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Ordf. sign. 
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Just. sign.

KS § XX KS/2018:84 - 041

Årsredovisning 2017 för Salems kommun

Av kommunens övergripande mål är sex uppfyllda, två är delvis uppfyllda och ett mål är inte 
uppfyllt. Gällande kommunens fyra mål för god ekonomisk hushållning är tre av målen 
uppfyllda och ett mål är delvis uppfyllt.

Årets resultat uppgår till 46,1 mnkr vilket är 13,4 mnkr högre än budget för år 2017.  De 
större avvikelserna i förhållande till budget är:

● Kommunstyrelsen med 2,9 mnkr (5,3 procent). Kommunstyrelsens överskott beror
främst på att budgeterade reserver (medel till förfogande 2,6 mnkr) ej behövts
nyttjas.

● Barn- och utbildning med 7,0 mnkr (1,6 procent). Barn- och utbildnings avvikelse är
främst inom grundskolan pga ej utnyttjad reserv för måltidskostnader vid
ombyggnation av kök (2,4 mnkr) samt minskade kostnader på grund av färre
folkbokförda elever än vad befolkningsprognosen påvisade i mars 2016 (2,5 mnkr).

● Socialt stöd och omsorg med 10,7 mnkr (4,3 procent). Avvikelsen inom socialt stöd 
och omsorg beror främst på inbetalningar från Migrationsverket avseende 
återsökningar av medel för ensamkommande flyktingbarn från tidigare år (11,9 
mnkr).

● Skatter och bidrag var 6,8 mnkr högre än budget pga slutavräkningen för
innevarande och föregående år blivit bättre jämfört mot budgeterat/prognostiserat 
slutavräkningar (3,5 mnkr) samt byggbonus och tillfälliga flyktingstöd har också varit 
högre (3,3 mnkr).  

● Finansnetto har varit ca 8,2 mnkr högre än budget och det är framförallt avyttring av
finansiella omsättningstillgångar (6,4 mnkr) samt lägre räntekostnader pga nya
upplåningen.

Nettoinvesteringarna budgeterades till 221,4 mnkr och utfallet blev 137,2 mnkr, en avvikelse 
på 84,1 mnkr. Den största avvikelsen finns inom miljö- och samhällsbyggnad och beror främst 
på projekt som väntas pågå under 2018.

Soliditeten blev 30,9 % år 2017 vilket är bra jämfört med länssnittet 2016 som var 24,0 %.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 3 april 2018. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2017.
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel från 2017 till 2018 års

investeringsbudget till (tkr):
● Kommunstyrelseförvaltningen 1 082
● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 35 813
● MSB gatuinvesteringar inkl. exploateringsområden 34 098
● VA-verksamheten inkl. exploateringsområden 15 318
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● Barn -och utbildningsnämnden 670
● Socialnämnden 1 125
● Kultur- och fritidsnämnden 88
Totalt  88 194

3. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av upplåningsramen för 2018 om 40
mnkr.

4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen.
5. Kommunfullmäktige beslutar att ingen avsättning skall göras till

resultatutjämningsreserven.

______________________
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Kommunstyrelsens ordförande ORDFÖRANDEFÖRSLAG 

Kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2017 

Fortsatt stabilt resultat med bättre kunskapsnivåer för 
Salems elever 

Förra året bjöd på ett gott ekonomiskt resultat, förbättringar i de övergripande målen, 

förbättrade kunskapsresultat i skolorna samt start för planeringen av två omfattande 

projekt: Salems centrum och skolan i Fågelsången.  

Årets resultat efter jämförelsestörande poster blev +44 mnkr, 19 mnkr bättre än budget. 

Orsaken är främst en större utbetalning av bidrag från Migrationsverket, men därutöver 

har bl a skatter och bidrag och finansnettot visat överskott gentemot budget. 

Nämndernas ekonomiska resulat är sammantaget stabilt. Därmed är 2017 ytterligare ett 

år i raden av stabila och t o m kraftiga överskott. 

I fjol tog också investeringar och exploateringar fart, inte minst genom utbyggnads- 

projekten i Rönninge. Förhandlingar för att bygga om Salems centrum har pågått 

kontinuerligt, men har ännu inte gett önskat resultat. Skolan i Fågelsången har beslutats 

och planering har börjat.  

Uppföljningen av de övergripande målen (se bilaga) visar i flertalet fall att dessa 

uppfyllts, sex av nio “visar grönt”, två “gult” och ett övergripande mål indikerar rött, d v s 

har inte uppfyllts.  

Tillgänglighetsmålet är uppnått även om resultat beträffande vissa indikatorer bör 

förbättras. Salems kommuns “adelsmärke”, att bygga på högt förtroende från invånarna 

för inflytande och dialog, kvarstår. Eleverna känner trygghet och bättre arbetsro i skolan, 
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men den upplevda tryggheten totalt i Salem minskar dock. Detta beror på bostads- och 

bilinbrott som kommer i vågor samt inte minst ökad oro och störningar i och kring Salems 

centrum, biblioteket och fritidsgården. En liten grupp sprider oro genom bl a hot, vilket 

inte på något sätt är acceptabelt. Kommunen har satt in väktare och ökat kontakterna 

med polisen. 

Det övergripande målet för infrastruktur visar att dess nytta och funktion bibehålls och 

utvecklas. Här är det dock angeläget att en ny underhållsplan kan antas för att förnya 

underhållsarbetet på våra fastigheter.  Yngre salemsbor är missnöjda med 

bostadsutbudet, vilket medför att målet om boendemiljö inte är uppnått. Samtidigt har 

vår kommun unik boendemiljö, men fler mindre bostäder behövs vilket nu också 

tillkommer i Rönninge centrum, Södra Hallsta och Norra Vitsippan.  

Målet om hållbar miljö är inte bara grönt i sig, det visar också grönt. Sjöarnas hälsa 

förbättras och kommunen har slagit in på en miljövänlig linje genom beslut om elbilar och

laddstolpar.  

Glädjande är också att Barn- och Utbildningsnämndens mål för lärande miljö är uppnått. 

Kunskapsresultaten förbättras och arbetsron ökar. Målet “Attraktiv arbetsgivare” “visar 

gult”, mest beroende på en hög personalomsättning. Inte minst gäller detta våra skolor 

där turbulens på lärarnas arbetsmarknad medfört mycket stor rörlighet. Samtidigt har 

grundskolorna lyckats med nyrekryteringarna, så några stora personalvakanser har inte 

uppstått. Personalomsättningen var också hög, av olika skäl, i ett par av de andra 

kommunala förvaltningarna.  

Kommunalskattenivån är klart konkurrenskraftig på Södertörn, i enlighet med mål 9, den 

är näst lägst efter Tyresö. Målet “Stabil ekonomi” är följaktligen också stabilt grönt. 

Under arbetet i bokslutsberedningen har också uppmärksammats att några av 

indikatorerna inte mäts, trots att de ingår i målstyrningssystemet. Bokslutsberedningen 

har därför uppdragit åt kommunförvaltningen att inför varje budgetår säkerställa att de 

mål och indikatorer som föreslås också mäts.  

Mottagningen av nyanlända enligt Anvisningslagen har klarats av genom gott arbete 

bland förvaltningarna. Modulbostäder finns på två platser, därutöver sker 

blockförhyrning av mindre lägenheter på en plats. Kommunen har varit noggrann med att 

söka återbetalning av de kostnader som uppkommit. Nya, ännu olösta frågor står dock 

framför oss. Staten betalar ut bidrag till vissa delar, men besitter också ett överläge där 
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man kan lägga över konsekvenserna av den statliga politiken på landets kommuner, 

exempelvis bostadsfrågan.  

Sammanfattningsvis: Den gångna mandatperioden har visat på mycket stabila resultat 

vad gäller kommunens ekonomi, samt förbättrad uppfyllnad av de övergripande målen. 

Samtidigt har kommunen genomfört stora investeringar i Rönninge och startat 

planeringen av ännu större projekt i Salem. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ekonomienhetens tjänsteskrivelse.   

 

 

 

 Lennart Kalderén 

Bilaga 

Sammanfattning, målutfall 
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Öberg 
T f Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 
 
 

Årsredovisning för år 2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2017. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel från 2017 till 2018 års 

investeringsbudget till (tkr):  
● Kommunstyrelseförvaltningen   1 082 
● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 35 813 
● MSB gatuinvesteringar inkl. exploateringsområden 34 098 
● VA-verksamheten inkl. exploateringsområden 15 318 
● Barn -och utbildningsnämnden       670  
● Socialnämnden    1 125 
● Kultur- och fritidsnämnden         88 
Totalt  88 194 

 
3. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av upplåningsramen för 2018 om 40

mnkr.  
4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen. 
5. Kommunfullmäktige beslutar att ingen avsättning skall göras till 

resultatutjämningsreserven. 
 
Sammanfattning 
Av kommunens övergripande mål är sex uppfyllda, två är delvis uppfyllda och ett mål är 
inte uppfyllt. Gällande kommunens fyra mål för god ekonomisk hushållning är tre av 
målen uppfyllda och ett mål är delvis uppfyllt.  
 
Årets resultat uppgår till 46,1 mnkr vilket är 13,4 mnkr högre än budget för år 2017.  De 
större avvikelserna i förhållande till budget är: 
 

● Kommunstyrelsen med 2,9 mnkr (5,3 procent). Kommunstyrelsens överskott 
beror främst på att budgeterade reserver (medel till förfogande 2,6 mnkr) ej 
behövts nyttjas.  

● Barn- och utbildning med 7,0 mnkr (1,6 procent). Barn- och utbildnings avvikelse 
är främst inom grundskolan pga ej utnyttjad reserv för måltidskostnader vid 
ombyggnation av kök (2,4 mnkr) samt minskade kostnader på grund av färre 
folkbokförda elever än vad befolkningsprognosen påvisade i mars 2016 (2,5 
mnkr).  
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● Socialt stöd och omsorg med 10,7 mnkr (4,3 procent). Avvikelsen inom socialt 
stöd och omsorg beror främst på inbetalningar från Migrationsverket avseende 
återsökningar av medel för ensamkommande flyktingbarn från tidigare år (11,9 
mnkr).  

● Skatter och bidrag var 6,8 mnkr högre än budget pga slutavräkningen för 
innevarande och föregående år blivit bättre jämfört mot 
budgeterat/prognostiserat slutavräkningar (3,5 mnkr) samt byggbonus och 
tillfälliga flyktingstöd har också varit högre (3,3 mnkr).  

● Finansnetto har varit ca 8,2 mnkr högre än budget och det är framförallt 
avyttring av finansiella omsättningstillgångar (6,4 mnkr) samt lägre 
räntekostnader pga nya upplåningen. 

 
Nettoinvesteringarna budgeterades till 221,4 mnkr och utfallet blev 137,2 mnkr, en 
avvikelse på 84,1 mnkr. Den största avvikelsen finns inom miljö- och samhällsbyggnad 
och beror främst på projekt som väntas pågå under 2018.  
 
Soliditeten blev 30,9 % år 2017 vilket är bra jämfört med länssnittet 2016 som var 24,0 
%.  
 
Kommunens övergripande mål 
Kommunens övergripande måluppfyllelse har en i huvudsak positiv trend och 2017 är 
sex mål uppfyllda, två mål är delvis uppfyllda och ett mål är inte uppfyllt. Nedan 
presenteras måluppfyllelsen i korthet, där grönt står för uppfyllt, gult för delvis eller 
nästan uppfyllt och rött för inte uppfyllt: 
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Det mål som inte uppfylldes var målet kring ett bra boende, där kommunen är mitt uppe 
i en process med att ta fram en ny översiktsplan. Kommunen bedömer att det är en 
nyckelfråga att slutföra detta arbete för att öka måluppfyllelsen till nästa år. 

Vidare konstateras att flera måltal och indikatorer inte har följts upp trots att de finns 
med i gällande uppföljningsstruktur och därmed är en del av uppdraget till 
verksamheterna. Härmed understryks vikten av att målen och indikatorerna för varje 
nämnd är kvalitetssäkrade, mätbara och kända i organisationen. Indikatorerna ska 
kontinuerligt mätas varje år för att säkerställa ett målvärde. Förvaltningschefen är 
ytterst ansvarig för att nämndens målstyrning genomförs som planerat och kan följas 
upp.  

God ekonomisk hushållning 

Av kommunens nio mål är de fyra sista mål av särskild vikt för god ekonomisk 
hushållning. Mål 6 för lärande och mål 7 för attraktiv arbetsgivare är verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning. Mål 6 är uppfyllt och mål 7 är delvis uppfyllt. 

Mål 8 om konkurrenskraftig skattesats och mål 9 om stabil ekonomi i balans är 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning. De båda målen är helt uppfyllda. 
Sammantaget når de fyra målen för god ekonomisk hushållning i hög grad uppsatt 
målnivå.  

Balanskravet 

Årets resultat uppgår till 46,1 mnkr och 45,7 mnkr exklusive jämförelsestörande poster. 
Resultatet inklusive jämförelsestörande poster blev 13,4 mnkr högre än budget för år 
2017.  

Från kommunens resultat på 46,1 mnkr avräknas realisationsvinst vid försäljning av 
anläggningstillgångar på 0,4 mnkr. Detta enligt gällande regler för realisationsvinster 
utifrån resonemang om att dessa vanligen nyttjas för återinvestering i nya 
anläggningstillgångar eller amortering på lån för anskaffning av nya 
anläggningstillgångar. Justerat resultat blir då 45,7 mnkr och därmed klaras balanskravet 
år 2017. I årsbokslut 2016 var kommunens justerade resultat 17,2 mnkr och 
balanskravet klarades alltså även då.  

Balanskravsutredning (mnkr) 
Skatter och bidrag 918,7 
1 % av skatter och bidrag (kommunens övergripande mål) 9,2 

Årets resultat +46,1
Realisationsvinst att avräkna -0,4
Årets resultat efter balanskravsjusteringar +45,7
Medel till RUR 0 
Medel från RUR 0 
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Årets balanskravsresultat +45,7

Utrymmet för avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) 2017 är enligt utredningen 
9,2 mnkr men p g a att reserven redan är 59,8 mnkr, vilket bedöms tillräckligt, så 
föreslås ingen ytterligare avsättning. I stället föreslås att resultatet används till att täcka 
framtida investeringar eller amortering av lån om likviditeten tillåter.  

Driftredovisning 

Större budgetavvikelser har Kommunstyrelsen med 2,9 mnkr (5,3 procent)  Barn- och 
utbildning med 7,0 mnkr (1,6 procent), samt socialt stöd och omsorg med 10,7 mnkr (4,3 
procent). Kommunstyrelsens överskott beror främst på att budgeterade reserver (medel 
till förfogande 2,6 mnkr) ej behövts nyttjas.  Barn- och utbildnings avvikelse är främst 
inom grundskolan pga ej utnyttjad reserv för måltidskostnader vid ombyggnation av kök 
(2,4 mnkr) samt minskade kostnader på grund av färre folkbokförda elever än vad 
befolkningsprognosen påvisade i mars 2016 (2,5 mnkr).  

Avvikelsen inom socialt stöd och omsorg beror främst på inbetalningar från 
Migrationsverket avseende återsökningar av medel för ensamkommande flyktingbarn 
från tidigare år (11,9 mnkr).  

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringarna budgeterades till 221,4 mnkr och utfallet blev 137,2 mnkr, en 
avvikelse på 84,1 mnkr. Den största avvikelsen finns inom miljö- och samhällsbyggnad 
och beror främst på 1) exploateringsprojekt såsom Rönninge Centrum och 
Karlskronaviken som båda väntas pågå under 2018, 2) investeringsmedel för bland annat 
Skolpaviljonger Skogsängsskolan, Bostäder för nyanlända, Reinvestering 
Skogsängsgården och Ersboda 4H-gård. 

Trots det lägre utfallet jämfört med budget ökade investeringarna mot föregående år 
med totalt 68,3 mnkr. Ökningen återfinns i allt väsentligt inom miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

VA-verksamheten 

VA-verksamheten hade ett resultat på -0,1 mnkr vilket är 0,3 mnkr bättre än budget. 
Vattenförsäljningen uppgick till 867 000 m3 mot budgeterade 886 000 m3. I övrigt 
hänvisas till separata avsnitt i årsredovisningen.  

Soliditetsutvecklingen 

Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Det 
anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv finansierat. De faktorer 
som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. 
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År 2017 har kommunens soliditet förbättrats ytterligare tack vare gott årsresultat och 
den uppgår nu till  30,0 %. Detta är bra jämfört med det senast kända länssnittet (2016) 
som var 21,3 %. 
 
 
Överföringar drift från år 2017 till 2018 
 
Inga överföringar av driftmedel från 2017 till 2018 äskas.  
 
Överföringar investeringar från år 2017 till 2018 samt finansiering 
I samband med KFs beslut rörande budget för investeringar för 2018 så beräknades 
överföringen av investeringsmedel från 2017 till 2018 uppgå till 42 mnkr. Nämnderna 
har begärt att få överföra investeringsmedel omfattande 88 194 tkr till 2018 för att 
slutföra projekt, se beslutspunkt 2. 
 
Beloppet i förslag till beslut enligt punkt 2 uppgår till ca 88 mnkr. Tillgängliga likvida 
medel, redan beslutad upplåningsram för 2018 samt budgeterat resultat samt 
avskrivningar för 2018 säkerställer inte full finansiering av hela investeringsbudgeten för 
2018 inklusive överförda medel (236 mnkr). Vi hemställer därför om en utökning av 
upplåningsramen med 40 mnkr enligt beslutspunkt 3.  
 
Internkontroll 
Efter genomgång av genomförd internkontroll i kommunen 2017 konstateras att 
kommunens rutiner och resursanvändning är god, se nämndernas delar i 
årsredovisningen för mer detaljer.  
 

Förvaltningsberättelse 

En mer specificerad information om årsredovisningen finns att läsa i 
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förvaltningsberättelsen samt i de årsbokslut som lämnats av respektive nämnd. 
  
 
 
 
 
Mats Bergström                Mats Öberg 
Kommundirektör                T f Ekonomichef 
 
Bilagor 
1. Överföringar av investeringar från 2017 till 2018 
2. Nämndprotokoll och tjänsteskrivelse per nämnd 
3. Årsredovisning 2017 

 
 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG
2018-04-09

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX

Anmälningsärenden

Svar på brev från Muslimska samfundet.

BoM § 15  Namngivning av allmän plats i nya Rönninge centrum Wilhelmina af Tibells plats 

Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2018-03-28

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26 (senare utskick)

BoM § 18 Granskning av detaljplan för Fågelsången, del av Salem 5:3, 5:24 och 5:27, plan nr 
82-87

Protokoll från möte med Länsstyrelsen avseende uppföljning av den kommunala 
krisberedskapen 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

______________________
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KS § XX

Delegationsbeslut

Jan Lorichs, planeringsstrateg. Tilldelningsbeslut, OVK för Södertälje kommun, Salems 
kommun och Telge AB. Dnr TI 2017-1269

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

______________________
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KS § XX KS/2018:119 - 000

Beslut om gestaltning av skolan vid Fågelsången

Kommunen planerar uppföra en skola för ca 560 st elever och en idrottshall 20 x 40 m i
Fågelsången. ÅF som har uppdraget att projektera den nya skolan i Fågelsången har tagit 
fram tre gestaltningsförslag och volymstudier. Förslag 1 utgörs av två rektangulära 
byggnader, förslag 2 utgörs av två cirkulära byggnader och förslag 3 utgörs av en 
sammanhållen byggnad med svängda fasader.

Enligt ÅF är de tre olika gestaltningsförslagen likvärdiga ur kostnadssynvinkel under 
förutsättning att ytan är lika och den runda formen effektiviseras och fasetteras. Även om 
den är något dyrare så kan minskade ytor och mindre energiförbrukning göra att det blir ett 
nollsummespel.

Kommunstyrelsens tekniska utskott, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden har yttrat sig över förslagen.   

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet den 28 mars och 
förordar fortsatt projektering av den nya skolan i Fågelsången utifrån ÅF:s gestaltningsförslag 
nummer 2 med två cirkulära byggnader med tillägget att det i den fortsatta planeringen bör 
övervägas ett mindre tak mellan de olika byggnaderna.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 15 mars och förordar  
förslag 2, de två separerade runda byggnaderna. I det att de ej skapar en kompakt byggnad i 
den annars öppna omgivningen. Förslag 2 ger även ett öppnare intryck än det rektangulära 
förslag 1.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 20 mars och  
förordar att den nya grundskolan och idrottshallen ska byggas som 2 runda huskroppar enligt 
alternativ 2.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 26 mars 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fortsatt projektering av den nya skolan i Fågelsången utifrån 
ÅF:s gestaltningsförslag nummer 2 med två cirkulära byggnader med tillägget att det i den 
fortsatta planeringen bör övervägas ett mindre tak mellan de olika byggnaderna.

______________________
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 
 

 
 Ordförandeförslag avseende Gestaltning ny skola i 

Fågelsången 

Sammanfattning av ärendet 

ÅF som har uppdraget att projektera den nya skolan i Fågelsången har tagit fram tre 
gestaltningsförslag och volymstudier. Förslag 1 utgörs av två rektangulära byggnader, 
förslag 2 utgörs av två cirkulära byggnader och förslag 3 utgörs av en sammanhållen 
byggnad med svängda fasader. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förordar gestaltningsförslag nummer 2 som 
utgår från två cirkulära byggnader. utifrån att de bidrar till bra kommunikationsflöden, 
minskad risk för skadegörelse och mobbning, ökad trygghet, yteffektivitet och lägre 
energiförbrukning. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att förorda fortsatt projektering av den nya 
skolan i Fågelsången utifrån ÅF:s gestaltningsförslag nummer 2 med två cirkulära 
byggnader med tillägget att det i den fortsatta planeringen bör övervägas ett mindre tak 
mellan de olika byggnaderna. 

 
 Lennart Kalderén 

Kommunalråd (M) 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Gestaltning av skola vid Fågelsången

<BeslutsText>
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att den nya grundskolan och idrottshallen ska byggas som två 
runda huskroppar, enligt alternativ två. 

Sammanfattning av ärendet

Kommunen planerar uppföra en skola för ca 560 st elever och en idrottshall 20 x 40 m i
Fågelsången. ÅF som har uppdraget att projektera den nya skolan i Fågelsången har tagit 
fram tre gestaltningsförslag och volymstudier. Förslag 1 utgörs av två rektangulära 
byggnader, förslag 2 utgörs av två cirkulära byggnader och förslag 3 utgörs av en 
sammanhållen byggnad med svängda fasader. 

Enligt ÅF är de tre olika gestaltningsförslagen likvärdiga ur kostnadssynvinkel under 
förutsättning att ytan är lika och den runda formen effektiviseras och fasetteras. Även om 
den är något dyrare så kan minskade ytor och mindre energiförbrukning göra att det blir ett 
nollsummespel.

Kommunstyrelsens tekniska utskott, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden har yttrat sig över förslagen.   

