattas av naturreservat. Runt Bornsjön finns 
utvidgat strandskydd.  

MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER 
En mindre del av marken ovan grundvattenmagasinet är bebyggd, och det finns inga 
industriområden. Omgivningarna utgörs av kulturlandskap med åkrar och hagmarker omväxlat med 
barrskog.  

St Botvids grundvattenmagasin har inga potentiella föroreningskällor enligt Länsstyrelsens databas 
över potentiellt och konstaterade förorenade områden. Motorvägen E4/E20 passerar den norra 
delen av St Botvids grundvattenmagasin . Trafikdagvatten från ca 2,5 km av vägen där den går 
närmast Bornsjön renas sedan 1997 i en sedimenteringsanläggning som byggts och sköts av 
Trafikverket. Trafikverket arbetar nu med en översyn av vägtrafikens påverkan på Bornsjön, både 
från E4/E20 och gamla riksettan. 
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MILJÖSITUATION/VATTENKVALITET 
En kloridhalt på 14–22 mg/l tyder på att grundvattenskyddet längs E4:an förhindrat infiltration av 
vägsalt. 

Grundvattnets kemiska beskaffenhet i St Botvids magasin karaktäriseras av ett neutralt pH. Det är ett 
väl buffrat och medelhårt vatten. Höga järnhalter förekommer. Vid Botvids källa, där en del av 
akviferens vatten mynnar ut i Bornsjön, är analysvärdena likartade. Vid källan kan man iaktta en 
kraftig järnutfällning, vilket tyder på att stora delar av järninnehållet kan fällas ut i samband med 
luftning. Någon påverkan av relikt saltvatten bedöms inte föreligga i denna del av Uppsalaåsen. 

Värderingen av grundvattenkvaliteten i Bornsjöns södra magasin baseras på vattenkvaliteten i Bot-
vids källa och analyser från 20–35 m under markytan i borrning Rb 9501m vid Nedre Söderby nära 
Bornsjön. 

ÅTGÄRDER  

Utförda åtgärder 
Grundvattenförekomsten ligger inom Bornsjöns vattenskyddsområde (1988) samt naturreservat 
(1995). 

Föreslagna åtgärder  
Inga kända föreslagna åtgärder. 

 

 

Figur 29. St Botvids grundvattenmagasin (Bornsjöns södra grundvattenmagasin).  
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Uttran – Segersjö grundvattenmagasin 

BESKRIVNING 
Grundvattenmagasinet Uttran ligger till merparten inom Botkyrka kommun och endast till en liten 
del i Salems kommun.  

Uttag av dricksvatten gjordes under andra halvan av 1900-talet vid Segersjö vattentäkt i Botkyrka 
kommun till områdena Tumba, Uttran och Vårsta. Uttaget fick enligt vattendom uppgå till 2 000 m³/d 
(23 l/s). På grund av ökande kloridhalter stängdes dricksvattenverket år 2000 och områdena anslöts 
till Norsborgs vattenverk istället. Kloridhalterna berodde troligen på ett saltupplag i Kassmyra 
grustäkt. 

Uttrans grundvattenmagasin avgränsas mot söder av högt liggande berg. Seismiska undersökningar 
visar att grundvattnet leds via en smal passage som fortsätter ut mot och under Kassmyrasjön, vars 
tryckyta är skild från magasinets grundvattennivå. Sjön bedöms därför inte ha hydraulisk kontakt 
med åsen. Norr om Kassmyrasjön, längs med dalstråket söder om Tumba och vidare i nordvästlig 
riktning ner mot Segersjö, råder slutna förhållanden. Mot Segersjö går de grova isälvssedimenten 
åter i dagen och grundvattenförekomsten är öppen. Borrningar och provpumpningar i 
Segersjöområdet visar på mäktiga lager av väl genomsläppligt friktionsmaterial. I höjd med 
Kvarnsjön–Utterkalven har lerlager påträffats varför förutsättningar för inducerad infiltration anses 
vara begränsade. I Uttrans grustag råder öppna förhållanden fram till helt nära vattendraget mellan 
de nämnda sjöarna. I norra delen av Uttrans grustag visar seismiska undersökningar på en 
akvifärmäktighet uppgående till 15–20 m. I sydlig riktning tilltar magasinet i mäktighet. 