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet den 28 mars 
och förordar fortsatt projektering av den nya skolan i Fågelsången utifrån ÅF:s 
gestaltningsförslag nummer 2 med två cirkulära byggnader med tillägget att det i den 
fortsatta planeringen bör övervägas ett mindre tak mellan de olika byggnaderna.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 15 mars och förordar  
förslag 2, de två separerade runda byggnaderna. I det att de ej skapar en kompakt byggnad 
i den annars öppna omgivningen. Förslag 2 ger även ett öppnare intryck än det rektangulära 
förslag 1.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 20 mars och  
förordar att den nya grundskolan och idrottshallen ska byggas som 2 runda huskroppar 
enligt alternativ 2 i bilagan.
</BeslutsText>
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Mats Bergström Linnea Edström
Tf kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
ÅF gestaltningsförslag
KFN § 17 Yttrande över gestaltningsförslag för nya Fågelsångsskolan
BUN § 21 Yttrande angående gestaltningsförslag för ny grundskola
KSTU § 20 Gestaltning av ny skola i Fågelsången

Delges
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Filip Tilja
Fastighetschef

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Gestaltning av ny skola i Fågelsången

<BeslutsText>
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att förorda fortsatt projektering av den nya 
skolan i Fågelsången utifrån ÅFs gestaltningsförslag 2 med två cirkulära byggnader.

Sammanfattning av ärendet

Det gestaltningsförslag som utgår från två cirkulära byggnader förordas utifrån att de bidrar 
till bra kommunikationsflöden, minskad risk för skadegörelse och mobbning, ökad trygghet, 
yteffektivitet och lägre energiförbrukning.

<eslutText>
Ärendet
ÅF som har uppdraget att projektera den nya skolan i Fågelsången har tagit fram tre 
gestaltningsförslag och volymstudier. Förslag 1 utgörs av två rektangulära byggnader, 
förslag 2 utgörs av två cirkulära byggnader och förslag 3 utgörs av en sammanhållen 
byggnad med svängda fasader, se bilaga 1.
 
ÅF förordar gestaltningsförslag 2 utifrån följande argument:

● Cirkulära byggnader får inga “baksidor” vilket gör dem demokratiska och tillåter 
kommunikationsflöden från olika håll.

● Inga mörka baksidor minskar risken för skadegörelse.
● Inga dolda ytor vilket bidrar till ökad trygghet och minskad risk för mobbning.
● Skapar siktlinjer mellan byggnaderna, inga långa fasader.
● Gårdsyta skapas mellan byggnaderna.
● Runda byggnader är mer yteffektiva och kräver lägre energiförbrukning.

 
Ekonomiska konsekvenser                                                                                                                                             

Enligt ÅF är de tre olika gestaltningsförslagen likvärdiga ur kostnadssynvinkel under 
förutsättning att ytan är lika och den runda formen effektiviseras och fasetteras. Även om 
den är något dyrare så kan minskade ytor och mindre energiförbrukning göra att det blir ett 
nollsummespel.
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Christina Lood Filip Tilja
Förvaltningschef Fastighetschef

Bilagor

Bilaga 1: ÅFs gestaltningsförslag.

Delges
Arkiv
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 Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidsnämnden 

 
 Yttrande över gestaltningsförslag för nya Fågelsångsskolan 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden förordar förslag 2. 

Sammanfattning av ärendet 

För att möta kommunens framtida behov av lokaler för den enligt prognos växande 
befolkningen planerar kommunen uppföra en skola och idrottshall i Fågelsången, Salem. 

I projekteringen av arbetet har nu ÅF, Ångpanneföreningen via arkitektkontor Sandell 
Sandberg tagit fram tre st förslag till gestaltning av skola och idrottshall. 

Ärendet 

Kommunen planerar uppföra en skola för ca 560 st elever och en idrottshall 20 x 40 m i 
Fågelsången. I pågående planering har ÅF via arkitektfirma Sandell Sandberg tagit fram 
tre st förslag till utformning. Förslaget bygger på fyra st kärnvärden som ska genomsyra 
arbetet: tilltro, trygghet, natur, drömmar. 

Utformandet har tagit hänsyn till det omkringliggande landskapet och har medvetet 
arbetat för att ej skapa oattraktiva baksidor. Gestaltningsförslaget innefattar även 
volymstudier, programstudier och fasadbeskrivningar. Från ÅF föreligger följande 
inbördes kostnadsbedömning av de tre förslagen: 

“Ur kostnadssynvinkel är de 3 olika gestaltningsförslagen likvärdiga under förutsättning 
att ytan är lika och den runda formen effektiviseras och facetteras. Även om den är något 
dyrare så kan minskade ytor och mindre energiförbrukning göra att det blir ett 
nollsummespel.” 

De tre förslagen är: 

1. Idé 1- samlad centrerad byggnad,med två st rektangulärt utformade och vridna 
för att minska oattraktiv baksida. 

2. Idé 2- samlad centrerad byggnad, med två st runda byggnader bredvid varann 
3. Idé 3 -sammanhållen byggnad, med två runda byggnader som med en gemensam 

fasad skapar en entré mellan byggnaderna och tillåter en intern access mellan 
skola och idrottshall. 
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Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande 

Kultur- och fritidsförvaltningen yttrar att av de tre förslagen förordas förslag 2, de två 
separerade runda byggnaderna. I det att de ej skapar en kompakt byggnad i den annars 
öppna omgivningen. Förslag 2 ger även ett öppnare intryck än det rektangulära förslag 1. 

 
 Rolf Johanson 

Kultur- och fritidschef 
 
 

 
 Bilagor 

ÅF, Sandell Sandberg, ”Koncept, Fågelsångskolan” 
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 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Staffan Laring 
Verksamhetsstrateg 

 

 
 Yttrande angående gestaltningsförslag för ny grundskola 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar förorda att den nya grundskolan och 
idrottshallen ska byggas som 2 runda huskroppar enligt alternativ 2 i bilagan. 

Sammanfattning av ärendet 

ÅF, Koncept och Sandell & Sandberg har inför byggandet av en ny grundskola med 
idrottshall gjort en utredning för att säkerställa att skolans, förskolans, kulturens och 
fritidens behov och intressen tas in och vägs samman. Efter det har tre förslag på yttre 
gestaltning tagits fram. Innan beslut tas i Kommunstyrelsen om vilket alternativ som ska 
byggas hämtas yttranden in från Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Ärendet 

Salem kommun har ett behov av en ny grundskola samt särskola och särskilda 
undervisningsgrupper för elever inom autismspektrat. Skolan ska rymma ca 540 elever 
med 20 klasser (4 klasser år F-3, 6 klasser år 4-6, 6 klasser år 7-9 och 4 mindre klasser för 
särskola och AST-grupper.) Varje klassrum ska beräknas kunna rymma 30 elever. Totalt ca 
70 personal + pedagogisk personal för särskild undervisningsgrupp. Personalantal 
justeras utifrån antal elever och behov. Hållbarheten, miljötänkandet och 
fastighetsekonomin skall vara i fokus. Stora krav ställs på byggnadernas flexibilitet då 
livstiden för byggnaderna beräknas till 100 år. 

Inom projektet har tre förslag på gestaltning av den nya grundskolan tagits fram: 

1. Två rektangulära byggnader 
2. Två runda byggnader 
3. En sammanhållen byggnad bestående av två runda byggnader anslutna till 

varandra i markplan 

ÅF, koncept och Sandell & Sandberg förordar förslag 2 av flera olika skäl. Ur Barn- och 
utbildningsförvaltningens perspektiv vill vi framförallt fokusera på trygghet och 
tillgänglighet. Mörka hörn och baksidor på byggnader är platser som eleverna upplever 
som otrygga och där mobbning och kränkningar tenderar att ske. På kvällar och helger 
blir sådana platser ofta tillhåll för ungdomar och byggnaderna utsätts i större grad för 
skadegörelse. Detta talar för alternativ 2 då alternativ 1 har en tydlig baksida.  

Alternativ 3 med den sammanhållna byggnaden har inte en lika tydlig baksida som 
alternativ 1 med två rektangulära byggnader, men har andra nackdelar. Genom den 
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sammanhållna formen blir det långt att gå runt byggnaden för att komma till de olika 
entréerna i skolan. Det uppstår också svårutnyttjade ytor på markplan i skolbyggnaden 
då delar av denna inte kan användas för undervisningssalar eftersom det inte finns 
tillgång till dagsljus. 

Tomten där skolan ska byggas har många spännande egenskaper. En sådan är att 
eleverna kan komma till skolan via gångvägar från alla riktningar, se sidan “Idé, Flöden 
och entréer” i bilagan. Även detta talar tydligt för att en gestaltning som saknar tydlig 
baksida och är välkomnande från alla riktningar är att föredra. 

Slutsats 

Barn- och utbildningsförvaltningen förordar med hänsyn till trygghet och tillgänglighet att 
den nya grundskolan med idrottshall bör bestå av två runda byggnader enligt 
gestaltningsförslag 2. 

Finansiering 

Ingen finansiering aktuell. 

 
 
 
 Eva Lindkvist 

Förvaltningschef 
Staffan Laring 
Verksamhetsstrateg 

 
 Bilagor 

Bilaga: 180207 Fågelsången skola 3 gestaltningsförslag.compressed 

Delges 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Platsen
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Hierarki i landskapet
• Småskalig innerzon har ett nära 

samband med skolbyggnaden

• Storskalig mellanzon är särskilt lämpad 
för dynamiska aktiviteter, såsom 
bollsporter, klättring, sandlek, osv. 
Samlingsytor för grupper upp till 30 
elever.

• Yttre samutnyttjad zon som används av 
både skolan och allmänheten. Goda 
förutsättningar för rekreation och 
fritidsaktiviteter. Gränsen mellan 
skolgården och parkmark kan vara 
flytande. Naturmark, träd och kuperad 
terräng är bra utgångspunkter.

Landskap

This material is for internal purposes only and may not be published or made public by the client. Any other use must be approved in writing by Koncept. 

SMÅSKALIG INRE ZON

- Har ett nära samband med skolbyggnad/ hemvister
- Här prioriteras mer småskaliga aktiviteter för mindre grupper
- Bör finnas bänkar  och bord för pedagogik och rekreation nära byggnader
- Samlingsplatser planeras för grupper upp till 15 elever 
- Tak ska planeras in så att arbete/ samling utomhus inte hindras av nederbörd
- Bör finnas goda förrådsmöjligheter
- Bör finnas odlingsmöjligheter

STORSKALIG MELLANZON

- Är särskilt lämpad för med dynamiska aktiviteter, t.ex: bollsporter, klättring,   sandlådelek, balanslek 
- Sittplatser i anslutning till sportplaner
- Samlingsytor för grupper upp till 30 elever
- Scener för uppträdanden 
- Förråd för mer storskaliga aktiviteter
- Odlingsytor

YTTRE SAMUTNYTTJAD ZON

- Nyttjas av både skola och allmänhet
- Goda förutsättningar för rekreation och fritidsaktiviter (spontanidrott och föreningsaktivitet)
- Gränsen mellan skoltomt och parkmark kan vara flytande
- Bör finnas plan för bollsport; friidtrottsytor i form av löparbanor och lägdhoppsgrop osv
- Andra attraktioner är pulkabacke, skateboardramper
- Naturmark, träd, vildare vegetation och utmanande kuperad terräng är positiva inslag

BYGGNAD

STORSKALIGT

SAMUTNYTTJAT

SMÅSKALIGT
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SKOLGÅRD 
OCH PARKSTRÅK

PARK

VÄG

SKOLGÅRD

SAMUTNYTTJAT
BYGGNAD

SMÅSKALIGT

STORSKALIGT

SAMUTNYTTJAT

Skolan och skolgården placeras i ett parkstråk som idag 
är mycket uppskattat. Utgångspunkten är därför att 
bevara känslan av en sammanhängande park. 

parkstråket- bevara känslan av en 
sammanhållen park

samuttnyttjade parkytor med allmänhet

mjuka gränser mellan skolgård och park

Områden som ligger i gränsen mellan skolgård och parken 
kan samutnyttjas så den blir till glädje för både allmänhet 
och elever. 



SKOLGÅRD
Gestaltningen av den nya skolgården karaktäriseras av ett 
formspråk som anpassas till den befintliga platsen. Formspråket 
ska vara böljande och naturligt, och material som används ska 
kännas naturliga. 

BÖLJANDE FORMSPRÅK

MJUKA GRÄNSER SOM AVSKÄRMAR SKOLGÅRD 

NATURLIGA MATERIAL SOM LEKUTRUSTNING
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NIVÅSKILLNADER
Platsen för den nya skolan och skolgården 
karaktäriseras av dess terräng som sluttar från söder till norr.
Höjdskillnaderna hanteras på ett sätt som inte förstör platsens 
känsla av vackert parkstråk, men som kan tillföra nya intressanta 
inslag. Ingreppen som görs i terrängen ska ge ett så naturligt 
intryck som möjligt. 

UTNYTTJA NIVÅSKILLNADERNA PÅ OLIKA SÄTT
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Rönningeborg park
skala 1:500 (A4)

Ny park
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Idé
1. Byggyta

Utgångspunkt enligt detaljplanen:
byggrätt med 10-12 meters takhöjd på 
markerade ytan.

Vilka förutsättningarna ska vi ta hänsyn till för 
att på bästa sätt anpassa byggnadsvolymen till 
platsen?

FågelsångenSteg 1,2,3,4｜2018-03-13

STEG 1 STEG 2

STEG 3 STEG 4
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Idé
2. Ingamörkabaksidor 3. Riktning och storlek

FågelsångenSteg 1,2,3,4｜2018-03-13

STEG 1 STEG 2

STEG 3 STEG 4

FågelsångenSteg 1,2,3,4｜2018-03-13

STEG 1 STEG 2

STEG 3 STEG 4
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Idé 
4. Flöden och entréer 5. Inga baksidor

FågelsångenCirkel Steg 5,6,7,8｜2018-03-13

STEG 5 STEG 6

STEG 7 STEG 8

FågelsångenSteg 1,2,3,4｜2018-03-13

STEG 1 STEG 2

STEG 3 STEG 4
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Idé – 2 metoder

Rund gemensam fasad skapar en entré mellan 
byggnaderna och tillåter internt access mellan 
skolan och idrottshallen. Begränsar flöden från 
utvalda håll. Inga hörn eller långa raka fasader. 

Cirkulära massor skapar gårdar mellan 
byggnaderna och tillåter flöden från olika håll. 
Inga hörn eller långa raka fasader.

6A. Samlad centrerad byggnad 6B. Sammanhållen byggnad

FågelsångenCirkel Steg 5,6,7,8｜2018-03-13

STEG 5 STEG 6

STEG 7 STEG 8

FågelsångenBlob Steg 5,6,7,8｜2018-03-13

STEG 5 STEG 6



Situationsplan cirkel
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Volymstudie cirkel
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Volymstudie sammanbunden
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:105 - 210

Antagande av detaljplan för del av Salem 5:2 (Fårhagen), plan 
nr 82-83

Ett reviderat detaljplaneförslag för del av Salem 5:2 (Fårhagen) plan nr 82-83, har varit 
utställd för andra gången under tiden från den 4 maj 2017 till den 18 maj 2017. Planen syftar 
till att möjliggöra för uppförandet av flerbostadshus om cirka 54 lägenheter för målgruppen 
55 år och äldre. Till bostadsbebyggelsen hör en gemensam vinterträdgård samt 
parkeringsytor till. Under granskningstiden inkom åtta yttranden, varav fyra utan erinran. 
Utifrån inkomna synpunkter har några mindre revideringar och kompletteringar av 
planförslaget gjorts för att bland annat säkerställa hanteringen av dagvatten och att det inte 
har sin avrinning mot Bornsjön. Efter genomförda revideringar bedöms samtliga inkomna 
erinringar vara tillgodosedda.

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 12 december 2017 § 
72. Ärendet beskrivs även i tjänsteskrivelse daterat den 9 januari 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Salem 5:2 (Fårhagen) plan nr 
82-83.

______________________
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johanna Henningsson 
Planarkitekt 

Kommunstyrelsen 
 
 
 Detaljplan för del av Salem 5:2 (Fårhagen), plan nr 82-83, 

antagande av detaljplanen  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Salem 5:2 (Fårhagen) plan 

nr 82-83. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett reviderat detaljplaneförslag för del av Salem 5:2 (Fårhagen) plan nr 82-83, har varit 

utställd för andra gången under tiden 2017-05-04 till 2017-05-18. Planen syftar till att 

möjliggöra för uppförandet av flerbostadshus om cirka 54 lägenheter för målgruppen 55 

år och äldre. Till bostadsbebyggelsen hör en gemensam vinterträdgård samt 

parkeringsytor till. Under granskningstiden inkom åtta yttranden, varav fyra utan erinran. 

Utifrån inkomna synpunkter har några mindre revideringar och kompletteringar av 

planförslaget gjorts för att bland annat säkerställa hanteringen av dagvatten och att det 

inte har sin  avrinning mot Bornsjön. Efter genomförda revideringar bedöms samtliga 

inkomna erinringar vara tillgodosedda.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-23 §53, att ge positivt planbesked till att inleda en 

detaljplaneprocess enligt Bovieran ABs ansökan om planbesked där syftet med planen 

var att möjliggöra ett flerbostadshus. Flerbostadshuset innehåller cirka 54 lägenheter för 

målgruppen 55 år och äldre. Till bostadsbebyggelsen hör en gemensam vinterträdgård 

samt parkeringsytor till. 

Planförslaget var ute på samråd och remiss mellan den 9 december 2016 och 9 januari 

2017. Under samrådstiden inkom 11 yttranden, varav fyra utan erinran. Den andra maj 

2017 § 27, beslöt Bygg- och miljönämnden att ställa ut ett reviderat planförslag för del av 

Salem 5:2 för granskning. Under granskningstiden inkom åtta yttranden, varav fyra utan 

erinran. Yttranden med erinran från både samråd och granskning finns redovisade i ett 

granskningsutlåtande daterat 2017-11-21. 
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Planförslaget har skickats till berörda fastighetsägare enligt upprättad 

fastighetsförteckning och enligt upprättad remisslista. Kungörelse om utställningar har 

varit uppsatt på kommunens anslagstavla och annons i lokaltidningen Mitt i Botkyrka 

Salem har publicerats. Det utställda planförslaget har funnits tillgängligt på Miljö - och 

samhällsbyggnadsförvaltning, på biblioteket i Salems centrum och på kommunens 

hemsida, www.salem.se. 

Efter granskningsskedet har planen reviderats. De revideringar som gjorts presenteras 

nedan:  

Plankarta 

- Nytt n-område reserverat för dike 

- Ny planbestämmelse (b1) har införts för att förhindra vatteninträngning vid bebyggelse 

under marknivån + 27.5 meter  

- Planbestämmelsen f1 har tagits bort gällande att minst hälften av bostadsrummen ska 

vara vänd mot en tyst sida 

Planbeskrivning 

- Nytt avsnitt om torrläggningsföretag 

- Revidering av avsnittet om dagvatten 

- Revidering av avsnittet om översvämningsrisk 

Dagvattenutredning 

- Komplettering av dagvattenutredningen 

Grundkartan 

- Grundkartan har uppdaterats. 

Bygg- och Miljönämnden beslutade den 12 december 2017 att godkänna detaljplan för 

del av Salem 5:2 (Fårhagen) samt föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att anta detaljplanen, § 72. Efter Bygg- och miljönämndens sammanträde har mindre 

rättelser gjorts i planbeskrivningen på grund av felaktiga uppgifter. 

Med dessa utförda justeringar av planförslaget bör kommunstyrelsen kunna godkänna 

detaljplaneförslaget för vidarebefordran till kommunfullmäktige för antagande. 

Finansiering 

Kostnaden för detaljplanen bekostas av Bovieran AB och regleras i ett plankostnadsavtal 

mellan kommunen och Bovieran AB. 

 

http://www.salem.se/
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Martin Mansell                                              Christina Lood 

Plan- och exploateringschef                        Förvaltningschef 
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Vad är ett granskningsutlåtande? 
I granskningsutlåtandet sammanställer och redovisar kommunen synpunkter och kommentarer som          
kommit in under samråd- och granskningstiden. Granskningsutlåtandet kan innehålla yttranden från           
både remissinstanser och fastighetsägare. Kommunen bemöter och tar ställning till synpunkterna som            
inkommit. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 23e maj 2016 att ge positivt planbesked till att inleda en              
detaljplaneprocess enligt Bovieran ABs ansökan om anläggande av ett 55+boende på del av fastigheten              
Salem 5:2. Planbeskedet innehåller cirka 50 lägenheter enligt konceptet ”Classic”.  
 
Planförslaget skickades ut på samråd och remiss mellan den 9 december 2016 till och med 9 januari                 
2017. Under samrådstiden inkom elva remissvar varav fyra utan erinran. Planförslaget reviderades efter             
samråd och ställdes ut för granskning mellan den 9e december 2016 t o m 9 januari 2017. Under                  
granskningstiden inkom fem yttranden varav fyra utan erinran.  
 

Detaljplanens  syfte 
Planen syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadskvarter med flerbostadshus om cirka 54 lägenheter               
för målgruppen äldre. Till flerbostadshusen tillkommer en vinterträdgård och parkering med infart från             
Säbyvägen. 
 

Program- och planprocess 
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Vilka  har yttrat sig? 

Under samrådstiden 

Utan erinran 

Remissinstanser inom kommunen 
Kultur- och Fritidsnämnden 

Remissinstanser myndigheter och verk  
Södertörns fjärrvärme 
Skanova 
SRV återvinning AB 

Uteblivna remisser 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
Kommunstyrelsens tekn. utskott 
Barn- och utbildningsnämnden  
Stockholm Vatten AB 
SYVAB 
FTI  
Naturskyddsföreningen 

Med  synpunkter/kommentarer 

Remissinstanser myndigheter och verk 
Lantmäteriet 
Länsstyrelsen 
Vattenfall eldistribution AB 
Trafikverket 
SLL Trafikförvaltningen 
Södertörns Brandförsvarsförbund 
Friluftsfrämjandet  
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Under granskningstiden 

Utan erinran 

Remissinstanser inom kommunen 
Kultur- och Fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Remissinstanser myndigheter och verk  
Södertörns brandförsvarsförbund 
Södertörns fjärrvärme 

Uteblivna remisser 
Socialnämnden  
Kommunstyrelsens tekn. utskott 
Barn- och utbildningsnämnden  
SYVAB 
FTI  
Naturskyddsföreningen 
SRV återvinning AB 
Lantmäteriet 

Med  synpunkter 

Remissinstanser myndigheter och verk 
Stockholm Vatten och Avfall 
Länsstyrelsen 
SLL Trafikförvaltningen 
Trafikverket 
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Inkomna synpunkter under samråd 
Inkomna yttranden finns att läsa i sin helhet hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
Remissinstanser 

Lantmäteriet undrar om det saknas några administrativa gränser kring de områden där            
administrativa bestämmelser gäller. Hur långt sträcker sig egenskapsbestämmelserna respektive de          
administrativa bestämmelserna?  
 
Genomförandebeskrivningen 

Det saknas information om hur planen ska genomföras. Exempelvis om det ska ske en avstyckning och                

vem som ska betala för denna. Är tanken att området ska delas in i flera fastigheter? Är syftet att bilda                    

ledningsrätt och vem ansöker och bekostar denna? Lantmäteriet undrar vilken          

gemensamhetsanläggning som avses och för vilket ändamål.  

Kommentar:  
- Fel gränser i plankartan revideras till Administrativ och egenskapsgräns. 
- Genomförandebeskrivningen förtydligas gällande ansvar- och kostnadsfördelning. 

 

Länsstyrelsen  
Miljökvalitetsnormer för vatten 

Länsstyrelsen kan konstatera att planhandlingarna inte i tillräcklig utsträckning redovisar vilka           

dagvattenåtgärder som behövs och som kommer att vidtas för att miljökvalitetsnormer för vatten ska              

följas. Planbeskrivningen behöver kompletteras med en beskrivning av ytvattenförekomsten Bornsjön          

och dess miljökvalitetsnormer. Vidare behöver kommunen redogöra för hur påverkan på vattenkvalitet            

hanteras i planen och beskriva tänkbara konsekvenser på yt- och grundvatten av den föreslagna              

hanteringen. 

 

Kommunen har för avsikt att ta fram en dagvattenutredning. Länsstyrelsen anser att beräkningar av              

flöden och föroreningsmängder i dagvattnet före och efter exploateringen behöver framgå i denna. De              

föreslagna åtgärderna för lokalt omhändertagande av dagvatten bör beaktas vid dessa beräkningar.  

 

Buller 

I den bullerutredning som bifogats planhandlingarna (Structor 2016-10-12) framgår att den ekvivalenta            

ljudnivån vid fasader som vetter mot Södertäljevägen blir upp emot 58 dBA. Det är högre än riktvärdet                 

som är 55 dBA enligt SFS 2015:216 varför lägenheterna som vetter mot Södertäljevägen behöver ha               

tillgång till en ljuddämpad sida för hälften av bostadsrummen för att innehålla riktvärdet. 

2017-11-21 
Dnr PEX/2017:43 
Plan nr 82-83 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och exploateringsenheten 
 



 
6 av  11 

Flerbostadshusen föreslås utformas med en inglasad vinterträdgård mellan sig. Enligt Länsstyrelsen kan            

en inglasad vinterträdgård, med tak och väggar av glas, ej anses vara en utemiljö då inglasningen blir                 

alltför omfattande och känslan av utemiljön går förlorad. Då vinterträdgården är att betrakta som en               

inomhusmiljö uppfyller inte fasader som vetter mot denna riktvärden enligt SFS 2015:216 för fasad              

utomhus. Till nästa planskede behöver kommunen förtydliga hur riktvärden för buller kan innehållas för              

lägenheterna som vetter mot Södertäljevägen.  

 

Farligt gods 

På plankartan för samrådet är avståndet kortare till planlagd bostadsbebyggelse än 55 meter varför              

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver göra en bedömning hur detta påverkar risknivån och 

bebyggelsens lämplighet.  

 

Översvämningsrisk 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en lågpunktskartering för länet som synliggör var i               

landskapet vatten kan ansamlas vid kraftig nederbörd. Karteringen visar att vatten kan ansamlas i norra               

delen av planområdet. Länsstyrelsen anser att kommunen tydligt behöver motivera om de bedömer att              

marken är lämplig för planerad bebyggelse, med hänsyn till risken för översvämning. Om skyddsåtgärder              

bedöms som nödvändiga för att säkerställa bebyggelsens lämplighet behöver kommunen införa dessa            

på plankartan.  

 

Markavvattningsföretag 

I närområdet till aktuellt planområde ligger Fågelsta-Hallinge torrläggningsföretag. Åtgärder får inte           

utföras som påverkar syftet med torrläggningsföretaget. Om exploateringen innebär att dagvatten           

kommer att ledas till de diken som ingår i torrläggningsföretaget ska samråd med företaget ske. Är                

skötsel och underhåll av torrläggningsföretaget en förutsättning för en fungerande dagvattenhantering           

bör planområdet ingå i torrläggningsföretaget.  

 

Kommentar: En dagvattenutredning har tagits fram. I dagvattenutredningen framgår         

beräkningar av flöden och föroreningsmängder i dagvattnet före och efter exploateringen.           

Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av ytvattenförekomsten Bornsjön och          

dess miljökvalitetsnormer. I planbeskrivningen redogörs hur påverkan på vattenkvalitet hanteras i           

planen samt beskrivs konsekvenser på yt- och grundvatten av den föreslagna hanteringen.  

 

En riskutredningar har tagits fram där en kvantitativ riskanalys utförts vilket utgör underlag för              

bedömning av risker kopplat till transporter med farligt gods. Resultatet visar att risknivåerna för              

såväl individrisk som samhällsrisk är acceptabla låga vid bebyggelse på det planerade avstånden             

inom planområdet. Detta innebär att inga riskreducerande åtgärder krävs för denna föreslagna            

användningen. 
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Länsstyrelsen i Stockholms läns lågpunktskartering visar att det finns risk för översvämning främst             
i planområdets nordvästra hörn. En planbestämmelse om lägsta golvnivå över angivet nollplan ska             
säkerställa att bebyggelsen inte nås av översvämning vid ett 100-årsreg. 

Del av området berörs av torrläggningsföretag Fågelsta-Hallinge. Planområdet i sin helhet samt            
intilliggande mark i riktning mot Salems Centrum är eller kommer att ingå i kommunala              
verksamhetsområdet för VA. Kommunen avser därför att ansöka om omprövning av           
torrläggningsföretaget hos mark- och miljödomstolen. 

 

Vattenfall eldistribution AB önskar att ett E-område ritas in i plankartan, då nätet måste              
förstärkas i området för att möta den tillkommande expansionen. Ett minsta avstånd om 5 meter ska                
gälla mellan ny byggnad och nätstation.  

Kommentar:  Ett E-område ritas in i plankartan efter samråd med Vattenfall Eldistribution AB.  
 
Trafikverket påpekar att det utpekade riksintresset för kommunikationer, E4/E20 är belägen cirka            
350 meter från planområdet. PM-Trafikbuller innehåller fel siffror för E4:an. Personbilar underskattas            
och lastbilar överskattas. Bullerutredningen bör kompletteras med beräkningar utifrån Trafikverkets          
basprognoser för år 2040 för att kunna bedömas av trafikverket.  

Kommentar:  Trafikverkets synpunkter noteras och PM-Trafikbuller revideras.  
 
 
SLL Trafikförvaltningen framför att planbeskrivningen bör kompletteras med resonemang kring          
tillgänglighet och kollektivtrafik. Trafikförvaltningen förordar att närmsta busshållplats inte bör ligga           
mer än 200 meter från boende för äldre och funktionsnedsatta och betonar att kommunen riskerar att                
bygga in ett bilberoende och behov av färdtjänstresor. Trafikförvaltningen föreslår att en ny             
busshållplats tillskapas på Skyttorpsvägen strax innan den ansluter till Säbyvägen samt att en säker,              
trygg, gen och attraktiv gång- och cykelväg med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning             
anläggs till platsen.  
 

Kommentar: Trafikförvaltningens synpunkter noteras och planbeskrivningen kompletteras       
med avsnitt om tillgänglighet och kollektivtrafik. Kommunen ska ta frågan om tillskapande av en              
ny busshållplats i beaktande.  

 
Södertörns Brandförsvarsförbund framför att planbeskrivningen, plankartan och       
riskbedömningen är motsägelsefulla vad gäller skyddsavståndet till den sekundära transportleden för           
farligt gods, Säbyvägen, och betonar att avståndet bör vara 55 meter.  
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Insatsmöjlighet 

Södertörns brandförsvarsförbund avråder starkt från en utrymningslösning som använder         

räddningstjänsten som en del av utrymningsstrategin med hänsyn till att boendet är ett seniorboende.  

 

Brandvattenförsörjning  

Brandvattenförsörjningen bör utföras som ett konventionellt system med hänsyn till bebyggelsens           

utförande. För att uppfylla ett konventionellt system bör minst en brandpost uppföras i nära anslutning               

till bebyggelsen. Om ett alternativsystem istället ska användas måste flödet från omkringliggande            

brandposter säkerställas samt att rundkörning med skytteltrafik är möjligt till den brandpost som ska              

användas.  

 

Trygghetsskapande faktorer 

Södertörns brandförsvarsförbund framför att trygghetsskapande åtgärder bör ses över. Exempelvis som           

att minimera mörka ytor/utrymmen och belysning.  

 

Kommentar: Planhandlingarna korrigeras för att vara samstämmiga gällande 55 meters           
skyddsavstånd till Säbyvägen. Plankartan kompletteras med korsprickad mark för att säkerställa           
att bebyggelsen placeras på behövligt avstånd.  

 
Bebyggelsen kommer att utformas med utvändiga brandtrappor.  

 

Ytterligare en brandpost bör anläggas vid Säbyvägen alternativt på parkeringen i anslutning till             

den planerade bebyggelsen. Kapacitet att ansluta en brandpost till de kommunala           

vattenledningarna bedöms finnas söder om planområdet. Brandvattenförsörjningen bör        

detaljstuderas vid utbyggnaden av området i samråd med kommunens VA-enhet.  

 

Genom en eventuell gc-väg kopplat från parkvägen kommer tryggheten att öka då det bidrar till               

mer rörlighet i och omkring området. Belysning bör ses över i genomförandeprocessen. 

 
Friluftsfrämjandet ser positivt på att skogsdungen i områdets sydvästra del bevaras för de nya              
boende. Friluftsfrämjandet betonar vikten av en fungerande LOD-lösning för dagvattnet med hänsyn till             
Bornsjöns vattenskyddsområde.  
 

Kommentar:  Dagvattenlösningen ska utformas så att Bornsjön inte påverkas negativt.  
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Inkomna synpunkter under granskning 
Remissinstanser 

Länsstyrelsens synpunkter under samrådet har i stort tillgodosetts. Förutsatt att 
kommunen beaktar efterföljande synpunkter avseende miljökvalitetsnormer för vatten och         
översvämningsrisk. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 

Till granskningen har en dagvattenutredning (Ramböll 2017-04-30) bifogats till planhandlingarna i vilken            

åtgärder för att omhänderta dagvatten från planområdet föreslås. Kommunen avser anlägga två            

dagvattendammar samt svackdiken med en sammanlagd längd av cirka 80 meter. Länsstyrelsen är             

positiv till dessa åtgärder och bedömer att med föreslagna reningsåtgärder på plats kommer inte planen               

att försvåra att MKN för Bornsjön kan följas. Länsstyrelsen noterar emellertid att de             

miljökvalitetsnormer för Bornsjön som anges i planbeskrivningen inte är de senast beslutade. De senast              

beslutade MKN för Bornsjön är från december 2016. Kommunen behöver uppdatera planbeskrivningen            

med dessa. 

 

Översvämningsrisk 

Av dagvattenutredning och planbeskrivning framgår att även föreslagna svackdiken bör höjdsättas för            

att utgöra lågstråk där vatten kan ledas vid kraftig nederbörd. Länsstyrelsen kan inte se att detta gjorts.                 

Till antagande behöver kommunen säkerställa svackdikenas höjdsättning.  

 
Kommentar: Länsstyrelsens synpunkter kommer att tillgodoses inför antagande.        
Dagvattenutredning, planbeskrivning och plankarta revideras därefter.  

 

SLL trafikförvaltningen framför återigen att kommunen riskerar att bygga in bilberoende och            
behov av dyra färdtjänstresor till och från bostäderna om ett nytt hållplatsläge uteblir.  
 

Kommentar: Trafikförvaltningens synpunkter noteras. Kommunen ska ta frågan om         
tillskapande av en ny busshållplats i beaktande.  

 

Trafikverket framför att bullerutredningen fortfarande innehåller fel siffror gällande E4:an.          
Trafikuppräkningstalet för bil är 1,39 % per år och inte 1,13 %.  
 

Kommentar: Noteras och åtgärdas inför antagande.  
 

2017-11-21 
Dnr PEX/2017:43 
Plan nr 82-83 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och exploateringsenheten 
 



 
10 av  11 

Stockholm Vatten och Avfall framför att Bornsjön är den enda större reservvattentäkten för hela              
leveransområdet. Framledes, preliminärt från hösten 2017, kommer Bornsjön inte endast vara           
reservvattentäkt utan att den även kommer vara en del av den ordinarie dricksvattenförsörjningen.  
 
Exploatering av mark i form av bostadsbebyggelse, industrier m.m. innebär en förändrad            
dagvattenhantering med en ökning av föroreningsbelastningen på recipient dit dagvatten avleds. Även            
risken för utsläpp av föroreningar från trafikolyckor respektive brandsläckning ökar.  
 
Den verksamhet som planeras inom planområdets 1,75 ha, flerbostadshus med 54 lägenheter och             
parkeringsyta, ligger delvis inom Bornsjöns tillrinningsområde. Mängden dagvatten som avrinner från           
området och till Bornsjön kommer att öka. Under byggskedet innebär det en kraftig ökning av               
föroreningar till Bornsjön. Under driftskedet med planerad dagvattenanläggning kommer även då           
mängden föroreningar till Bornsjön att öka. Föreslagen detaljplans dagvattenhantering (avledning och           
reningsåtgärder) kommer att öka föroreningsbelastningen och negativt påverka (förorena) Bornsjön. 
 

- Dagvatten från planområdet får således ej avledas till Bornsjön. 
- Dagvatten får inte infiltreras inom tillrinningsområdet för Bornsjön. 
- Dagvatten från trafikerade ytor, vid olyckor respektive brand, kommer att öka föroreningsrisken för              
Bornsjön. 
 

Det är mycket viktigt att hela planområdet, befintlig och tillkommande bebyggelse, ansluts till             
kommunalt avloppsnät för vidare avledning av avloppsvatten till reningsverk med utsläpp av renat             
avloppsvatten till Saltsjön. Det är viktigt att det framgår av planen hur risken för utsläpp på grund av                  
haverier i t.ex. avloppspumpstationer hanteras. 
 

Kommentar: Dagvattenutredningen har kompletterats. Med hjälp av föreslagna        
dagvattenåtgärder och planbestämmelser på plankartan kan man säkerställa att inget dagvatten           
kommer att avrinna mot Bornsjön. Inga pumpstationer kommer att finnas i anslutning till området              
då kommunens VA-ledningar kommer att kopplas med självfall. 
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Planens syfte
Planen syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadskvarter 
med flerbostadshus om cirka 54 lägenheter för målgrup-
pen äldre. Till flerbostadshusen tillkommer en vinterträd-
gård och parkering med infart från Säbyvägen.

Planområdet
Planområdet är beläget strax söder om väg E4/E20, på grö-
nområdet öster om korsningen mellan Förrådsvägen och 
Säbyvägen. Området omfattar cirka 18000 kvm. Planområ-
det är beläget på en del av fastigheten Salem 5:2 som idag 
ägs av Salems kommun. Platsen fungerar idag delvis som 
hundrastgård. 

Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar

• Plankarta
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
• Fastighetsförteckning
• Behovsbedömning av miljöbedömning
• Bullerutredning
• Riskutredning
• Dagvattenutredning

Planbeskrivning

Planområde
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Tidigare 
ställningstaganden
Översiktsplan
Den gällande översiktsplanen antogs av kommunfulläktige
den 15 juni 2006 och blickar fram till år 2015. En aktuali-
tetsförklaring av översiktsplanen för mandatperioden
2010-2014 antogs av kommunfullmäktige i juni 2014. Ak-
tuellt planområde finns inte särskilt utpekat som utbygg-
nadsområde i översiktsplanen, men ingår i delområde 
tätort, där Salems kommun är markägare. Översiktsplanen  
belyser att kommunens äldre befolkning ökar i kommun-
delen Salem och därmed behovet av boende i kategorin. 
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. 

Ny översiktsplan
Planområdet nämns som ett möjligt utbyggnadsområde i 
dialogunderlaget inför Översiktsplan 2030. Här nämns att 
området gränsar till ytvattenavrinning till Bornsjön och att 
hänsyn till Stockholm vattens bestämmelser för omhän-
dertagande av dagvatten bör tas. Vidare nämns trafikbul-
ler från väg E4/E20. 

Detaljplan
Gällande detaljplan för området är Stadsplan för del av Sö-
derbyområdet IX plan nr 82-09, laga kraftvunnen 1967-03-
07. Stadsplanen fastställde berört område som skyddsom-
råde för vattentäkt. 

Planuppdrag
Kommunstyrelsen beslutade den 23e maj 2016 att ge po-
sitivt planbesked till att inleda en detaljplaneprocess enligt 
Bovieran ABs ansökan om anläggande av ett 55+boende 
på del av fastigheten Salem 5:2. Planbeskedet innehåller 
cirka 50 lägenheter enligt konceptet ”Classic”.  

Kulturhistoriskt värdefulla områden
Planområdet ligger inte inom något utmärkt område som 
bedömts vara av kulturhistoriskt värde.

Behovsbedömning av miljöbedömning/Miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB)
Bygg- och miljöenhetens sammantagna bedömning är att 
en Miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig, men vill 
belysa följande aspekter att ta i beaktande. 

- Dagvattnet som uppstår från de hårdgjorda ytorna bör 
hanteras om avrinning sker mot Bornsjön. Detta har 
särskild betydelse i och med att Bornsjön fungerar som 
Stockholmregionens reservvattentäkt. Lämpliga fördröj-
ningsmetoder och filtreringslösningar bör värderas och 
tillföras i den mån det finns utrymme inom planen. 

- Buller måste beaktas, verksamheten kommer medföra 
visst buller, men dess närhet till flera tungt belastade 
vägar medför också negativa effekter på framtida invå-
nare. Bullerskydd, så som skärmar, är viktiga åtgärder att 
beakta. 

Utdrag ur gällande stadsplan för del av Söderbyområdet IX
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Förutsätt ningar
Mark och vegetati on
Planområdet utgörs av ängsmark samt en skogsdunge av 
barr- och lövträd. 

Jordarterna i området består ti ll största del av fast, halv-
fast och lös jord, men det förekommer även berg och 
organisk jord. 

Sekundär transportled för farligt gods
I direkt anslutning ti ll planområdet ligger Säbyvägen, som 
är sekundär transportled för farligt gods. De sekundära 
transportvägarna är avsedda för lokala transporter ti ll 
och från de primära transportlederna. På Säbyvägen går 
transporter ti ll drivmedelsstati onen St1 samt ti ll Salems 
ishall. Bebyggelsen föreslås lokaliseras på minst 55 meters 
avstånd från Säbyvägen i enlighet med Länsstyrelsens 
rekommendati oner. Eventuell komplementbebyggelse, 
såsom för sophantering, kan lokaliseras inom 25 meters 
avstånd från Säbyvägen. 

Vatt en- och avlopp
Kommunala VA-ledningar går längs med planområdets 
sydöstra del.

Radon
Planområdet ligger inte inom något riskområde för mark-
radon.

Buller
Planområdet är utsatt  för buller, med Södertäljevägen 
(väg E4/E20) som dominerande bullerkälla. Bullerutred-
ningen visar att  ”den ekvivalenta ljudnivån vid fasad mot 
bostadshuset blir upp mot 58 dBA för fasader som vett er 
mot Södertäljevägen”.  Den 11 maj 2017 beslutade re-
geringen om nya riktlinjer för buller vid bostadsbyggnads 
fasad. För bostäder större än 35 kvm höjs riktvärdet ti ll 
60 dBA mot det ti digare 55dBA. Det innebär att  ingen av 
fasaderna i det planerade projektet bedöms utsätt as för 
oacceptabel bullerpåverkan.

Torrläggningsföretag
Del av området berörs av torrläggningsföretag Fågel-
sta-Hallinge. Planområdet i sin helhet samt inti lliggande 
mark i riktning mot Salems Centrum är eller kommer att  
ingå i kommunala verksamhetsområdet för VA. Kommu-
nen avser därför att  ansöka om omprövning av torrlägg-
ningsföretaget hos mark- och miljödomstolen.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar fi nns inom området. Om 
fornlämningar påträff as under arbetets gång ska arbetet i 
enlighet med 2 kap. 10 § kulturminneslagen omedelbart 
avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla 
förhållandet hos Länsstyrelsen.

Översvämningsrisk
I Länsstyrelsens i Stockholms lågpunktskartering för länet 
redovisas var inom planområdet det fi nns risk för ansam-
ling av nederbörd. Risk för översvämning fi nns främst i 
planområdets norra delar och ansamlas runt befi ntligt 
dike som löper strax utanför planområdets norra gräns.

 

Översvämningsrisk inom planområdet
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Service och ti llgänglighet
Salems centrum ligger en knapp kilometer från det nya 
bebyggelseområdet. I Salems centrum fi nns bland an-
nat off entlig service med bland annat kommunhus och 
vårdcentral samt kommersiell service med dagligvaruhan-
del och restauranger. Salems centrum nås via gång- och 
cykelvägen Parkväg 1. Parkväg 1 är en tre meter bred, 
upplyst gång- och cykelväg skiljd från biltrafi k vilket göra 
att  centrum kan nås på ett  säkert sätt . 

Kollekti vtrafi k
I dagsläget fi nns närmaste busshållplats på Skytt orpsvä-
gen, cirka 500 meter från planområdet. Från busshåll-
plats Skogsvaktarsti gen går busslinjer 708, mellan Tumba 
stati on (via Salems centrum) ti ll Rönninge stati on och buss 
745 mellan Fridhemsplan (via Salems centrum) och Sö-
derby park. Busshållplatsen nås via Parkväg 1 och vidare 
norr ut genom kvarteret Jägaren. 

Kommunen kommer att  utreda möjligheten att  ti llskapa 
en ny busshållplats på Skytt orpsvägen samt en ny gång- 
och cykelvägskoppling från Parkväg 1. 

Gång- och cykelkoppling från planområdet ti ll buss och Salems centrum
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Planområdet i förhållande ti ll Bornsjöns vatt enskyddsområde 

Vatt enskyddsområde

Bornsjön
Planområdet angränsar ti ll Bornsjöns vatt enskyddsområ-
de och stora delar av Salems kommun ingår i Bornsjöns 
avrinningsområde. Planområdets angränsar ti ll ett  dike 
som rinner norrut mot Bornsjöns vatt enskyddsområde 
och vidare ti ll vatt enförekomsten Bornsjön ( -SE656939-
161809). 

Bornsjöns miljökvalitetsnormer
I ti llhörande utredning Föroreningsberäkningar och reci-
pientbedömning beskrivs Bornsjöns miljökvalitetsnormer 
och dess status. 