I en stor del av området norr om Utterkalven har den mycket mäktiga omättade zonen schaktats 
bort. Grustäktsbottnen ligger ca 5 m över grundvattennivån. Provtagning (i grundvattenröret SGU 
R04043) visar på väl genomsläpplig jord. Permeabiliteten är 1,09 x 10–3 m/s och porositeten är 
18,4 %. 

Grundvattennivåmätningar i friktionsjord under lera vid Söderby gärde indikerar en dränering mot 
grusåsen i nordöst. När Segersjö vattentäkt nyttjas bildas en avsänkningstratt mot brunnsområdet. 
Vid SGUs undersökning var denna vattentäkt ur bruk. Grundvattnets tryckyta stod då ca 35 cm över 
ytvattennivån vid bron över vattendraget mot Utterkalven. Sannolikt dränerades vid 
undersökningstillfället grundvatten ut i ytvattensystemet.  

Grundvattenbildningen i magasinets tillrinningsområde bedöms uppgå till ca 25 l/s. Vid en av VBB 
utförd provpumpning vid Segersjö vattentäkt år 1954–55 med 25 l/s noterades endast en ringa 
avsänkning och en grundvattennivå som ej sänktes under nivån för Utterkalvens utlopp. Då 
provpumpning utfördes med 50 l/s sjönk grundvattennivån under Uttrans ytvattensystem. För-
utsättningarna för inducerad infiltration bedöms som begränsad på grund av finmaterial inlagrade i 
lagerföljden i anslutning till Utterkalven och därtill hörande ytvattensystem. 

Uttagskapaciteten kan enligt SGUs bedömning hänföras till den lägre delen av klassintervallet 25–125 
l/s. En eventuellt underskattad förutsättning för inducerad infiltration innebär att det möjliga uttaget 
kan vara större. Det är främst i Uttrans grustäkt som en konstgjord grundvattenbildning skulle kunna 
ske. På grund av uttag av grus är den omättade zonen numera av relativt liten mäktighet. 
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NUVARANDE SKYDD OCH FÖRORDNINGAR 
Den del av grundvattenförekomsten som ligger inom Botkyrka kommun omfattas av föreskrifter för 
Segersjö vattenskyddsområde. Runt Utterkalven och Kvarnsjön råder strandskydd.  

MARKANVÄNDNING OCH PÅVERKANSFAKTORER 
Marken ovan grundvattenmagasinet är bebyggd, till största delen inom Segersjös bostadsområde, 
samt ett mindre industriområde längs länsväg 226. I norra delen av grundvattenmagasinet i Botkyrka 
kommun finns en grustäkt. I södra delen av magasinet finns en gammal nedlagd grustäkt. Inom 
Uttrans grundvattenmagasin har 25 st potentiella föroreningskällor identifierats i Länsstyrelsens 
databas över potentiellt och konstaterade förorenade områden, och är klassade efter Klass 3- Stor 
risk för människa och miljö (1 st), Klass 2- Måttlig risk för människa och miljö (2 st) och Klass 1- Liten 
risk för människa och miljö (1 st). Övriga områden är ej riskklassade. Endast en av de 25 st potentiella 
föroreningskällorna ligger inom Salems kommun.  

ÅTGÄRDER  

Utförda åtgärder 
Grundvattenförekomsten omfattas sedan 1997 inom Botkyrka kommun av vattenskyddsområde för 
Segersjö vattentäkt. 

Föreslagna åtgärder  
Utvidgning av Segersjö vattenskyddsområde till att även omfatta den del av grundvattenförekomsten 
som sträcker sig in i Salems kommun.  

 

Figur 30. Uttrans grundvattenmagasin (Segersjö.  
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