I arbetsmaterial från 2013-11-18 bedömdes statusklass-
ningen ti ll ”God ekologisk status” med miljökvali-
tetsnormen fortsatt  god ekologisk status. Den kemiska 
ytvatt enstatusen bedömdes ti ll ”Uppnår ej god status” 

i arbetsmaterial från 2015-08-16 p.g.a. överskridande 
halter av kvicksilver och polybromerade difenyletrar. 

Bortsett  från dessa två ämnen är den kemiska 3 statusen 
”god”. Miljökvalitetsnormen är god kemisk ytvatt enstatus 
2021 med undantag för dessa två ämnen. 

Halten kvicksilver bedöms överskrida gränsvärdet i fi sk 
i samtliga vatt enförekomster i Sverige och omfatt as av 
ett  undantag i form av mindre strängt krav för att  det 
bedöms tekniskt omöjligt att  sänka halterna av kvicksilver 
ti ll de nivåer som motsvarar god kemisk ytvatt enstatus. 
De nuvarande halterna av kvicksilver får dock inte öka. 

Polybromerade difenyletrar bedöms också överskrida 
gränsvärdet i fi sk i samtliga vatt enförekomster och om-
fatt as också av ett  mindre strängt kvalitetskrav av samma 
anledning som för kvicksilver.“  
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Vatt en och avlopp
Kommunala VA-ledningar går längs med planområdets 
sydöstra del. Kapacitet för att  ansluta planområdet ti ll det 
kommunala VA-nätet fi nns. Gränsen för det kommunala 
VA-verksamhetsområdet går strax utanför föreslaget plan-
område och föreslås i samband med laga kraft  regleras för 
att  omfatt a även planområdets ledningar. En planbestäm-
melse om ått a meter brett  u-område för allmänna under-
jordiska ledningar läggs in i plankartan för att  möjliggöra 
för underhåll och service av ledningarna.  

Parkering och angöring
Parkeringen anläggs i anslutning ti ll in-/utf art ti ll Säbyvä-
gen. Antalet parkeringsplatser ska uppfylla kravet om 1,15 
p-plats per lägenhet. Angöring med cykel kan ske ti ll och 
från befi ntligt cykelstråk norr om planområdet. Avfalls-
hämtning sker från separat soprum som placeras i anslut-
ning ti ll det nya kvarteret. Vändzoner ska uppfylla Avfall 
Sveriges rekommendati oner för vändning med sopbil med 
18 meter i diameter. 

Tekniska anläggningar
En ny transformatorstati on kommer att  uppföras i plan-
områdets södra del i anslutning ti ll Säbyvägen. 

Planförslag
Plan
Befi ntlig stadsplan för området ersätt s med en ny de-
taljplan. Den nya detaljplanen innebär att  naturmark 
ersätt s med kvartersmark för bostäder och möjliggör för 
uppförande av fl erbostadshus. 

Påverkan på omgivande detaljplaner
Utanför planområdet fortsätt er befi ntliga detaljplaner att  
gälla oförändrade. 

Mark och vegetati on
Exploatering kommer främst att  ske på ängsmarken inom 
området. Skogsdungen i sydväst kommer att  bevaras och 
skyddas genom planbestämmelser.

Dagvatt en
Exploateringen av planområdet kommer att  innebära att  
en stor del av nuvarande ängsmark hårdgörs. Följden blir 
att  dagvatt enavrinningen från området ökar. 

Föreslagna dagvatt enåtgärder
Med hänsyn ti ll närheten ti ll Bornsjöns vatt enskyddsom-
råde föreslås dagvatt enhanteringen hanteras med en 
lokalt omhändertagande av dagvatt enlösning med en 
dagvatt endamm öster om den planerade bebyggelsen. 
Vatt net från parkeringsytorna föreslås ledas ti ll dammen 
via svackdiken, med kross i bott en och gräsklädda slänter. 
Då diket kommer att  korsa befi ntliga VA-ledningar ska 
isolering läggas för att  skydda VA-ledningarna från kyla. 
Bebyggelsen föreslås förses med stuprörsutkastare som 
leder takvatt net via svackdikena mot dammarna. Plats för 
omhändertagande av dagvatt en har reserverats genom 
ett  n-områden i plankartan. Ytt erligare ett  n-område har 
reserverats för ett  dike längs parkeringen. Diket ska vara 
dimensionerat för att  klara extrema nederbördsmängder 
och förhindra att  avrinning sker mot Bornsjön.

Föroreningar före och eft er exploatering 
Dagvatt enutredningen visar att  halterna av samtliga äm-
nen, förutom fosfor, ökar ti ll följd av exploateringen. Med 
föreslagna dagvatt enåtgärder återgår halterna av alla äm-
nen ti ll samma värde eller lägre än innan exploateringen, 
med undantag för två ämnen. Halterna anses ändå vara 
acceptabelt låga för att  inte ha någon betydande påverkan 
på recipienten Bornsjön. 

Skiss över föreslagen dagvatt enhantering



8

Uppvärmning
Uppvärmning bör ske med vatt enburna system. 

Brandvatt enförsörjning
Enligt Svenskt Vatt ens publikati oner P83 och P87 och 
Södertörns Brandförsvarsförbunds PM nr 608, bedöms ett  
system vara konventi onellt om brandpostens avstånd upp-
går ti ll 150 meter. Om ett  alternati vsystem används, där 
ti ll exempel tankfordon inkluderas, bör avståndet mellan 
ytt ersta delen av bebyggelseområdet och brandpost vara 
maximalt 1000 meter.

I aktuellt område fi nns 3 brandposter inom 350 meter. 
En vid Förrådsvägen 6, en vid Svampsti gen 1 samt en vid 
gång- och cykelvägen strax sydost om planområdet. Inom 
en kilometers radie fi nns ett  stort antal brandposter, dock 
översti ger brandposternas avstånd de 150 meter som 
nämns i P83. För att  uppfylla ett  konventi onellt system, 
enligt Södertörns brandförsvarsförbunds rekommendati o-
ner, bör ytt erligare en brandpost anläggas vid Säbyvägen 
alternati vt på parkeringen i anslutning ti ll den planerade 
bebyggelsen. Kapacitet att  ansluta en brandpost ti ll de 
kommunala vatt enledningarna bedöms fi nnas söder om 
planområdet. Brandvatt enförsörjningen bör detaljstude-
ras vid utbyggnaden av området i samråd med kommu-
nens VA-enhet.  

Buller
I rapport nr 2016-180 r01, Bovieran, Salems kommun  - 
Utredning av omgivningsbuller beskrivs följande om hur 
riktvärdena för buller kan uppfyllas. 

6.1 Ekvivalent ljudnivå vid fasad
Den ekvivalenta ljudnivån uppgår ti ll som mest 58 dBA för 
fasader som vett er mot Södertäljevägen (E4) Riktvärdet 
om 55 dBA innehålls vid samtliga fasader för 40 av 54 
planerade lägenheter. För 3 av de 14 bullerexponerade 
lägenheterna klaras riktvärdet på ljuddämpad sida om 55 
dBA dygnsekvivalnet ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå 
natt eti d vid hälft en av bostadsrummen utan extra åtgärd. 
Rum som är orienterade mot vinterträdgården får inte 
räknas som ljuddämpad sida enligt Länsstyrelsen.
 För de 8 lägenheterna på våning 1 och 2, placerade 
på den västra långsidan, räcker det med att  balkongerna 
förses med tätt  räcke och absorbent i tak för att  55 dBA 
ska klaras vid fasad. 
 Det återstår därmed 3 st gavellägenheter där riktvärdet 
överskrids. Dessa lägenheter har två av tre rum med fasad 
utanför vinterträdgården. Rummen utanför vinterträd-
gården måste klara riktvärdet för ljuddämpad sida. För de 
västra lägenheterna på våning 2 kan fasaden skärmas av 

med en utsti ckande skärm så att  den skyddar vardagsrum-
mets fönster mot väst. Skärmen ska sti cka ut minst 0,6 m.
 För den östra lägenheten på våning 2 kan fasaden 
skärmas av med en utsti ckande skärm så att  den skyddar 
sovrummets fönster mot norr. Skärmen ska sti cka ut minst 
0,6 m. 

En gemensam uteplats som klarar riktvärdena om 50 
dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå kan 
anläggas söder om planerad bebyggelse.

Ändrade riktlinjer för trafi kbuller
Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om nya riktlinjer 
för buller vid bostadsbyggnads fasad. För bostäder större 
än 35 kvm höjs riktvärdet ti ll 60 dBA mot det ti digare 
55dBA. Det innebär att  ingen av fasaderna i det planerade 
projektet bedöms utsätt as för oacceptabel bullerpåver-
kan.

Översvämningsrisk
Länsstyrelsen i Stockholms läns lågpunktskartering visar 
att  det fi nns risk för översvämning främst i planområdets 
nordvästra hörn. En planbestämmelse om lägsta golvnivå 
över angivet nollplan ska säkerställa att  bebyggelsen inte 
nås av översvämning vid ett  100-årsreg. Den del där ingen 
planbestämmelse om lägsta golvnivå fi nns har planbed-
stämmelsen b1 införts som innebär att  bebyggelse under 
+ 27.5 meter ska byggas så att  vatt eninträngning förhin-
dras, dett a för att  ti llåta källare. Den föreslagna bebyg-
gelsen bör hållas fri från lokala lågpunkter och instängda 
parti er för att  undvika lokal ansamling av regnvatt en.

Gestaltning
Det nya kvarteret föreslås upplåtas enligt Bovierans kon-
cept med tre lägenhetslängor som ramar in en inglasad 
vinterträdgården. 
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Bebyggelsens möjliga omfatt ning och placering, Liljewall arkitekter 
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Illustration över entrébyggnaden, Bovieran AB

Illustration över vinterträdgården, Bovieran AB



11

Konsekvenser samt förenlighet 
med 3, 4 och 5 kap. Miljöbal-
ken
Förvaltningen bedömer att bestämmelserna i 3, 4 och 5 
kap. i Miljöbalken tillgodoses i detaljplanen och att miljök-
valitetsnormer enligt 5 kap. i Miljöbalken iakttas.

Miljökonsekvenser för utomhusluft
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft iakttas. Detaljplanen bedöms inte påverka 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för utomhus-
luft. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdet angränsar till ett dike som rinner norr ut och 
in i Bornsjöns vattenskyddsområde. Detaljplanen bedöms 
inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnor-
mer för vatten. Den föreslagna dagvattenlösningen är 
utformad för att minimera den planerade bebyggelsens 
påverkan på grund- och ytvatten. Enligt Föroreningsberäk-
ningar och recipientbedömning beskrivs följande. 

Föreslagna åtgärder för rening av dagvatten anses tillräck-
liga för att exploateringen inte ska ha en negativ påverkan 
på recipienten Bornsjön. Trots att flödena och mängden 
avrunnet vatten ökar så leder en bra rening till att
föroreningsmängderna inte ökar. Alla ämnen utom två 
minskar eller kommer ner på samma nivå efter exploate-
ring med rening inräknat jämfört med innan exploatering.  
 Flödena kommer att öka efter exploateringen. Med 
föreslagna åtgärder kommer dock flödena att kunna 
fördröjas till vad de var innan exploateringen för att inte
öka belastningen på befintligt dike.

Ökningen av de två ämnena PAH16 och BaP anses vara så 
pass låga att ingen försämring av Bornsjöns status kom-
mer att ske. 

En detaljerad beskrivning av exploateringens påverkan på 
recipienten Bornsjön samt miljökvalitetsnormer för vatten 
finns beskrivet i dagvattenutredningen Föroreningsberäk-
ningar och recipientbedömning som biläggs planhandling-
arna. 

Påverkan på grund- och ytvatten
Dagvattenutredningen visar att ingen påverkan på grund-
vattnet kommer att ske inom området. Då marken i om-
rådet till största del består av lera föreslås en dagvatten-
lösning utan infiltration. Dagvattnet kommer att fördröjas 
och renas i föreslagen dagvattendamm. Av behovsbe-
dömningen framgår att ytvatten kommer att påverkas 
av detaljplanen. Den föreslagna dagvattenlösningen är 
utformad för att minimera den planerade bebyggelsens 
påverkan på ytvattenförekomsten Bornsjön. 



12

Genomförandebeskrivning
Detaljplanen är upprättad i enlighet med Plan- och byggla-
gen, PBL (SFS 2010:900), med standardförfarande, i dess 
lydelse fr o m den 2 januari 2015. 

De åtgärder som föranleds av detaljplanen genomförs och 
bekostas helt av berörd fastighetsägare. 

Upprättandet av detaljplanen finansieras av Bovieran AB 
och regleras i ett plankostnadsavtal med kommunen. Med  
bolaget menas Bovieran AB. 

Preliminär tidplan
Samråd och remiss  december 2016  - januari 2017
Underrättelse  vår 2017
Granskning  vår 2017
Antagande  Höst/Vinter 2017

Organisatoriska frågor

Kommunalt VA-verksamhetsområde
Salems kommun ansvar för att i samband med detaljpla-
nens antagande reglera kommunens VA-verksamhetsom-
råde till att omfatta även planområdet. 

Hundrastgård
Salems kommun ansvarar för att hitta en ny närliggande 
lokalisering för befintlig hundrastgård som finns inom 
planområdet. Bolaget bekostar anläggandet. 

Ekonomiska frågor

Kostnader
Flytt av Skanovas ledningar inom planområdet utförs av 
nätägaren, men bekostas av bolaget. Bolaget ansvarar för 
kontakt med Skanova. 

Bolaget står för kostnaden för anslutning till det kommu-
nala vatten- och avloppsnätet. 

Bolaget står för kostnader för fastighetsbildning samt de 
kostnader för eventuell gemensamhetsanläggning som 
utbyggnaden föranleder. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden
Lagfaren ägare till fastigheten Salem 5:2 är Salems kom-
mun och fastighetsägaren. Ett oberoende värdeutlåtande 
har tagits fram av Forum fastighetsekonomi AB för att 
ligga till grund för kommande marköverlåtelse. 

Fastighetsbildning
Fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndig-
heten i Stockholms län. För ansökan om fastighetsbildning 
ansvarar Salems kommun och Fastighetsägaren svarar för 
förrättningskostnaderna. Det kommer att bildas flerbo-
stadshus och bostadsområdet kommer bestå av cirka 50 
lägenheter i form av lägenheter i bostadsrättsform för 55 
år och äldre. En fastighet kommer att styckas från stam-
fastigheten Salem 5:2. 

Marköverlåtelse 
I samband med att bygglov beviljas kommer en marköver-
låtelse mellan kommunen och exploatören att genomför-
as. Ett marköverlåtelseavtal kommer att tecknas.

Tekniska frågor
Ledningsrätt
Kommunen ansöker om ledningsrätt för de kommunala 
VA-ledningarna och Bolaget svarar för förrättningskostna-
derna. 
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Torrläggningsföretag
Delar av planområdet ingår i Fågelsta-Hallinge torr-
läggningsföretag, upprättat 1932. Kommunen avser 
ansöka om omprövning av företaget för den del av 
torrläggningsföretaget som sträcker sig inom kom-
munens fastighet, hos Mark- och miljödomstolen. 

Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen 
vinner laga kraft. 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal mellan Salems kommun och 
Bovieran AB kommer att tas fram med syfte att säkerställa 
dagvattenhantering samt väganslutning till planområdet. 

Fågelsta-Hallinge torrläggningsföretag, Länsstyrelsen i Stockholms geodata
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Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna är upprättade av planarkitekt Cecilia 
Törning och Johanna Henningsson i samråd med Plan- och 
exploateringschef Martin Mansell, exploateringsingenjör 
Sonia Khan, VA-ingenjör David Böregård, trafikingenjörer 
Elin Granhagen och Victoria Herslöf, Kommunekolog Gun-
nar Andersson Wargert och Kartingenjör Eva Lindhe. 

Medverkande konsulter:
Liljewall Arkitekter AB genom Arkitekt Per-Henrik Johans-
son och Planarkitekt Ludvig Netré
Structor Akustik AB genom My Broberg
Structor Riskbyrån AB genom Lisa Zamani
HTE-Garden genom Per Wallander
Ramböll Sverige AB genom Per Boholm

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Martin Mansell
Plan- och exploateringschef  

Johanna Henningsson
Planarkitekt

Plankartan
- Komplettering med korsprickad mark 55 meter från 
Säbyvägen
- Nytt n1 område för fördröjningsanläggning för dagvatten
- Nytt E-område för transformatorstation
- Högsta totalhöjd över angivet nollplan är ändrat från 40 
till 43 meter
- Ny bestämmelse om lägsta golvhöjd.

Genomförandebeskrivningen
- Förtydligande av ansvarsförhållanden för fastighetsbild-
ning
- Nytt avsnitt om ledningsrätt 
- Nytt avsnitt om Fågelsta-Hallinge torrläggningsföretag.

Bullerutredningen
- Nya illustrationer över ekvivalent ljudnivå vid fasad 
- Nya åtgärdsförslag 
- Trafikuppgifter för Södertäljevägen har prognosår 2040 
använts enligt Trafikverkets direktiv. 

Dagvattenutredning
- Föroreningsberäkningar och recipientbedömning framta-
gen med åtgärdsförslag för dagvattenhantering.  

Revideringar efter gransk-
ning
Plankarta
- Nytt n-område reserverat för dike
- Ny planbestämmelse (b1) har införts för att förhindra 
vatteninträngning vid bebyggelse under marknivån + 27.5 
meter 
- Planbestämmelsen f1 har tagits bort gällande att minst 
hälften av bostadsrummen ska vara vänd mot en tyst sida

Planbeskrivning
- Nytt avsnitt om torrläggningsföretag
- Revidering av avsnittet om dagvatten
- Revidering av avsnittet om översvämningsrisk

Dagvattenutredning
- Komplettering av dagvattenutredningen

Grundkartan
- Grundkartan har uppdaterats. 

Revideringar efter samråd
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:106 - 210

Marköverlåtelseavtal för del av Salem 5:2 (Fårhagen)

Kommunstyrelsen beslutade den 2016-05-23 att ge positivt planbesked till att inleda en 
detaljplaneprocess enligt Bovieran ABs ansökan om anläggande av ett 55+ boende på del av 
fastigheten Salem 5:2. Detaljplan för del av Salem 5:2 (Fårhagen) plan nr 82-83, möjliggör 
uppförandet av en ny bostadsbebyggelse i form av ca 60 lägenheter i bostadsrättsform.

Ett planeringsavtal tecknades 2016-10-27 med Bovieran AB för att reglera upprättande av 
detaljplan för fastigheten Salem 5:2 och framtida marköverlåtelse. Syftet med 
planeringsavtalet har främst varit att ge bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om 
en ny detaljplan.

Detaljplanen för del av Salem 5:2 (Fårhagen) plan nr 82-83 syftar till att möjliggöra för 
uppförandet av flerbostadshus om cirka 60 lägenheter för målgruppen 55 år och äldre. Ett 
planeringsavtal tecknades 2016-10-27 för att reglera upprättande av detaljplanen samt 
framtida marköverlåtelse. Ett marköverlåtelse- och genomförandeavtal har tagits fram som 
ersätter planeringsavtalet och reglerar bland annat villkor och åtaganden i samband med 
marköverlåtelsen och under genomförandeskedet.

Köpeskillingen ska beräknas utifrån ett markpris om 4250 kr/m 2 BTA ovan mark vilket har 
reglerats i marköverlåtelse-och genomförandeavtalet. Marknadsvärdet baseras på ett 
värdeutlåtande utförd av Forum Fastighetsekonomi AB, genom en ortsprisjämförelse. De 
totala intäkterna beräknas bli 18 700 000 kronor.

Platsen fungerar idag delvis som hundrastgård. Salems kommun ansvarar för att hitta en ny 
närliggande lokalisering för befintlig hundrastgård som finns inom planområdet. Bolaget 
bekostar anläggandet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 januari 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner upprättat marköverlåtelse- och genomförandeavtal mellan 
Salems kommun och Bovieran AB.

______________________
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sonia Khan 
Exploateringsingenjör 

Kommunstyrelsen 
 
 
 Detaljplan för del av Salem 5:2 (Fårhagen), plan nr 82-83, 

förslag att godkänna marköverlåtelse- och genomförandeavtal 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna miljö-och 

samhällsbyggnads upprättade marköverlåtelse-och genomförandeavtal. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen för del av Salem 5:2 (Fårhagen) plan nr 82-83 syftar till att möjliggöra för 

uppförandet av flerbostadshus om cirka 60 lägenheter för målgruppen 55 år och äldre. Ett 

planeringsavtal tecknades 2016-10-27 för att reglera upprättande av detaljplanen samt 

framtida marköverlåtelse. Ett marköverlåtelse-och genomförandeavtal har tagits fram som 

ersätter planeringsavtalet och reglerar bland annat villkor och åtaganden i samband med 

marköverlåtelsen och under genomförandeskedet.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 2016-05-23 att ge positivt planbesked till att inleda en 

detaljplaneprocess enligt Bovieran ABs ansökan om anläggande av ett 55+ boende på del av 

fastigheten Salem 5:2. Detaljplan för del av Salem 5:2 (Fårhagen) plan nr 82-83, möjliggör 

uppförandet av en ny bostadsbebyggelse i form av ca 60 lägenheter i bostadsrättsform. 

Ett planeringsavtal tecknades 2016-10-27 med Bovieran AB för att reglera upprättande av 

detaljplan för fastigheten Salem 5:2 och framtida marköverlåtelse. Syftet med 

planeringsavtalet har främst varit att ge bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om 

en ny detaljplan.  

Ett marköverlåtelse-och genomförandeavtal har upprättats för att bland annat reglera när 

marken ska överlåtas till bolaget, till vilket pris och när köpeskillingen ska erläggas. 

Marköverlåtelse-och genomförandeavtalet reglerar bland annat villkor och åtaganden som 

kommunen och bolaget åtar sig i samband med marköverlåtelsen och under 

genomförandeskedet.  
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Det nyupprättade marköverlåtelse-och genomförandeavtalet ersätter planeringsavtalet och 

fullföljer möjliggörandet av uppförande av ny bostadsbebyggelse i form av ca 60 lägenheter i 

bostadsrättsform.  

Finansiering 

Kommunen ska till Bolaget med äganderätt överlåta den blivande kvartersmarken för 

bostäder. Köpeskillingen ska beräknas utifrån ett markpris om 4250 kr/m2 BTA ovan mark 

vilket har reglerats i marköverlåtelse-och genomförandeavtalet. Marknadsvärdet baseras på 

ett värdeutlåtande utförd av Forum Fastighetsekonomi AB, genom en ortsprisjämförelse. De 

totala intäkterna beräknas bli 18 700 000 kronor.  

Martin Mansell                                              Christina Lood 

Plan- och exploateringschef                        Förvaltningschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilagor 

Marköverlåtelse-och genomförandeavtal 

Delges 
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Planbesked för fastigheten Uttringe 3:10

Fastighetsägarna för Uttringe 3:10 har 2017-05-08 inkommit med begäran om planbesked för 
att ändra gällande detaljplan så att möjliggöra avstyckning av den övre delen av fastigheten 
till tre tomter. Sökande har tidigare inkommit med två ansökningar om planbesked, en som 
fick negativt besked och en som fick positivt besked. Sökanden kunde inte genomföra det 
positivt planbeskedet. Gällande detaljplanen för området medger endast en huvudbyggnad 
och ett uthus på fastigheten. En planbestämmelse på gällande planen tillåter inte delning av 
fastigheten till flera. Bedömningen är att det inte är lämpligt att upprätta en detaljplan som 
möjliggör för tre nya byggrätter.

Området är utpekat som ett område av kulturhistoriska värden där båda byggnaderna på 
fastigheten Uttringe 3:10 är utpekade i en kulturhistorisk inventering. Strukturen i området 
karaktäriseras av stora naturtomter med mycket träd och en kuperad terräng. Närområdet är 
hårt kuperat och terrängen inom fastigheten är väldigt brant med en ca 20 meter 
höjdskillnad inom tomten. Genom att möjliggöra för tre nya byggrätter kommer 
bebyggelsestrukturen och karaktären i området påverkas negativt. De flesta träd på tomten 
måste tas bort och en stor del av tomten måste sprängas för att få in huskropp, garage, 
uppfart, altan m.m. Att planera för två nya fastigheter är tekniskt möjligt men skulle innebär 
en väsentlig ändring av områdets nuvarande karaktär. Om kommunen vill se en ändring av 
områdets karaktär för att skapa en betydligt tätare byggnadsstruktur så skulle hela det 
närområdet kunna ses över. I praktiken betyder det att en ny detaljplan ska upprättas att 
ersätta den befintliga planen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 10 februari 2018. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte ge positivt planbesked för upprättande av en detaljplan 
på del av fastigheten Uttringe 3:10.

______________________
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johanna Henningsson 
Planarkitekt 

Kommunstyrelsen 
 

 
 

Planbesked för fastigheten Uttringe 3:10 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att inte ge positivt planbesked för upprättande av 
en detaljplan på del av fastigheten Uttringe 3:10. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägarna för Uttringe 3:10 har 2017-05-08 inkommit med begäran om 
planbesked för att ändra gällande detaljplan så att möjliggöra avstyckning av den 
övre delen av fastigheten till tre tomter.  Sökande har tidigare inkommit med två 
ansökningar om planbesked, en som fick negativt besked och en som fick positivt 
besked. Sökanden kunde inte genomföra det positivt planbeskedet. Gällande 
detaljplanen för området medger endast en huvudbyggnad och ett uthus på 
fastigheten. En planbestämmelse på gällande planen tillåter inte delning av 
fastigheten till flera. Bedömningen är att det inte är lämpligt att upprätta en 
detaljplan som möjliggör för tre nya byggrätter. 

Ärendebeskrivning 

Delägare av fastigheten Uttringe 3:10 har 2017-05-08 inkommit med begäran om 
planbesked att upprätta en ny detaljplan på fastighetens norra del. Ansökan om 
planbesked för fastigheten har sedan tidigare skickats in för att möjliggöra ny 
bostadsbebyggelse av småhus samt avstyckning. Problematik kring att lösa 
väganslutning till de tänkta byggrätterna har medfört att ett ny ansökan har skickats 
in. Två nya vägalternativ föreslås. Tanken med en ny detaljplan är att möjliggöra för 
tre nya fastigheter med tillhörande byggrätter om 200 kvm samt 50 kvm för uthus på 
den norra delen av fastigheten Uttringe 3:10.  

Planförhållanden 

Gällande detaljplan för Uttringe 3:10 är Detaljplan för Sjövreten, uttringe (nr: 80-40) 
fastställd år 1999-07-21. Detaljplanen anger kvartersmark för endast friliggande 
småhus med max en huvudbyggnad och ett uthus per fastighet. Minsta tomtstorlek 
är 2000 kvm. Hälften av fastigheten Uttringe 3:10 är prickmark som anger att marken 
inte får bebyggas. Fastigheten får inte delas enligt gällande plan. Ett mindre gammalt 
hus finns idag på norra delen av fastigheten (ej avstyckat från stamfastigheten). 
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Underliggande handlingar 
Ansökningshandlingarna bifogas detta beslut. 

Plan- och exploateringsenhetens bedömning 
Lämplighetsbedömning  
Bedömningen är att det inte är lämpligt att upprätta en detaljplan som möjliggör för 
två nya byggrätter på den norra delen av fastigheten Uttringe 3:10.  
 
Motiv till bedömning 
Området är utpekat som ett område av kulturhistoriska värden där båda byggnaderna
på fastigheten Uttringe 3:10  är utpekade i en kulturhistorisk inventering. Strukturen i 
området karaktäriseras av stora naturtomter med mycket träd och en kuperad 
terräng.  Närområdet är hårt kuperat och terrängen inom fastigheten är väldigt brant 
med en ca 20 meter höjdskillnad inom tomten. Genom att möjliggöra för tre nya 
byggrätter kommer bebyggelsestrukturen och karaktären i området påverkas 
negativt. Dem flesta träd på tomten måste tas bort och en stor del av tomten måste 
sprängas för att få in huskropp, garage, uppfart, altan m.m.  Att planera för två nya 
fastigheter är tekniskt möjligt men skulle innebär en väsentlig ändring av områdets 
nuvarande karaktär. Om kommunen vill se en ändring av områdets karaktär för att 
skapa en betydligt tätare byggnadsstruktur så skulle hela det närområdet kunna ses 
över.  I praktiken betyder det att en ny detaljplan ska upprättas att ersätta den 
befintliga planen. 
 
Finansiering  

Avgift för planbeskedet bekostas av sökande. Planbeskedet kostar 10,750 kr. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av planarkitekt Johanna Henningsson och plan- och 
exploateringschef Martin Mansell. 
  
 
 
Johanna Henningsson                               Christina Lood 
Planarkitekt                                                                  Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:107 - 210

Program för Södra Ekdalen, detaljplan 81-66

En förstudie för Södra Ekdalen har tagits fram av plan- och exploateringsenheten, daterad 21 
mars 2018. Förstudien beskriver en del frågor och frågeställningar såsom förprojektering av 
gator och vatten- och avloppsledningar, arkeologi, geoteknik, naturvärden, eventuella 
markföroreningar, osäkra gränser med mera. 

En fråga som har behandlats under hand är minsta tomtstorlek. I översiktsplanen från 2006 
angavs minsta tomtstorlek till 2000 kvm och 1500 kvm i särskilda fall. Vid sammanträdet den 
28 november 2016 beslutade kommunstyrelsen att minsta tomtstorlek ska vara 1200 kvm. 

Med minsta fastighetsstorlek på 1500-2000 kvm har antalet tomter beräknats till cirka 50 
stycken inklusive de bebyggda. Med tomtstorlek med 1200 kvm ges eventuellt upp till cirka 
60 tomter.

Strandskydd på 100 meter råder, vilket avses behållas utom för kommunens brygga för 
småbåtar samt för uppläggningsplatser för dessa vintertid. Uttringe Gård avses bevaras. 
Alternativ tillfartsväg har diskuterats och kommunala vatten- och avloppsledningar ska 
byggas ut i området. 

Genomförandeavtal behöver tecknas med de större fastighetsägarna i området. Även 
överenskommelser om fastighetsreglering kan komma att behöva tecknas med berörda 
fastighetsägare. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill understryka att förstudien endast är ett förslag 
som kommer ligga till grund för ett program till detaljplan. Under processen att ta fram ett 
program till detaljplan kommer vidare utredningar göras och utformningen av området 
utvecklas vidare.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 7 mars 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta program till detaljplan för Södra Ekdalen.

______________________
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Conny Olsson 
Kommunarkitekt 

Kommunstyrelsen 
 

 
  Uppdrag att upprätta program till detaljplan för Södra 

Ekdalen, 81-66 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta program till detaljplan för Södra Ekdalen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En förstudie för Södra Ekdalen har tagits fram av plan- och exploateringsenheten, daterad 
21 mars 2018. Den har utrett och beskriver en del frågor och frågeställningar såsom 
förprojektering av gator och vatten- och avloppsledningar, arkeologi, geoteknik, 
naturvärden, eventuella markföroreningar, osäkra gränser med mera.  

En fråga som har behandlats under hand är minsta tomtstorlek. I översiktsplanen från 
2006 angavs minsta tomtstorlek till 2000 kvm och 1500 kvm i särskilda fall.  

Kommunstyrelsen beslöt den 28 november 2016 att minsta tomtstorlek ska vara 1200 
kvm. 

Med minsta fastighetsstorlek på 1500-2000 kvm har antalet tomter beräknats till cirka 50 
stycken inklusive de bebyggda. Med tomtstorlek med 1200 kvm ges eventuellt upp till 
cirka 60 tomter. 
 
Strandskydd på 100 meter råder, vilket avses  behållas utom för kommunens brygga för 
småbåtar samt för uppläggningsplatser för dessa vintertid.  
 
Uttringe Gård avses bevaras. Alternativ tillfartsväg har diskuterats och kommunala 
vatten- och avloppsledningar ska byggas ut i området. 
  
Genomförandeavtal behöver tecknas med de större fastighetsägarna i området. Även 
överenskommelser om fastighetsreglering kan komma att behöva tecknas med berörda 
fastighetsägare. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill understryka att förstudien endast är ett 
förslag som kommer ligga till grund för ett program till detaljplan. Under processen att ta 
fram ett program till detaljplan kommer vidare utredningar göras och utformningen av 
området utvecklas vidare. 
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Ärendet 

En förstudie för Södra Ekdalen har tagits fram av plan- och exploateringsenheten, daterad 
i februari 2018. Den redovisar vad som har utretts och beskriver en del frågor såsom 
förprojektering av gator och vatten- och avloppsledningar, arkeologi, geoteknik, 
naturvärden, eventuella markföroreningar, osäkra gränser med mera. 
 
En fråga som har behandlats under hand är minsta tomtstorlek. I ÖP 2006 angavs minsta 
tomtstorlek till 2000 kvm och 1500 kvm i särskilda fall.  

Kommunstyrelsen beslöt den 28 november 2016,  §104 att möjliggöra bostäder i 
friliggande småhus, med minsta tomtstorlek 1200 kvm.  

Med minsta fastighetsstorlek på 1500-2000 kvm har antalet tomter beräknats till cirka 50 
stycken inom området inklusive bebyggda tomter. Med en tomtstorlek på 1200 kvm kan 
det bli upp till cirka 60 tomter. Detta bör studeras närmare under programskedet. 
 
Uttringe gård, fastigheten Uttringe 1:180 ska bevaras enl ÖP 2006 och enligt förslag till ny 
ÖP 2030 och som ägs av Folkdansens vänner.  
 
Strandskydd på 100 m råder längs med stranden, vilket avses behållas med undantag för 
kommunens brygga (Uttringebryggan) och uppläggningsplatser på land för småbåtar 
vintertid.  
 
Tillfart till den övre delen av området, Uttringe 1:90 är tänkt att gå via kv Linden på 
Elgerudsvägen. Om det inte skulle fungera kan en annan tillfart skapas från Uttringe gårds 
väg. Kommunala vatten- och avloppsledningar ska byggas ut i området. 
 
Vägtrafikbuller kan uppstå längs Uttringe gårds väg.  
Vägarna inom området kommer att föreslås som kvartersgator och 
gemensamhetsanläggningar.  
 
Geotekniken i området har utretts. Bland annat finns skredrisk på  grund av förekomst av 
lös lera, främst söder om Uttringe gårds väg.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill understryka att förstudien endast är ett 
utkast som kommer ligga till grund för ett program till detaljplan. Under processen att ta 
fram ett program till detaljplan kommer vidare utredningar göras och utformningen av 
området utvecklas vidare. 

Genomförandefrågor 
Genomförandeavtal behöver tecknas med de större fastighetsägarna i området. Även 
överenskommelser om fastighetsreglering kan komma att behöva tecknas med berörda 
fastighetsägare. 

 

Preliminär tidsplan 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt MSB/Plan- och exploateringsenheten att 
upprätta planprogram för samråd och remiss (KS) - våren 2018 

2. Programsamråd med samrådsmöte - hösten 2018 
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3. Kommunstyrelsen godkänner planprogram och ger uppdrag till Bom-nämnden att 
upprätta detaljplan/-er och gatukostnadsutredning  - vinter 2018/2019 

4. Samråd av detaljplaneförslag och gatukostnadsutredning - Bom-nämnden - våren 
2019 

5. Granskning av detaljplaneförslag/-en och gatukostnadsutredning - Bom-nämnden 
Hösten/vintern 2019/2020 

6. Antagande av detaljplan och godkännande av gatukostnadsutredning 
Bom-nämnd + KS + KF hösten 2020 

De genomförandeavtal som tagits fram under planprocessen med enskilda 
fastighetsägare ska godkännas samtidigt som detaljplanen antas och 
gatukostnadsutredning godkänns av KS och KF. 

  

Finansiering 

Finansieringen av utbyggnaden av kommunala gator, vatten och avloppsledningar finns 
upptaget i exploateringsbudgeten för 2017-2019.  

 
 
 
 Conny Olsson 

Kommunarkitekt  
Christina Lood 
Miljö- och samhällsbyggnadschef 
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1. Sammanfattning 
 

En förstudie för Södra Ekdalen har tagits fram av plan- och exploateringsenheten i februari 
2018. Den har utrett och beskrivit en del frågor och frågeställningar såsom förprojektering 
av gator och vatten- och avloppsledningar, arkeologi, geoteknik, naturvärden, eventuella 
markföroreningar med mera. 

En fråga som har behandlats under hand är minsta tomtstorlek. I översiktsplanen från 2006 
angavs minsta tomtstorlek till 2000 kvm och 1500 kvm i särskilda fall. Kommunstyrelsen 
beslöt den 28 november 2016,  § 104 att möjliggöra bostäder i friliggande småhus, inom 
Södra Ekdalen med en minsta tomtstorlek av 1200 kvm. 

Med minsta fastighetsstorlek på 1500-200 kvm har anlitad konsult, arkitekt PG Carlsson, 
beräknat att cirka 50 tomter inom området med befintliga 10 skulle kunna rymmas. Med 
tomtstorlek med 1200 kvm ges eventuellt upp till cirka 60 tomter. 

Strandskydd på 100 meter råder, vilket avses  behållas utom för kommunens brygga för 
småbåtar samt för uppläggningsplatser för dessa vintertid. 

Uttringe Gård avses bevaras. Hänsyn till befintliga fornlämningar ska tas i kommande 
planering. 

Alternativ tillfartsväg har diskuterats, vatten- och avloppsutbyggnad planeras, naturvärden, 
geoteknik har undersökts. Osäkra gränser och eventuellt förorenad mark, med mera ska 
utredas och undersökas. 

Genomförandeavtal behöver tecknas med de större fastighetsägarna i området. Även 
överenskommelser om fastighetsreglering kan komma att behöva tecknas med berörda 
fastighetsägare. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill understryka att denna förstudie endast är ett 
utkast som kommer ligga till grund för ett planprogram. Under processen att ta fram ett 
planprogram kommer vidare utredningar göras och utformningen av området utvecklas 
vidare. 

2. Innehållsförteckning 
 

1. Sammanfattning 
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2. Innehållsförteckning 

3. Förstudiens syfte 

4. Förstudieområdets omfattning 

4.1 Kommunala utgångspunkter för förstudien 

4.1.1 Översiktsplanens riktlinjer 

4.1.2 Riksintressen 

4.1.3 Andra utgångspunkter för planarbetet 

4.1.4 Gällande detaljplaner 

4.1.5 Gatukostnadsutredning 

4.1.6 Praxis om ersättning / avstående utan ersättning för allmän plats  

4.1.7 Behovsbedömning av miljöbedömning / miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  

5 Befintlig infrastruktur mm 

5.1 VA 

5.2 Vägar och trafik 

5.3 El 

5.4 Uttringebryggan och grönområden 

6. Andra viktiga förutsättningar på platsen 

6.1 Geotekniska förutsättningar, områden som skulle kunna bli skredkänsliga 

6.2 Strandskydd 

6.3 Fornlämningar 

 
 
 Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874 

 Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569 



 

 

 

FÖRSTUDIE

 
Plan nr 81-66 

Dnr PEX 2018:16 
version 2018-03-21 

4 av 23 
  
 

6.4 Vägtrafikbuller 

6.5 Pumpstation för avlopp 

6.6 Potentiellt förorenad mark 

6.7 Berörda fastigheter och samfälligheter, markägoförhållanden 

6.8 tomtstorlekar 

7 Befintlig bebyggelse och möjlig nytillkommande 

8 Utbyggnad av vägar och VA 

8.1 VA 

8.2 Vägar 

8.3 väghållaransvar o huvudmannaskap allmän plats 

8.4 säkerställa tillfarter 

9 Exploateringskostnader och -intäkter 

9.1 VA 

9.2 Vägar 

9.3 Inlösen av mark för allmän plats 

9.4 Villatomter på kommunens mark 

10 Planläggning/planarbete 

10.1 Osäkra fastighetsgränser 

10.2 Fortsatt planarbete 

10.2.1 Planarbetets upplägg, indelning i planområden, genomförandetider och inbördes 
turordning 
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10.2.2 Preliminär tidsplan 

11 Underlag för förstudien 

Bilagor:  
1. Karta som visar ingående fastigheter 
2. Kartskiss markanvändning, PG Carlsson 2013-01-29 
3. PM geotekniska förutsättningar med karta, Bjerking 2016 
4. Förprojektering Sweco 2016 
5. Förprojektering Structor 2009 

3. Förstudiens syfte  
Förstudien är kommunens interna sätt att förbereda ett planarbete i mer omfattande fall             
och skaffa en översiktlig uppfattning om förutsättningarna för planläggning och         
genomförande, såsom att identifiera knäckfrågor och fortsatt utredningsbehov, klargöra        
grundläggande tekniska förutsättningar där så behövs, ge underlag för att         
rimlighetsbedöma exploateringsekonomin och “planera planarbetet”. 

Förstudiefasen är inte lagreglerad utan en arbetsform som av tradition använts i Salems             
kommun. Förstudien är avsett att ligga till grund för ett politiskt beslut att uppdra åt              
förvaltningen att påbörja planläggning enligt PBL, i detta fall genom att upprätta ett            
planprogram. Planprogrammet är det material som, efter nytt politiskt beslut om          
programsamråd, blir underlag för dialog med fastighetsägare, myndigheter m fl berörda           
under programsamrådet. Under processen att ta fram ett planprogram kommer vidare           
utredningar göras och utformningen av området utvecklas vidare. 

Förstudien som sådan är således inte avsedd för medborgardialog och samråd, utan som             
plan- och exploateringsenhetens avstämning med kommunstyrelsen som uppdragsgivare       
inför programskedet. 

Med den nya plan- och bygglagen är planprogram inte obligatoriskt, utan det är upp till               
kommunen att avgöra om det bedöms att planprogrammet underlättar fortsatt arbete.  
I detta fall bedömer Plan- och exploateringsenheten att ett planprogram skulle ge            
välbehövlig helhetsbild och förankring. Därefter kan området planläggas i etapper. 

4. Förstudieområdets omfattning  
Området överensstämmer i huvudsak med område 7 och 11 i gällande översiktsplan, i den              
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vidare avgränsning som framgår på ÖP:ns kartbilaga 1. Uttringe Gård har beteckning BK13.             
Dessutom har området fram till Ekbacksvägen också inkluderats, bl a för att belysa             
förutsättningar för Uttringe Gårds väg och lämplig planavgränsning vid fastigheten Uttringe          
1:57. Även strandskyddat område har tagit med för att ge en helhetsbild. 

4.1 Kommunala utgångspunkter för förstudien 
 
4.1.1  Översiktsplanens riktlinjer  

I den kommunomfattande översiktsplan (ÖP) som antogs av kommunfullmäktige i juni 2006           
redovisas 12 delområden i Sydvästra Rönninge som förtätningsområden för bostäder i          
avsnitt F8 på sid 38. Förstudieområdet för Södra Ekdalen motsvarar i huvudsak område 7             
(Södra Ekdalen) och 11 (Uttringe gård) på den kartan, men även ytorna ner till Uttrans              
strand och ett stycke österut.  
På ÖP:s kartbilaga 1, Mark- och vattenanvändning -tätort, redovisas Uttringe gård istället           
som bevarandeområde för kultur, BK13. Förändringsområdet F8 (som omfattar övriga 11           
delområden på sid 38) innehåller här även en markremsa längs södra sidan av Uttringe             
gårds väg. 

För planläggning inom området F8, Sydvästra Rönninge, anges följande (s 37): 

”Övergripande riktlinjer: 
1. För att minska näringsbelastningen på sjöarna Uttran och Flaten ansluts all          

bebyggelse till det kommunala VA-nätet. 
2. Antalet kostnadsbärare för VA och gata ska vara så många som möjligt för att             

uttaget per fastighet ska bli skäligt och det beräknade underskottet för VA           
minimeras. 

3. Utmed Rönninge gårds väg och Uttringevägen behålls en öppen landskapsbild (en           
zon fri från bebyggelse). 

4. Möjlighet att ta sig mellan olika grönområden i norr, söder och väster på            
naturstigar och mindre gator skall tas tillvara i den fortsatta detaljplaneringen. 

5. För att få en skälig kostnadstäckning för VA-verksamheten och        
gatukostnadsersättning för den enskilde fastighetsägaren ska det prövas att vid         
avstyckning sänka minsta tomtstorlek till ca 2000 kvm. 

En särskild utredning ska göras i förstudien till varje detaljplan som anger lämplig            
tomtstorlek mer i detalj med hänsyn till övergripande riktlinjer, befintlig fastighetsindelning,           
kostnad för VA och gata, strandskydd, tågbuller, kulturhistoria och topografiska          
förhållanden. 

 
 
 Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874 

 Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569 



 

 

 

FÖRSTUDIE

 
Plan nr 81-66 

Dnr PEX 2018:16 
version 2018-03-21 

7 av 23 
  
 

Utbyggnad av bostäder 
Sydvästra Rönninge byggs ut med i princip en bostad på varje fastighet. Fastigheter som är              
större än 3000-4000 kvm tillåts delas i två stycken d v s minsta tomtstorlek blir ca                
1500-2000 kvm vid nybildning/avstyckning.” 

För BK13, Uttringe gård anges följande (s 39): 

“Beskrivning 
Den nuvarande byggnaden uppfördes omkring 1898. Byggnad med närmaste omgivning         
donerades till Svenska folkdansens vänner 1906. 

Rekommendationer 
Föreslagen markanvändning 
Närmiljön kring Uttringe Gårds väg bidrar till förståelsen för en väsentlig del av Rönninges             
historia och bör bevaras.” 

4.1.2 Riksintressen 
Inga riksintressen berör planområdet. 

 
4.1.3 Andra utgångspunkter för planarbetet 

Utöver ovanstående riktlinjer från ÖP har förstudien tagit följande som utgångspunkter: 

- den mark som berörs av strandskydd bevaras från exploatering, och görs i möjlig             
mån tillgänglig för allmänheten för att underlätta det rörliga friluftslivet 

- planens utformning ska ta hänsyn till de fornlämningar som finns i området och är              
skyddade genom annan lagstiftning 

- Planmässigt handlingsutrymme ska finnas för att Uttringe Gårds väg och          
anslutningen till Uttringevägen och Ekbacksvägen på kortare eller längre sikt ska           
kunna uppgraderas utifrån busstrafik, gång- och cykeltrafik och trafiksäkerhet på         
vägen och vid korsningar 

- Kommunens pågående utredningar/alternativstudier om ny skola och förskola sker        
i annan ordning. Förstudieområdet berörs inte av lokaliseringsalternativen. 

- Kommunstyrelsen beslöt den 28 november 2016,  §104 att möjliggöra bostäder i 
friliggande småhus, inom Södra Ekdalen med en minsta tomtstorlek av 1200 kvm. 

 
4.1.4 Gällande detaljplaner  

I huvudsak är området inte tidigare detaljplanelagt. Undantag är en smal remsa            
kvartersmark för bostadsändamål men utan byggrätt längs Uttringevägen som ingår i           
Uttringe Hages detaljplan av gatukostnadsskäl, delar av vägar. Genomförandetiderna har         
löpt ut. 
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4.1.5 Gatukostnadsutredning 

För gatukostnader har utredningar mm utförts på statlig nivå kring att eventuellt ta bort              
PBL:s nuvarande regler om gatukostnadsutredningar och istället ge kommunerna möjlighet          
att införa gatukostnadstaxa. När detta skrivs finns dock inget beslut om sådan lagändring.            
Om/när ett sådant beslut kommer så är det en politisk fråga huruvida Salems kommun ska              
införa gatukostnadstaxa eller ej. Det kan inte beslutas inom ramen för förstudie,            
detaljplaneprogram eller detaljplan utan hanteras separat.  

Tills annat beslutas utgår därför förstudie- och planarbetet från PBL:s nuvarande regler om            
gatukostnadsutredning, tillsammans med gällande kommunala principbeslut om att        
gatukostnader ska tas ut.  

Kommunen håller för närvarande på att utforma en ny gatukostnadspolicy. 

4.1.6 Praxis om ersättning /avstående utan ersättning för allmän plats 
Ifall kommunen för en detaljplans genomförande behöver överta mark för allmän plats ska             
marken ersättas enligt värderat belopp som följer fastighetsbildningslagens regelverk. 

Ifall kommunen för en detaljplans genomförande behöver överta mark för allmän plats och             
berörd fastighetsägare/exploatör får tre eller fler byggrätter ska marken överlåtas utan           
ersättning till kommunen. 

4.1.7 Behovsbedömning av miljöbedömning/ miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) 

I samband med planarbetet ska enligt lagkrav en sk behovsbedömning upprättas för att             
avgöra huruvida planen kan befaras medföra betydande miljöpåverkan i lagens mening. I så            
fall ska miljöbedömning/MKB utföras. Kommunen ska samråda med Länsstyrelsen om         
behovsbedömningen.  

PBL anger att MKB-kravet gäller om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan på             
grund av att planområdet får tas i anspråk för vissa uppräknade sorters markanvändning,            
däribland hamn för fritidsbåtar. MSB:s preliminära bedömning är att Uttringebryggan med           
vinteruppställningsplats inte utgör hamn i den bemärkelsen. Om Länsstyrelsen skulle göra          
en annan bedömning vid programsamrådet får det övervägas om det området ska ingå i             
detaljplan eller ej. 

I övrigt har det inte framkommit något under arbetet med denna förstudie som tyder på att               
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planen/planerna skulle kunna befaras medföra betydande miljöpåverkan i den omfattning         
som lagen avser. 

5. Befintlig infrastruktur mm 
5.1 VA 

Kommunalt VA finns utbyggt i Uttringe Gårds väg dels från Elgerudsvägen och öster- och             
söderut till avloppspumpstation vid Ekbacksvägen, dels från backen mot sydväst, via kurvan           
och Uttringevägen till avloppspumpstation mittemot Hagsätervägen. I Elgerudsvägen är        
ledningarna förberedda för anslutning västerut över Uttringe 1:90. Flertalet befintliga hus           
inom förstudieområdet (ca 11 st) är anslutna.  

 
5.2 Vägar och trafik  

Längs Uttringe gårds väg och Uttringevägen längs förstudieområdet finns 1,5 m bred           
gångbana på södra respektive västra sidan. Längs Uttringevägens östra sida äger          
kommunen 1m extra mark som medger framtida breddning av körbanan eller att            
gångbanan uppgraderas till gång- och cykelbana. Norr om förstudieområdet i Heliodal           
förbereds utbyggnad av 2,5 m bred gång- och cykelbana. Öster om förstudieområdet finns             
en smalare gångbana längs Uttringe gårds väg och separat gång- och cykelväg från             
Ekacksvägens vändplan.  

Kurvan Uttringevägen - Uttringe gårds väg bör studeras ytterligare om siktförhållandena           
behöver förbättras och om svängradien är tillräckliga eller behöver utökas. 

Backen på Uttringe Gårds väg har idag en väldigt kraftig sluttning som i jämförelse är              
brantare än standard för tillgänglighet med rullstol på den brantaste delen. Vintertid vid            
halka kan tunga fordon ha svårt att ta sig uppför backen och måste därför öka farten direkt                 
efter kurvan. Sikten är skymd över backkrönet och körbanan är för smal för att två stora               
fordon ska kunna mötas med tillfredsställande säkerhet med tanke på den dålig sikten och             
behövliga farten uppför backen. En befintlig utfart nedanför backkrönet på vägens norra           
sida har mycket dålig trafiksäkerhet med otillräcklig sikt, dels över backkrönet och dels p g a               
bergknalle intill vägen. Trots detta har Trafikförvaltningen godkänt nuvarande utseende av          
vägen utifrån busstrafikens behov. 

Mellan Elgerudsvägen och Ekbacksvägen har Uttringe gårds väg en körbanebredd och          
utformning att buss och personbil har svårt att mötas. Korsningen med Ekbacksvägen har            
en mindre bra vinkel.  
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Uttringe gårds väg trafikeras av buss österut på ringlinje, med en mindre fordonstyp som              
kan passera under järnvägen på väg till pendeltågsstationen. Närmaste busshållplatser är           
på Uttringevägen vid Hagsätervägen och på Uttringe gårds väg nära Toredalsvägen. När ny            
exploatering tillkommer kan busskapaciteten behöva ökas, med utökad turtäthet och/eller         
normalstort fordon.  

5.3 El 
En elnätstation finns vid Uttringe Gårds väg och en vid Uttringevägen. Ev kan ytterligare en              
sådan station behövas. 

5.4 Uttringebryggan och grönområden  
I norr gränsar förstudieområdet till Ekdalen/Källdalens grönområde. I södra delen av          
området ingår en öppen sluttning ner mot sjön Uttran där kommunen har en            
småbåtsbrygga med 130 platser och med vinteruppläggningsplats, ej inhägnad. Bryggan          
och uppläggningsplatsen nås via en enkel grusväg. Enligt uppgifter från boende intill sker             
också bad från bryggan, ibland med olycksrisk mellan de badande och båtarna. 

Blivande fastighetsägare har eventuellt intresse av att ta ner träd för att få ökad sjöutsikt.               
Det skulle kunna påverka geotekniska förhållanden till det sämre eftersom att träden tar             
upp mycket vatten och rotsystem stabiliserar marken. 

6. Andra viktiga förutsättningar på platsen 
6.1 Geotekniska förutsättningar, områden som skulle kunna bli 
skredkänsliga 

Ras, skred, översvämning, höga vattenstånd 
De geotekniska förutsättningarna har utretts av konsultföretaget Bjerking. 
 
Höjdläge för Uttrans vattenyta regleras genom vattendom. 

Enligt geotekniska undersökningar som gjorts lämpar sig exploatering av bostäder i           
området. P g a områdets växlande topografi behövs restriktioner på hur bostadsbebyggelse           
bör uppföras.  

6.2 Strandskydd 
Vid Uttran gäller strandskydd 100 m från strandlinjen på land och i vatten. För de delar som                 
berörs av strandskydd och där det inte finns särskilda skäl i lagens mening att upphäva              
strandskyddet är huvudalternativet att lämna dem utanför detaljplan eller planlägga som           
naturmark.  
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För de fyra fastigheter som redan är bebyggda får lämplig lösning övervägas från fall till fall. 

6.3 Fornlämningar 
Inom förstudieområdet finns tre konstaterade fornlämningsområden: ett gravfält direkt         
norr om Uttringe gårds väg och två gravrösen ytterligare längre norrut. Objektens närmare            
utbredning och läge kan behöva utredas ytterligare. Därtill finns ett stenröse på Uttringe            
3:12 som kan vara en fornlämning men som ej är utredd, och ett område kring Uttringe               
Gård som formellt inte är fornlämning eftersom gården ej är varaktigt övergiven, men som             
har ett snarlikt lagskydd. 

 
 
6.4 Vägtrafikbuller 

Buller 
En trafikmängdsprognos har tagits fram under hösten 2016 inom det pågående arbetet           
med ny översiktsplan och visar på en ökning från 380 fordon per dygn till 733 fordon per                 
dygn på Uttringe gårds väg resp från 390 till 952 fordon per dygn på Uttringevägen år 2030. 

En trafikbullerberäkning kommer att behöva utföras innan detaljplan/-er upprättas. 

6.5 Pumpstation för avlopp 
En avloppspumpstation finns söder om Ekbacksvägens vändplan, ca 30 m öster om            
förstudieområdet. En annan finns vid Uttringevägens västra sida mittemot Hagsätervägen         
nordväst om planområdet. Boverkets allmänna råd 1995:5 anger som riktvärde att          
pumpstationer som betjänar fler än 25 personer bör ha ett skyddsavstånd på 50 meter till              
bostadsbebyggelse för att undvika luktstörningar. Radien bedöms innebära begränsningar i          
bostadshusens placering på de närmaste skissade tomterna, men inte påverka antalet           
möjliga byggrätter inom förstudieområdet. 

6.6 Potentiellt förorenad mark 
På fyra platser inom/i anslutning till förstudieområdet är det känt att det har funnits             
verksamheter som kan ge markföroreningar, enligt EBH-registret (tidigare kallat         
MIFO-inventering fas 1) som är en kartläggning av potentiellt förorenade områden: 

● Ekbackens handelsträdgård vid slutet av Ekbacksvägen: berör enl registret Uttringe          
1:952, Ekbacken 31, 35, 36, 37, 38, Ekbackens:5. Oklart om detta berör            
förstudieområdet eller ej. 

● Gustafssons handelsträdgård, Uttringev 111-115: enl registret Uttringe 3:2,       
Uttringe 1:95, Uttringe 1:752 inom förstudieområdet 

● Ljusfabriken Pelavia, Elgerudsvägen 45, Elgerud 1: oklart om det kan beröra          
förstudieområdet. 
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● Åkeri och upplag, Uttringev 105, Uttringe 1:94 inom förstudieområdet. 

 
Potentiellt förorenad mark, ungefärligt angivna lägen. 
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Hur stor risken är för farliga ämnen beror på vilken typ av verksamhet som förekommit.              
Utredning behövs för att klargöra om marken är förorenad eller ej, och närmare läge.             
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) gäller bl a för mark som            
planläggs för bostadstomter. Ifall inledande efterforskning (arkivkoll o dyl) visar på risk för             
för föroreningar utöver KM så behövs provtagning mm på plats för att bedöma hur             
omfattande åtgärder som behövs för att nå KM och om det är ekonomiskt rimligt.  

Alternativ kan vara att de ytorna planläggs för annan markanvändning med mindre stränga            
riktvärden. Dessa utredningar bör utföras innan detaljplan (samrådsförslag) upprättas.         
Förekommer sådana föroreningar som behöver och kan åtgärdas så ska detaljplanen           
innehålla bestämmelser om att bygglov eller startbesked ej får ges förrän          
markföroreningarna har avhjälpts. Fastighetsägaren/exploatören betalar då kostnaden för       
att åtgärda föroreningarna. Ifall något förorenat område skulle sträcka sig över          
fastighetsgränser så kan avtal behövas för att samordna åtgärderna. 

6.7 Berörda fastigheter och samfälligheter, markägoförhållanden 
Förutom vägfastigheter (Uttringevägen, Uttringe gårds väg och Ekbacksvägen) som ägs av          
kommunen så omfattar programområdet 19 olika fastigheter och två marksamfälligheter.         
Markägoförhållandena ser olika ut för olika områden, vilket kan ha betydelse för            
detaljplanernas avgränsning, utformning, genomförande, tidplan och ev inbördes       
turordning. 

Två större fastigheter, Uttringe 1:90 norr om Uttringe gårds väg och Uttringe 1:57 söder om               
Uttringe gårds väg längs Ekbacksvägen och ner till sjön, ägs av fyra privatpersoner genom              
arv. Om generationsskifte sker, helt eller delvis, under planarbetets gång så lär ägarkretsen             
bestå av ett avsevärt större antal privatpersoner vilket kan komplicera planarbetet. Ett mer             
önskvärt scenario enligt ägarna är att marken någorlunda snart kan säljas i planlagt skick till              
lämplig aktör som kan genomföra exploateringen. Bortsett från en äldre ekonomibyggnad          
är båda fastigheterna obebyggda. Båda kan få tillfart via nya lokalgator mot allmän            
plats-gata, men det finns andra fastigheter/möjliga avstyckningar med andra ägare som           
behöver få tillfart via dessa fastigheter. 

Uttringe 1: 58 mellan Uttringe gårds väg och sjön ägs av kommunen. Fastigheten är              
obebyggd men där finns en småbåtsbrygga och enkel båtuppläggningsplats med tillfart          
med servitut över angränsande Uttringe 1:181. Den del av fastigheten som ej berörs av             
strandskydd kan få direktutfart mot allmän plats. 

Uttringe 1:181 består av två skiften, dels i hörnet mellan Uttringe Gårds väg och              
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Uttringevägen och dels mellan Uttringe gårds väg och sjön. Den ägs av           
bostadsrättsföreningen Uttringe strand, ℅ Hantverksdesign fastighets utveckling Stockholm       
AB, Högboleden 20, 77461 AVESTA.  

Fastigheten är obebyggd sånär som på en halvt raserad ekonomibyggnad på södra delen.            
Båda delarna kan få direktutfarter mot allmän plats. Förutom befintlig tillfart till brygga på             
kommunens fastighet är ingen annan fastighet beroende av denna för tillfart. 

Två fastigheter ägs av den ideella föreningen Folkdansens vänner: Uttringe 1:180 d v s den               
gamla herrgården Uttringe gård och en angränsande mindre fastighet med ett mindre            
bostadshus. Föreningen har fått fastigheterna som donation av Wilhelmina af Tibell          
omkring sekelskiftet 1900, att användas som föreningens samlingslokal. Donationsvillkoren        
innebär troligen att marken inte får avyttras fritt. P g a kulturmiljövärde, arkeologiska             
förutsättningar och strandskydd är förutsättningarna för nytillkommande bebyggelse       
ytterligt begränsade och ingen avstyckning är aktuell. 

Återstående 13 fastigheter som helt eller delvis ingår i området är, med ett undantag,             
bebyggda med småhus. Samtliga är privatägda. Flera, men inte alla, har förutsättningar för            
avstyckning. Befintliga hus har ordnade utfarter (även om servitut saknas på några håll)             
men tre fastigheter (Uttringe 1:645, 1:95 och 1:752) är beroende av att nya utfarter ordnas              
över Uttringe 1:90 för att deras avstyckningar ska kunna genomföras. 

Marksamfälligheterna är Uttringe s:39, del av Uttringe gårds väg, och Uttringe s:40, tillfart             
till Uttringe 1:180 och 1:1036. Delägare i båda är Uttringe 1:180 och Uttringe 1:181 med              
hälften vardera. 

Elgerudsvägen som ligger utanför förstudieområdet men som berörs av val av trafiklösning           
till Uttringe 1:90 m fl utgör en egen fastighet som ägs av en samfällighetsförening och sköts               
av en vägförening. En gemensamhetsanläggning är bildad för vägen.  

6.8 Tomtstorlekar  
Kommunstyrelsen beslutade 28 november 2016 ett nytt direktiv att tomtstorlekarna för 
Södra Ekdalen ska vara minst 1200 kvm. 
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7. Befintlig bebyggelse och möjlig nytillkommande  
Nuvarande bebyggelse består av tio permanent bebodda småhus samt Uttringe gård som            
nyttjas som föreningslokal av föreningen Folkdansens vänner, jämte ett småhus i          
föreningens ägo och som såvitt är känt inte är permanent bebott.  

Enligt beräkningar utifrån minsta tomtstorlek på 1500 - 2000 kvadratmeter skulle          
ytterligare cirka 38-40 småhus kunna rymmas. Observera att antal byggrätter baseras på en             
minsta tomtstorlekar på 1500- 2000 kvm och att inte full hänsyn har tagits till strandskydd,              
ytor som behövs för vägar, naturvärden, fornlämningar med mera. Det kan innebära att             
några byggrätter kanske skulle försvinna vid en närmare studie. Dock har minsta            
tomtstorlek minskat till 1200 kvadratmeter vilket medför att cirka 60 byggrätter skulle           
kunna uppföras. 

De s k attefallsreglerna innebär att varje villatomt (med undantag för särskilt historiskt,            
kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla byggnader och områden) kan         
bebyggas med ett tvåbostadshus plus ett “attefallsbostadshus” á 25 kvm, även om           
planbestämmelserna skulle ange enbostadshus. Fullt utnyttjat skulle det kunna innebära         
upp till ca 150 bostäder. 

8. Utbyggnad av vägar och VA 
En förprojektering och kalkyl för delar av den gatu- och VA-utbyggnad som nu ingår i               
förstudien utfördes av Structor 2008/2009. Komplettering och uppdatering utfördes genom          
en förprojektering och kalkyl av Sweco i oktober 2016. 

8.1 VA  
För Uttringe gårds väg och Ekbacksvägen förutsätts befintligt VA-nät användas. Justering av            
brunnar o dyl behövs på Uttringe gårds väg. 

Nytt VA fordras i Elgerudsvägens förlängning. Därvid ordnas rundmatning för vatten mellan           
ledningarna i förstudieområdets östra och västra del. Det alternativ för Elgerudsvägen som           
medger rundkörning möjliggör också att alla tomter VA-försörjs mot gata. Vid           
vändplansalternativet bedöms VA-schakten behöva bli betydligt djupare. Troligen behövs         
sprängning för VA i detta område. 

Nya ledningar förutsätts också byggas i ny kvartersgata väster om Ekbacksvägen. 

8.2 Vägar 
För bebyggelsen på Uttringe 1:90 och angränsande fastigheter väster om Elgerudsvägen          
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finns två alternativa principer för trafiklösning. Endera kan Elgerudsvägens ena gren           
förlängas ca 100 m och förses med vändplan, d v s 9 nya byggrätter trafikförsörjs via kv                 
Linden och 2 st via befintlig tomtutfart direkt mot Uttringe gårds väg. Detta förutsätter som               
minimum att trafiksäkerheten för den befintliga tomtutfarten förbättras med siktbreddning         
i bergskärningen och att körbanan breddas till 6,5 m.  

Eller så kan Elgerudsvägen förlängas ända ut till Uttringe gårds väg så att rundkörning             
möjliggörs för t ex renhållningsfordon, men de nya byggrätterna inte behöver belasta            
nuvarande väg. Förslaget kommer från ägarna till Uttringe 1:90 som har uppfattat att            
boende i kv Linden är oroliga för ytterligare trafik. För att bli godtagbar ur             
trafiksäkerhetssynpunkt fordrar den lösningen, förutom siktbreddning i bergskärningen och        
breddad körbana, att krönet på Uttringe gårds väg sänks så att sikten i den nya korsningen               
blir rimlig i relation till trafikmängden. I förprojekteringen är denna dragning av           
Elgerudsvägen ritad så att samtliga tomter får direkt utfart till vägen och även kan             
VA-försörjas.  

Vid detaljplaneläggning för området måste kommunen alltså välja om man är beredd att             
bekosta sänkning av krönet eller ej. Sänkningen tar inte mer plats i sidled från angränsande              
tomter utan är en fråga om vägbyggnadskostnad. En sänkning bedöms också vara det mest              
effektiva sättet att förbättra vägens längdprofil totalt sett, genom att det brantaste partiet             
av backen kortas ner och i viss mån att lutningen i den delen minskas. Alternativet att höja                
vägen i backens lägre del har avfärdats då det skulle ge stora slänter på södra sidan där                
geotekniska begränsningar finns, och problem skulle uppstå vid utfarter. 

Förprojekteringen har haft som utgångspunkt att visa vilket utrymme som bör planläggas            
som allmän plats för väg för att ge handlingsutrymme för framtiden, även om kommunen              
kan välja att avvakta med att bygga ut vissa delar. Därför har en gång- och cykelbana ritats                 
längs hela Uttringe gårds väg. I kurvan Uttringevägen-Uttringe gårds väg föreslås en           
vägbreddning som ger förbättrad svängradie och sikt. Vägbanan är ritad i det läge den             
skulle hamna om man i framtiden väljer att bredda Uttringevägens nuvarande gångbana till            
gång- och cykelbana. Busshållplatslägen med utrymme för väderskydd har ritats i båda           
riktningar.  

Körbanan på Uttringe gårds väg kan generellt breddas åt norr för att undvika ingrepp i              
gångbanan, utom i nedre delen av backen där den breddas söderut för att minimera             
ingrepp i fornlämningsområdet. Om och när gångbanan byggs ut till gång- och cykelbana            
kan det göras mot söder. Om det sker innan en gång- och cykelbana byggs ut längs                
Uttringevägen så finns möjlighet för cyklister från Uttringe gårds väg att passera över från              
vänster till höger sida med god sikt i kurvan. 
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För Ekbacksvägen har ritats en breddning av körbanan samt nuvarande gångbana och           
utrymme för längsparkering. En sådan breddning bedöms inte behövas för att planlägga för            
villor på Uttringe 1:57, men utrymmet kan med fördel reserveras för ev framtida bruk om              
man ändå löser in mark från fastigheten. Alternativ till körbanebreddning är t ex gång- och              
cykelbana eller utrymme för dagvattenhantering. Vid anslutningen till Uttringe gårds väg           
ritas förbättrad vinkel för korsningen och anslutning mellan gångbanor. Tillfarten till          
båtuppläggningsplatsen har inte inkluderats i förprojekteringen. 

8.3 Väghållaransvar o huvudmannaskap allmän plats  
Elgerudsvägen föreslås bli allmän plats med enskilt huvudmannaskap med hänsyn till          
befintlig del inom kv Linden. Kommunen föreslås bli fortsatt huvudman för allmän plats på             
Uttringevägen, Uttringe gårds väg och Ekbacksvägen samt för naturmarken. 

Tillfartsvägen till stranden föreslås utformas som en gemensamhetsanläggning eller genom 
servitut. 
Övriga kvartersvägar utformas som gemensamhetsanläggningar. 

8.4 Säkerställa tillfarter 
Tillfarter till nya fastigheter bör nås via fastigheten Uttringe 1:90. Tillfart för fastighet över              
annans privata mark säkras med avtal om servitut eller fastighetsreglering mellan           
fastighetsägare alternativt gemensamhetsanläggning. 

Befintliga servitut/gemensamhetsanläggningar för utfarter mot Uttringevägen förutsätts      
finnas kvar alternativt ombildas efter behov. Gemensamhetsanläggningar alternativt       
servitut kan behövas för nya tomter. 

Allmän gångtrafik säkerställs med allmän plats eller så kallade x-områden. 

9. Exploateringskostnader och -intäkter 
Kostnader för utbyggnad av gator och VA har översiktligt bedömts av Sweco i samband             
med förprojekteringen. Observera att detta är en mycket grov uppskattning och avser            
nuvarande kostnadsläge 2016 och cirka 50 byggrätter. Konsulten uppger att          
träffsäkerheten för kostnadsbedömningen ligger i intervallet mellan +75% och -25% med          
den detaljeringsgrad som underlaget har. För att ge en mer preciserad kostnadsbild skulle            
en detaljerad projektering behöva göras, med bättre geotekniskt underlag mm.  

9.1 VA 
Kostnader för VA-utbyggnad i Elgerudsvägens förlängning till rundslinga (d v s det dyrare             
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alternativet), ny kvartersväg väster om Ekbacksvägen samt erforderliga justeringar i          
Uttringe gårds väg bedöms av Sweco till ca 3,424 miljoner kr förutsatt att VA och              
respektive väg byggs ut i ett sammanhang så att samordningsvinsterna kan tillgodoräknas.           
Om kostnaden hamnar i överkant utifrån den förväntade träffsäkerheten för         
beräkningarna, +75%, innebär det ca 5,992 miljoner kr. 

Med det antal byggrätter som förstudieskissen från 2013-01-29 visar så kan ca 40 nya             
småhus anslutas, utöver de byggnader som redan är anslutna. Intäkter vid anslutningsavgift            
på cirka 200 tkr/st enligt nuvarande taxa blir då ca 8 miljoner kr, eller ca 10 miljoner vid 50                  
nya småhus.  

 
9.2 Vägar 

För Uttringe gårds väg (kommunal) har två alternativ kostnadsbedömts: med befintlig           
vägprofil respektive med sänkning av backkrönet. Kostnaden bedöms av Sweco till cirka  
6,429 á 7,727 miljoner kr beroende på val av alternativ. I båda ingår breddning av körbana               
till 6,5 m, breddning av gångbana till gång- och cykelbana på 2,5 m samt utbyggnad av               
busshållplatser i båda riktningarna, förutsatt att allt görs i ett sammanhang.  

Om kostnaden hamnar i överkant utifrån den förväntade träffsäkerheten för         
beräkningarna, +75%, innebär det ca 11,25 á 13,52 miljoner kr beroende på val av              
alternativ. Besparingspotentialen i att inte bygga ut busshållplatser och gång- och          
cykelbana motsvarar i huvudsak materialkostnaderna, troligen i storleksordningen runt 200         
tkr för gång- och cykelbanan. Att bygga ut gång- och cykelbana på Uttringe gårds väg i                
efterhand som egen entreprenad bedöms kosta ca 255 tkr mer än att göra det samtidigt              
med vägen, materialkostnad ej inräknad, förutsatt att en eventuell profilsänkning för hela            
gång- och cykelbanans bredd är förberedd i samband med den första entreprenaden.           
Motsvarande merkostnad för att bygga ut busshållplats på norra sidan i efterhand bedöms            
till cirka 220 tkr, material ej inräknat. 

För Ekbacksvägen (kommunal) har utbyggnadskostnad enligt förprojektering bedömts till         
cirka 747 tkr, men den utbyggnaden bedöms inte som nödvändig för planläggningen. 

För Elgerudsvägens förlängning (ej kommunal) bedöms kostnaden till ca 1,06 miljoner kr           
för vändplansaltenativet eller ca 3,297 miljoner kr för rundslingealternativet.         
Beräkningsosäkerheten +75% innebär ca 1,855 miljoner kr respektive 5,77 miljoner kr. 

Ny kvartersväg väster om Ekbacksvägen (ej kommunal) bedöms kosta ca 675 tkr, eller med              
beräkningsosäkerhet +75% ca 1,181 miljoner kr. 
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9.3 Inlösen av mark för allmän plats 
Plan- och exploateringsenheten har översiktligt bedömt kostnaderna för        
lantmäteriförrättningar, markprisersättning och ersättning för tomtanläggningar i de delar         
som måste lösas in till cirka 1,427 miljoner kr i kostnadsläget 2016. De fastigheter som får               
mer än tre byggrätter har då förutsatts lämna mark utan ersättning. Kostnader för att lösa              
in strandnära mark från fastigheter med få eller inga avstyckningar har inte inkluderats.  
Besparingspotentialen i att lösa in ett smalare vägområde är försumbar eftersom          
merparten av kostnaderna avser förrättningskostnader, markprisersättning för naturmark       
och markpriserättning för sådan vägmark som i alla händelser måste lösas in. 

9.4 Villatomter på kommunens mark 
Kommunen äger mark som eventuellt kan ge två tomter till den kommunala tomtkön i             
strandnära läge.  

 

10. Planläggning/planarbete 
Kommande planläggning kan ske uppdelat i flera detaljplaner. Hur detta ska ske får utredas 
inom kommande programskede.  

Framtagande av grundkarta för kommande detaljplaner kan komma att ta tid att få fram 
om de osäkra fastighetsgränserna ska utredas. 
 
Behov av inmätningar kan också finnas.  

10.1 Osäkra fastighetsgränser 
Ett antal fastighetsgränser är osäkra till sitt läge eftersom de baseras på äldre typ av               
förrättningar med sämre noggrannhet och dokumentation än nutida krav. Flera av de           
gränserna sammanfaller med föreslagna plangränser. Osäkerheten kan i värsta fall          
innebära att fastigheternas egentliga ytor och gränsernas lägen avviker betydligt från vad           
som framgår av fastighetsregistret. De osäkra gränserna bör därför utredas och bestämmas           
så att kartunderlaget för planen blir tillförlitligt och planens byggrätter mm grundas på            
korrekta ytangivelser. Detta sker genom lantmäteriförrättning. Under planprocessen bör        
gränserna finnas i grundkartan i utredd form.  
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Osäkra fastighetsgränser inom förstudieområdet 
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10.2 Fortsatt planarbete 

Här sammanställs förslag inför fortsatt planarbete. Därefter sammanfattas behov av 
fortsatta utredningar o dyl och när de som senast behöver utföras. 

10.2.1 Planarbetets upplägg, indelning i planområden, 
genomförandetider och inbördes turordning 

Ett program till detaljplan föreslås tas fram, vilket underlättar kommande          
detaljplaneläggning. För att underlätta planarbetet och genomförandet totalt sett, och          
undvika att komplicerade frågor som bara berör en viss del sinkar resten av planläggningen,             
så kan det vara lämpligt att dela upp förstudieområdet i två eller tre detaljplaneområden. 

 

Två eller tre detaljplaneområden 
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10.2.2 Preliminär tidsplan 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt MSB/Plan- och exploateringsenheten att        

upprätta planprogram för samråd och remiss (KS) - våren 2018 
2. Programsamråd med samrådsmöte - hösten 2018 
3. Kommunstyrelsen godkänner planprogram och ger uppdrag till Bom-nämnden att        

upprätta detaljplan och gatukostnadsutredning  - vinter 2018/2019 
4. Samråd av detaljplaneförslag och gatukostnadsutredning - Bom-nämnden -       

sommaren 2019 
5. Granskning av detaljplaneförslag och gatukostnadsutredning - Bom-nämnden      

Hösten/vintern 2019 
6. Antagande av detaljplan och godkännande av gatukostnadsutredning Bom-nämnd       

+ KS + KF hösten 2020 

De genomförandeavtal som tagits fram under planprocessen med enskilda fastighetsägare          
ska godkännas samtidigt som detaljplanen antas och gatukostnadsutredning godkänns av         
KS och KF. 

11. Underlag för förstudien 
Följande utredningar mm ligger till grund för denna förstudie: 

1. ÖP 2006 
2. Arkeologisk utredning etapp 2, Stiftelsen Kulturmiljövård, Rapport 2012:53  
3. Naturvärdesbedömning av Adoxa Naturvård augusti 2012. 
4. Geoteknisk utredning av konsultföretaget Bjerking, 2016  
5. Förprojektering o kalkyl av gator och vatten- och avloppsledningar, Structor 2008,           

Sweco 2016 
6. Trafikprognos i MKB till ÖP 2030 av Structor 2016,  

 

Conny Olsson                                        Johanna Henningsson 
Kommunarkitekt                                  Planarkitekt 
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Bilagor:  

1. Karta ingående fastigheter. 
2. Kartskiss markanvändning.  
3. PM geotekniska förutsättningar med karta, Bjerking 2016. 
4. Förprojektering Sweco 2016. 
5. Förprojektering Structor 2009. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2017:324 - 432

Svar på remiss - Vattenmyndigheternas samråd

Den 17 november 2017 inkom samrådshandlingar från Länsstyrelsernas Vattenmyndigheter. I 
Norra Östersjöns vattendistrikt genomförs samråd för ett arbetsprogram som skall ligga till 
grund för en ny förvaltningsplan 2021-2027. 

Detta vattendistrikt är Salem en del av och därmed har kommunen givits möjligheten att 
yttra sig om de kommande planerna. I korthet redogör handlingarna för vilka de nya 
prioriterade ämnen kommer vara samt om man några nya ämnen kommer beaktas. 
Myndigheterna redogör även för de åtgärder som bör bli aktuella för att förvaltningsplanens 
mål skall nås. 

Vattenmyndigheterna har påbörjat ett förslag till åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer 
för 12 nya prioriterade ämnen i ytvatten, samt har som mål att klassificera PFAS i 
grundvatten. Enligt remissen har myndigheterna även reviderat miljökvalitetsnormerna för 
särskilda förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten.

Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2018 § 14. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2018-02-27 som svar på remiss av 
Vattenmyndigheternas samråd. 

______________________
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2017:325 - 340

Vattenplan för Salem kommun

Den 25 november 2015 initierades arbetet med att skapa en vattenplan för Salems kommuns 
grund- och ytvattenförekomster. Uppdraget kom att genomföras av NIRAs Sweden AB i 
samarbete med bland annat bygg- och miljöenheten. Arbetet har pågått under 2016 med 
löpande möten. Beslut om att skicka planen på remiss togs 2017-08-29. Remiss skickades till 
såväl interna som externa aktörer som bedömdes relevanta utifrån vattenplanens syfte. En 
process med att värdera och anpassa vattenplanen enligt inkomna synpunkter skedde under 
slutet av 2017 och en bit in på 2018. 

I vattenplanen beskrivs hur Salems kommun arbetar för att kommunens vattenförekomster 
ska uppnå eller bibehålla god status enligt EU:s vattendirektiv. Kommunens yt- och 
grundvatten ska ha goda förutsättningar för djur- och växtliv, för friluftsliv och som 
dricksvattenresurs. I vattenplanen ges också beskrivningar av kommunens yt- och 
grundvatten och vilka skyddsvärden som finns. Vattenplanen har utvecklats från kommunens 
tidigare handlingsplan kopplad till EU:s vattendirektiv som togs fram år 2012. Ett 
grundläggande synsätt är att det är statusen hos vardera vattenförekomst som ska styra 
vilken påverkan som kan tillåtas och att förvaltningen ska gälla avrinningsområden istället för 
administrativa gränser.

Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens sammanträde den  13 mars 2018 § 13.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige antar “Vattenplan 2017-2021” daterat den 28 februari 2018 att gälla 
från kommunfullmäktiges beslut.  

______________________
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Tillhör Bygg- och miljönämndens beslut BoM § 13 2018-03-13 

Vattenplan
2018-2021 

Del 1 - Mål och åtgärdsförslag 

2018-02-28 
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Sammanfattning 
I vattenplanen beskrivs hur Salems kommun arbetar för att kommunens  vattenförekomster ska 

uppnå eller bibehålla god status enligt EU’s vattendirektiv. Kommunens yt- och grundvatten ska ha 

goda förutsättningar för djur- och växtliv, för friluftsliv och som dricksvattenresurs. I vattenplanen 

ges också beskrivningar av kommunens yt- och grundvatten och vilka skyddsvärden som finns.  

Vattenplanen har utvecklats från kommunens tidigare handlingsplan kopplad till EU’s vattendirektiv 

som togs fram år 2012. Ett grundläggande synsätt är att det är statusen hos vardera vattenförekomst 

som ska styra vilken påverkan som kan tillåtas och att förvaltningen ska gälla avrinningsområden 

istället för administrativa gränser.    

Salems kommun ligger i sin helhet inom Mälarens avrinningsområde varvid allt vatten i kommunen 

flödar mot Mälaren och sedan ut i Östersjön.  I Salems kommun finns fyra sjöar och tre 

grundvattenmagasin som klassificerats som vattenförekomster enligt EU’s vattendirektiv och för vilka 

miljökvalitetsnormer tagits fram. Utöver det finns ett flertal mindre sjöar och vattendrag som bidrar 

till en varierande miljö och värdefulla naturområden. Avrinningsområdena för sjöarna delas med 

närliggande kommuner. 

Den övergripande utmaningen i området är att minska övergödningen. Utöver det behöver 

ekologiskt viktiga strandområden skyddas vid exploatering och yt- och grundvatten från miljöskadliga 

ämnen. Stora delar av kommunen omfattas av vattenskyddsområden för Bornsjön och Östra Mälaren 

vilket innebär att påverkansgraden på vatten där är låg. Den södra delen av kommunen omfattas 

dock inte av ett sådant skydd och hyser också huvuddelen av kommunens bebyggelse och 

infrastruktur varvid graden av påverkan är större. Dricksvatten för kommunen tas från Mälaren 

medan kommunalt avlopp efter rening leds ut i Himmerfjärden i Östersjön. 

Vattenförvaltning sker på många nivåer inom kommunen och de senaste årtiondena har insatserna 

för att skydda kommunens vatten ökat exempelvis genom tillsyn och anläggande av reningsdammar 

för dagvatten. Vattenplanen syftar till att ytterligare belysa vilka områden som är prioriterade och ge 

en grund för fortsatt utveckling av kommunen med hänsyn till yt- och grundvatten. 

Vattenplanen består av två delar där detta huvuddokument beskriver mål, organisation och åtgärder 

och den andra delen beskriver förutsättningar för kommunens yt- och grundvatten.   
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Läsanvisning 
Vattenplanen är uppdelad i två delar: 

Del 1 Mål och åtgärdsplan 

I del 1 beskrivs syfte med planen, mål och bakomliggande lagstiftning. En 

översikt ges av kommunens yt- och grundvattenförekomster, deras status 

och uppsatta kvalitetsmål samt huvudsakliga utmaningar för att nå god 

status. En åtgärdsplan redovisas i tabellform med åtgärd, ansvarig och 

tidpunkt.  

Del 2 Fakta om yt- och grundvatten 

I del 2 ges mer detaljerade beskrivningar av kommunens 

ytvattenförekomster uppdelade efter avrinningsområde. I ett eget kapitel 

beskrivs förutsättningar för grundvattenförekomster. Den här delen kan 

uppdateras löpande om information tillkommer. 

Arbetsgrupp 
Framtagandet av planen har utförts av en arbetsgrupp inom Salems kommun i samarbete med 

miljökonsulter från NIRAS Sweden AB. Kommunens arbetsgrupp består av personal inom Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar på enheterna för Bygg och miljö, VA samt Plan- och 

exploatering.  
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Bakgrund och syfte med vattenplanen 
Vattenplanen sammanfattar befintlig kunskap om kommunens sjöar, v attendrag och 

grundvatten, deras värden, känslighet och påverkansgrad. Genom att presentera mål 

och åtgärdsförslag läggs en grund för framtida utveckling av kommunen med hänsyn till 

yt- och grundvatten. 

Bakgrund 

I Salems kommun finns historiskt en hög medvetenhet kring skydd av vatten som resurs genom 

närheten till Mälaren och Bornsjön vilka utgör vattentäkter för stora delar av Stockholm. Mer än 

hälften av kommunens yta omfattas av vattenskyddsområde sedan mer än 100 år tillbaka genom 

Stockholm Vattens skydd av Bornsjöns avrinningsområde. I den södra delen av kommunen finns 

huvuddelen av kommunens bebyggelse kring tätorterna Rönninge och Salem med tillhörande 

påverkan på omgivande vatten. I närhet till dessa orter ligger sjöarna Dånviken, Uttran och Flaten 

som sätter sin prägel på området och bidrar med positiva naturvärden. I kommunen finns även flera 

mindre skogssjöar och tre grundvattenmagasin.  

Lagstiftningen kring  vattenförvaltning har utvecklats mycket under de senaste åren efter att 

ramdirektivet för vatten implementerades. Direktivet sätter fokus på vattnet som levnadsrum för 

växter och djur och som resurs för människor och har utgångspunkten att varje vattenförekomst ska 

ha förutsättningar att erbjuda detta. I Sverige har fem vattenmyndigheter utsetts baserat på 

avrinningsområden där Salems kommun ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. Arbetet att nå god 

status i vattenförekomsterna sker i sexårscykler där det för varje cykel tas fram en förvaltningsplan 

och en åtgärdsplan för de områden som inte uppnår god status. I åtgärdsplanen fördelas ansvaret för 

åtgärderna på olika aktörer och kommunerna har en viktig roll vid flera åtgärder.  

En uppgift för kommunerna är att beakta inverkan på vattenförekomster vid planering och att ta 

fram vatten- och avloppsplaner. Frågor rörande vattenmiljö ska tas upp tidigt i den fysiska 

planeringen och enligt 5 kap miljöbalken ansvarar kommuner och myndigheter för att uppsatta 

miljökvalitetsnormer följs. 

Syfte med vattenplanen 

Vattenplanen för Salems kommun syftar till att: 

 Ange mål för kommunens vattenvårdsarbete och ge förslag på åtgärder för hur 

miljökvalitetsnormer för vatten ska uppnås.  

 Utgöra ett levande dokument som politiker och tjänstemän kan använda som underlag vid 

beslut och prioriteringar för hur verksamheter och bebyggelse ska utvecklas i kommunen.  

 Beskriva kommunens vattenförekomster med avseende på naturvärden, nuvarande status, 

påverkan, känslighet och framtida utmaningar och möjligheter. 
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Mål och användning av vattenplanen 
Övergripande mål och delmål presenteras för kommunens vattenvårdsarbete samt 

strategier för hur målen ska nås samt vem som gör vad inom vattenförvaltningen.  

Mål för kommunens vattenarbete 

Övergripande mål 

Salems kommun har utifrån målen i EU’s ramdirektiv för vatten och kommunens behov  formulerat 

tre övergripande mål för förvaltningen av kommunens yt- och grundvatten: 

 Ytvattenförekomsterna i kommunen ska uppnå en god ekologisk och kemisk ytvattenstatus och 

grundvattenförekomsterna en god kemisk och kvantitativ status.  

 I kommunens ytvatten ska det finnas bra förutsättningar för biologisk mångfald, fiske och 

rekreation. 

 Yt- och grundvatten som kan användas som dricksvatten ska skyddas. 

Ämnesvisa delmål 

För att uppnå de övergripande målen har delmål tagits fram inom olika ämnesområden: 

 Strategi och planläggning 

o Den fysiska planeringen och strategier skall utvecklas med hänsyn till 

miljökvalitetsnormer för vatten. 

 Övergödning 

o Näringshalter ska minska i Uttran samt uppströms liggande sjöar och vattendrag så 

att god ekologisk status uppnås Vid bedömning skall MKN samt nämndevisa delmål 

som berör kommunens vattenkvalitet beaktas. 

 Miljöstörande ämnen 

o En hög medvetenhet ska finnas hos verksamhetsutövare och enskilda om hur 

spridning av miljöstörande ämnen undviks. 

 Grund- och dricksvatten 

o Grundvatten och ytvatten med potential som dricksvattenresurs ska skyddas mot 

spridning av föroreningar. 

 Natur och fysisk miljö 

o Hänsyn till naturmiljöer och biologisk mångfald i och kring sjöar och vattendrag ska 

tas vid tillsyn. Samtliga ytvatten som klassificerats som vattenförekomst eller övrigt 

vatten ska uppvisa en god eller hög hydromorfologisk status. 

 Klimateffekter 

o Kommunen ska vara väl förberedd för ökad nederbörd och ökade vattenflöden. 

 Rekreation 

o Möjligheter ska finnas till sjönära rekreation och fisk ska klara gällande gränsvärden 

för miljöstörandeämnen. Vid avvägning mot andra intressen bör vattenmiljöernas 

funktion som ekosystemtjänst beaktas. 
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Strategier 

Nedan listas övergripande strategier för att uppnå vattenplanens mål: 

 Beakta miljökvalitetsnormerna vid framtagande av översiktsplan och detaljplaner, samt vid 

tillsyn och prövning av bygglovs- och strandskyddsärenden och upprättande av 

exploateringsavtal. 

 Förankra vattenplanen inom förvaltningen genom att utse en samordnande funktion för 

vattenskyddsfrågor. 

 Använda kunskap från tidigare undersökningar samt kartverktyg hos exempelvis länsstyrelsen 

och vattenmyndigheten vid planering som berör vattenområden. 

 Samverka med omkringliggande kommuner för att uppnå god status inom gemensamma 

avrinningsområden. 

 Utföra utredningar och provtagningar där kunskap saknas för att besluta om lokala 

åtgärdsprogram för de vattenförekomster som inte uppnår god status. 

 Sprida information till boende och verksamhetsägare om vad de kan göra för att minska 

påverkan på yt- och grundvatten. 

I kapitlet ”Åtgärder för kommunens vatten” listas de åtgärdskrav som ställs på kommunerna av 

vattenmyndigheten samt förslag på åtgärder inom Salems kommun. 

Avgränsning 

Målen för vattenplanen har tagits fram med grund i de mål som formuleras i vattendirektivet och 

behov i kommunen. Förslag på åtgärder har formulerats utifrån befintlig kunskap och kan komma att 

revideras utifrån tillkommande kunskap.  

Beskrivningen av kommunens vatten i del två tar upp kommunens samtliga sjöar och inte endast de 

som klassificerats som vattenförekomst eller övrigt vatten. Större vattendrag och dammar beskrivs 

mer översiktligt i samband med beskrivningen av de sjöar vars tillrinningsområde de ligger inom. För 

Tumbaåns avrinningsområde beskrivs även Glasbergasjön som ligger uppströms trots att den ligger 

helt utanför kommunens gräns. Kommunens grundvatten beskrivs först översiktligt och sedan med 

högre detaljering för de tre utpekade grundvattenförekomsterna som till delar ligger inom 

kommunen. 

Koppling till andra planer 

Översiktsplan 

En ny översiktsplan håller på att tas fram för kommunen som beskriver kommunens utvecklingsmål 

fram till år 2030. För frågor som rör vattenvård har översiktsplanen stor betydelse i och med att den 

sätter upp riktlinjer för hur mark och vatten ska användas inom kommunen. Översiktsplanen visar 

också hur riksintressen och andra naturintressen tas tillvara och sätter ramarna för utformningen av 

detaljplaner. Vattenplanen kompletterar översiktsplanen inom frågor som berör yt- och grundvatten. 
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Dagvatten- och VA-plan 

För att tydligare kommunicera riktlinjer för dagvattenhantering inom nya detaljplaneområden 

planerar kommunen även att ta fram en dagvattenpolicy eller -plan.  

En ny VA-plan är planerad att tas fram för kommunen som behandlar frågor om hur avloppsvatten, 

dricksvatten och dagvatten ska hanteras för att tillgodose kommuninvånarnas behov. VA-planen är 

också ett viktigt styrdokument i arbetet för att uppnå god status i kommunens vattenförekomster. 

Tidigare fanns VA-plan för Salems kommun 1994 – 2005 (Salems kommun, 1994) som bland annat 

beskrev sjöarna Uttran och Flaten samt gav förslag på åtgärder för att minska övergödningen av 

dessa sjöar.  

Detaljplaner 

För flera områden i kommunen pågår ett arbete med att ta fram nya detaljplaner. Vid framtagande 

av dessa behöver hänsyn tas till yt- och grundvatten och miljökvalitetsnormer för dessa. Hantering av 

dagvatten ska planeras utifrån områdets känslighet; exempelvis är kunskap om genomsläpplighet till 

underliggande grundvatten viktig. Genom sådan kunskap kan lokalt omhändertagande av dagvatten 

eller reningsanläggningar planeras och ge nytta både för boende och vattenmiljön.  

Övriga planer 

I samarbete med renhållningsföretaget SRV och Botkyrkas, Haninges, Huddinges och Nynäshamns 

kommuner har kommunen tagit fram dokumentet Avfallsplan 2011. Planen fastställer hur 

kommunerna ska sköta avfallshanteringen fram till år 2020. För vattenmiljön har avfallsplanen 

framför allt betydelse genom att mål sätts upp för behandling av avslutade deponier och 

avfallsanläggningar med syftet att undvika läckage av förorenande ämnen. 

Organisation och ansvarsfördelning 

Roller inom kommunen 

De övergripande målen för kommunens utveckling sätts på politisk nivå. De beslutande organen i 

kommunen utgörs av: 

- Kommunfullmäktige, som anger riktlinjer för kommunen och hur resurser ska fördelas 

mellan olika verksamheter. Vattenplanen antas av kommunfullmäktige. 

- Kommunstyrelsen, vilken ansvarar för att de beslut som tagits i kommunfullmäktige 

genomförs och utvärderas. Styrelsen leder och samordnar verksamheten i kommunens 

nämnder.  

- Kommunstyrelsens tekniska utskott, är ett beredande organ till kommunstyrelsen som berör 

kommunens tekniska försörjning.  

- Nämnder. I kommunen finns sex nämnder av vilka bygg- och miljönämnden har ansvaret för 

miljöfrågor och därmed att arbetet med vattenplanen drivs framåt. I bygg- och 

miljönämnden fattas beslut om bland annat detaljplaner, strandskydd, bygglov och VA-

hantering.  
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Arbetet med att uppnå de mål som beslutas av politikerna utförs av tjänstemän vid fem olika 

förvaltningar. Av dessa är det främst inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som arbete 

kring vattenmiljö bedrivs. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med frågor som beslutats i bygg- och 

miljönämnden och kommunstyrelsen. Förvaltningen är uppdelad i sex enheter, varav främst 

nedanstående fyra enheter har en viktig roll för vattenplanens genomförande: 

- Bygg- och miljöenheten har en myndighetsroll och bedriver tillsyn av verksamheter och ger 

tillstånd enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och lagstiftning om livsmedel. Genom 

prövning, tillsyn och rådgivning kan verksamheter styras i riktning mot minskad 

miljöpåverkan. Enheten har drivit arbetet med att ta fram vattenplanen. 

- VA-enheten ansvarar för att kommunens ledningar för dricksvatten samt spill- och dagvatten 

byggs ut och underhålls. De utför daglig skötsel av befintligt ledningsnät och handlar upp 

utredningar av ytvatten. Vid upprättande av detaljplaner tar enheten fram lösningar för 

hantering av spill- och dagvatten, exempelvis dagvattendammar. 

- Plan- och exploateringsenheten arbetar fram detaljplaner utifrån översiktsplanen och 

planlägger utvecklingsområden. Vid plan- och byggprocesser arbetar vanligen flera enheter 

tillsammans för att hitta lösningar som är hållbara ur ett vattenresursperspektiv. 

- Gata/Utemiljöenheten ser till att kommunens infrastruktur fungerar. Vid arbete med 

kommunens utemiljö medverkar enheten även kring utformning av dagvattensystem.  

Även inom andra nämnder och förvaltningar kan det uppstå frågor som berör vattenmiljön. Vid 

upphandling av varor och tjänster ska krav ställas för att minimera miljöpåverkan.  

Kommunen agerar även som ägare av mark- och vattenområden. Vid förvaltning och utveckling av 

dessa områden behöver miljökvalitetsnormer för vatten beaktas. 

Andra aktörer 

Myndigheter. Ett flertal myndigheter är involverade i att ta fram vägledningar och utöva tillsyn över 

verksamheter med syftet att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås. Åtgärdsprogram 

för Norra Östersjöns vattendistrikt tas fram av Vattenmyndigheten. Mindre åtgärdsområden 

samordnas av länsstyrelsen som också är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter. Havs- och 

vattenmyndigheten, SGU, Naturvårdsverket, Boverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen är exempel 

på myndigheter som tar fram vägledningar eller föreskrifter.  

Omkringliggande kommuner. Delavrinningsområden inom Salems kommun sträcker sig in i de 

närmast liggande grannkommunerna Södertälje och Botkyrka. Från Botkyrka kommun distribueras 

dricksvatten via Norsborgs vattenverk till Salems kommun. I Botkyrka kommun ligger också 

Himmerfjärdsverket som tar emot kommunalt spillvatten från Salem. Via vattenområdet i Mälaren i 

norr gränsar kommunen även till Ekerö kommun. Det är fördelaktigt med ett gott samarbete med 

omkringliggande kommuner vid planering och utförande av utredningar och åtgärder som syftar till 

att miljökvalitetsnormerna uppnås. Samverkan med Botkyrka och Södertälje kommuner har tidigare 

funnits kring övervakningsprogrammet och har nu åter inletts i form av en arbetsgrupp. 
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Vattenvårdsförbund och intresseföreningar. Salems kommun är medlem i Mälarens 

vattenvårdsförbund som samlar 22 kommuner, fyra länsstyrelser och en rad aktörer kring Mälaren. 

Vattenvårdsförbundet bedriver övervakning av vattenkvaliteten i Mälaren och ser till att resultaten 

sprids till allmänhet och aktörer.  

Fiskeföreningar finns för fiske i Uttran och Flaten. Den större delen av Uttran ingår i Rönninge 

fiskevårdsförenings vatten. Kring Uttran har en ideell vattenförening bildats. Föreningarna utför ett 

viktigt arbete genom att sprida information och driva frågor som gynnar den lokala vattenmiljön. 

Stockholm Vatten och avfall äger en stor del av all mark och vatten inom Bornsjöns 

avrinningsområde. De har inflytande över vilka verksamheter som förekommer i området. Genom att 

syftet med markinnehavet är att skydda Bornsjön som reservvattentäkt är kraven högt ställda på 

verksamheter såsom jord- och skogsbruk. Det finns långa mätserier av vattenkvalitet i vattendrag och 

i Bornsjön och Stockholm Vatten har initierat flera åtgärder för att minska näringsbelastningen på 

sjön. Tillsyn över verksamheter i området utförs av Salems kommun. 

Skogs- och jordbruk samt hästhållning. Utanför Stockholm Vattens mark förekommer mindre 

områden med skogs- och jordbruksmark. Brukarna av marken kan påverka vattenmiljön i olika grad 

genom val av odlingsmetoder, gödsling, djurhållning, användning av bekämpningsmedel, avverkning 

och dikning.  

Verksamhetsutövare. Inom kommunen bedrivs en rad olika verksamheter, vid bilverkstäder, 

deponier, golfbana, militärt övningsområde mm. Risken för påverkan på miljön skiljer sig mycket 

mellan de olika verksamheterna. Av vikt är att varje verksamhetsutövare har god kunskap om  

miljöpåverkan och hur detta kan minimeras, exempelvis hur utsläpp av förorenande ämnen kan 

förhindras nå omgivande yt- och grundvatten eller avloppssystem.  

Inom kommunen finns statlig infrastruktur, som motorvägen E4/E20 och järnvägen. Dagvatten från 

framförallt högtrafikerade vägar innehåller föroreningar som ska förhindras att nå yt- och 

grundvatten. 

Enskilda aktörer. Kommuninvånare kan i sitt dagliga liv påverka vattenmiljön på olika sätt. För 

fastighetsägare utan kommunalt avlopp kan en direkt påverkan på sjöar minimeras genom att välja 

effektiva reningssystem för enskilda avlopp. Oavsett om fastigheten är ansluten till enskilt eller 

kommunalt avlopp är det viktigt att inte spola ut miljöfarliga substanser i avloppet och välja 

miljövänliga rengöringsprodukter. Att undvika nedskräpning utomhus innebär minskad risk för 

spridning av plast till omgivande sjöar. 

Vid hantering av fritidsbåtar ska man undvika läckage av bränsle till vattnet och avstå från giftiga 

båtbottenfärger. Hänsyn till de ekologiska värdena i sjöars grundområden behöver tas vid 

anläggande av bryggor. Vid fritidsfiske ska bestämmelser följas som meddelas av den lokala 

fiskevårdsföreningen.  
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Översikt över yt- och grundvatten 
Här ges en översikt över sjöar, vattendrag och grundvatten i Salems kommun samt deras 

avrinningsområden. Mer utförliga beskrivningar av vattenområdena ges i del 2 ”Fakta 

om yt- och grundvatten”.   

Avrinningsområden 
Hela Salems kommun ligger inom avrinningsområdet Norrström vilket avvattnas mot Mälaren. I 

mindre skala rör sig vattnet åt olika håll i kommunen och kan grovt delas in i tre 

delavrinningsområden – mot Mälaren, mot Bornsjön och mot Uttran / Tumbaån. I figur 1 visas en 

översikt över flödesriktningar i de olika delavrinningsområdena.  

Salems kommun delar avrinningsområde med Södertälje och Botkyrka kommun. Tillrinnande vatten 

till Bornsjön kommer främst från mark inom Salems kommun och till mindre del från Södertälje och 

Botkyrka kommuner. I Tumbaåns avrinningsområde rör sig vatten från Södertälje kommun, genom 

Salem och Botkyrka ut mot Mälaren. 

 

 
Figur 1. Delavrinningsområden som ligger helt eller delvis inom Salems kommun. Samtliga avvattnas mot Mälaren, vilket 
visas översiktligt med blå pilar.  

Vattenförekomster 

I Salems kommun finns 4 ytvatten och 3 grundvatten som utgör vattenförekomst enligt 

vattenmyndighetens klassificering.  
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Med vattenförekomst avses (enligt NFS 2006:1 Bilaga 4) och med vissa undantag: 

- Sjöar större än 1 km2  

- Vattendrag längre än 15 km  

- Grundvattenförekomster identifierade av SGU, främst i sand- och grusavlagringar med en 

uttagsmöjlighet av  över 5 l/s. 

Övrigt vatten är ytvatten som är för små för att utgöra en vattenförekomst, men har tilldelats ett ID-

nummer (EU CD) av vattenmyndigheterna och kan ingå i övervakningsprogram för vattendistrikten. 

 

Figur 2. Översikt över sjöar, vattendrag och grundvatten i Salems kommun. 
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Nedan listas kommunens sjöar, dammar och vattendrag under respektive delavrinningsområde samt 

grundvatten. De vatten som klassificerats som vattenförekomst eller så kallat övrigt vatten är 

markerade (enligt VISS 2017).  

Tabell 1. Sjöar i eller uppströms Salems kommun samt större vattendrag, om de .  

Delavrinningsområde 
Vatten 

ID: EU_CD 
ID: MS_CD 

Vatten-
förekomst 

Övrigt 
vatten 

Kommun  

Delavrinningsområde mot Mälaren 
Sjöar     
   Mälaren-Prästfjärden SE657160-160170 

WA89970645 
x  Ekerö, Enköping, Håbo, Salem, 

Strängnäs, Södertälje, Upplands-Bro 
   Mälaren-Rödstensfjärden SE657330-161320 

WA63804254 
x  Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Salem, 

Stockholm 
Vattendrag     
   Bornsjöbäcken  NW657280-160879 

WA57063263 
 x Salem 

Delavrinningsområde mot Bornsjön 
Sjöar      
    Acksjön   SE657235-160631    Salem 
    Bergsjön   SE656825-160602 

WA84308586  
 x Salem 

    Bornsjön   SE657245-160890 
WA74986198 

x  Botkyrka, Salem 

    Dalkarlssjön     Salem 
    Duvdalsdammen     Salem 
    Getasjön  SE656706-160738   Södertälje 
    Igelsjön     Salem 
    Tullan   SE656772-160798 

WA14282431 
 x Salem, Södertälje 

Dammar      
    Kolbottendammen     Salem 
    Nybodadammen     Salem 
    Skårbydammen     Salem 
    Talbydammen     Salem 
Vattendrag      
   Bergsjödiket NW656957-160655 

WA88813107 
 x Salem, Södertälje 

   Tullandiket /   
   Bergholmsdiket 

NW656884-160881 
WA14022005 

Prel.  Salem 

Delavrinningsområde mot Tumbaån 
Sjöar     
   Dånviken SE656441-160876 

WA98595860  
 x Salem, Södertälje 

   Flaten     SE656533-161088 
WA50496417 

 x Salem  

   Glasbergasjön SE656432-160826 
WA19421561 

 x Södertälje 

   Uttran inkl Utterkalven SE656562-161394 
WA16879012 

x  Botkyrka, Salem, Södertälje 

Vattendrag     
   Flatenån  NW656506-161149 

WA38970279 
 x Salem  
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Tabell 2. Grundvattenmagasin i Salems kommun.  

Namn 
(VISS) 

Alternativt 
namn 

ID: EU_CD 
ID: MS_CD 

Vattenförekomst Kommun 

Männö Bornsjöns norra  SE656942-161276 
WA73832485 

x Botkyrka, Salem 

St Botvid  Bornsjöns södra SE656732-161312 
WA42329705 

x Botkyrka, Salem 

Uttran Segersjö SE656518-161456 
WA35645630 

x Botkyrka, Salem 

Statusbedömning 

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har bedömt status och tagit fram föreskrifter 

om miljökvalitetsnormer för distriktets vattenförekomster (19FS 2016:10). Nedan listas de 

vattenförekomster för vilka MKN finns i Salems kommun, vilken status de har idag och vilka 

miljökvalitetsnormer som fastställts. För samtliga vattenförekomster i Sverige överskrids halterna i 

fisk av Hg (kvicksilver) och PBDE (bromerad difenyleter) för kemisk ytvattenstatus. I tabellen nedan 

anges kemisk ytvattenstatus bortsett från dessa ämnen. 

Tabell 3. Ytvattenförekomster i Salems kommun med statusklassificering och kvalitetsmål enligt VISS (dec 2016). 

 
Ekologisk status  Kemisk ytvattenstatus utan överallt 

överskridande ämnen 

 Status 2016 Kvalitetskrav och 
tidspunkt 

Status 2016 Kvalitetskrav och 
tidspunkt 

Mälaren-Prästfjärden God Bibehåll god Ej god (TBT) God 2027 

Mälaren-Rödstensfjärden God Bibehåll god God Bibehåll god 

Bornsjön God Bibehåll god God Bibehåll god 

Uttran inkl Utterkalven Måttlig God 2027 God Bibehåll god 

 

Tabell 4. Grundvattenförekomster i Salems kommun med statusklassificering och kvalitetsmål enligt VISS (dec 2016).  

 Kvantitativ status Kemisk status 

 Status 2016 Kvalitetskrav och 
tidspunkt 

Status 2016 Kvalitetskrav och 
tidspunkt 

Männö (Bornsjöns norra) God Bibehåll god God Bibehåll god 

St Botvid (Bornsjöns södra) God Bibehåll god God Bibehåll god 

Uttran (Segersjö) God Bibehåll god God Bibehåll god 

 

Nedan visas en kartöversikt för status för sjöar och grundvatten i Salems kommun.  
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Sjöar – Ekologisk status Sjöar – Kemisk status utan 

överallt överskridande ämnen 

Teckenförklaring 

Hög ekologisk status 

God ekologisk status 

Måttlig ekologisk status 

Otillfredsställande ekologisk status 

Dålig ekologisk status 

Teckenförklaring 

God kemisk status 

Uppnår ej god kemisk status 

 

Teckenförklaring 

God kvantitativ status 

Otillfredsställande kvantitativ status 

 

Grundvatten – Kvantitativ status Grundvatten – Kemisk status 

Teckenförklaring 

God kemisk status 

Otillfredsställande kemisk status 
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Påverkansfaktorer 
I kapitlet beskrivs hur kommunens yt- och grundvatten påverkats av mänskliga aktiviteter och vilka 

möjligheter och risker det finns vid en framtida utveckling.  

Historik i området 

Salems kommun ligger i ett område i Södermanland söder om Mälaren där spår från människan finns 

från lång tid tillbaka. Lämningar från boplatser finns från stenåldern och framåt, framför allt i delarna 

som idag ligger norr om E4:an. Med tiden har delar av området utvecklats till jordbrukslandskap och i 

anslutning till Bornsjön och Mälaren finns en rad större gårdar och säterier. Än idag utgörs en stor del 

av kommunens ytor av relativt orörd skogs- eller jordbruksmark, delvis på grund av att stora delar av 

marken i Bornsjöns avrinningsområde köptes upp av Stockholms stad i början av 1900-talet för att 

skydda Bornsjön som reservvattentäkt.  

Tätare bebyggelse har vuxit fram endast i den södra delen av kommunen, längs Uttran. När den nya 

stambanan för järnvägen drogs fram med en station vid Rönninge formades ett samhälle, först i form 

av fritidshus men senare med pendeltågets och E4:ans utbyggnad i form av villor och radhus. En stor 

utbyggnad skedde på 1960-talet i form av radhus för 8000 människor i Salemstaden.   

Kommunens fortsatta utveckling 

En analys av den samhällsutveckling som kan förväntas i Stockholmsregionen fram till år 2030 finns 

beskriven i utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, samt till år 2050 i den nya plan 

som är under framtagande (RUFS 2050, samrådsförslag, Stockholms läns landssting 2016). 

Befolkningsökningen har varit mycket hög de senaste åren och bedöms fortsätta att öka. Ökningen 

föreslås  hanteras genom utbyggnad även av andra orter i Stockholmsregionen. På Södertörn har 

Kungens  kurva, Flemingsberg, Haninge Centrum och Södertälje pekats ut som regionala stadskärnor 

som ska avlasta Stockholm City.  

I Salems kommun beräknas befolkningen öka  med ca 20 % under perioden 2015-2030 och över 

2 000 bostäder att byggas enligt förslag till Översiktsplan 2030 (Salems kommun, 2017). Områden 

som är planerade att utvecklas ligger främst i närheten till de befintliga tätorterna Rönninge och 

Salem, men utbyggnadsplaner finns även för oexploaterade områden som Högantorp i norra delen 

av kommunen. Vid detaljplanering av dessa områden är det viktigt att lyfta frågor om 

dagvattenhantering, avlopp och närhet till känsliga vattenområden.  

Vid exploatering av mark för bebyggelse, infrastruktur m.m. finns flera olika intressen som ska mötas. 

För att undvika negativ påverkan på kommunens vattenresurser behöver den fysiska planeringen 

inkludera både mark och vatten.  

Övergödning 

På grund av en hög näringsbelastning under det senaste århundradet har övergödning blivit en av de 

största utmaningarna för sjöar inom de avrinningsområden som berör Salems kommun. Främst är 

det näringsämnena kväve och fosfor som bidrar till att en sjö blir övergödd. Läckage av dessa ämnen 

sker bl.a. från jordbruk, enskilda avlopp och dagvatten.  Problem med övergödning uppstår då 

biomassaproduktionen ökar till den grad att sjön växer igen eller till att den drabbas av syrefria 
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bottnar när biomassa bryts ned. Övergödningen kan även orsaka algblomning och grumligt vatten på 

grund av hög primärproduktion. Om en sjö utsätts för hög belastning av näringsämnen under lång tid 

kan fosfor bindas in i sjöns bottensediment från vilket det kan frigöras om syrgasnivåerna blir låga 

och därmed utgöra en internbelastning. Från detta tillstånd kan det vara svårt att återställa sjön till 

det tillstånd den skulle varit i utan mänsklig påverkan. 

I Salems kommun är det framförallt sjöarna i Tumbaåns avrinningsområde som uppvisar problem 

förknippade med övergödning. Sjöarna uppströms har visat sig vara mer påverkade än de längre 

nedströms vilket kan bero på att belastningen varit högst uppströms samt att sjöarna i systemet 

fångar upp och binder näringsämnen i biomassa och bottensediment på vägen mot utloppet. Vid 

recipientundersökningar av Flaten och Uttran har höga fosfor- och kvävehalter uppmätts och Uttran 

har dåliga syreförhållanden i bottenvattnet.  

Även Bornsjön påverkas av näringsläckage, framförallt via Eksättradiket i den nordvästra delen och 

via Salemdiket i den södra delen, men uppvisar en god ekologisk status. Stockholm Vatten har ett 

omfattande kontrollprogram i avrinningsområdet och har genom åren implementerat ett flertal 

åtgärder för att minska belastningen på sjön.  

Från Uttran och Bornsjön leds vattnet så småningom till Mälaren. I de direkta avrinningsområdena 

mot Mälaren är det inom Salems kommun sparsamt med bebyggelse. Både Mälaren-Prästfjärden och 

Mälaren-Rödstensfjärden uppvisar god ekologisk status. 

Enskilda avlopp förekommer främst i sydvästra delen av kommunen i Tumbaåns avrinningsområde. 

Merparten av fastigheterna där dessa finns kommer att anslutas till kommunalt avlopp.  

Det kommunala avloppsvattnet leds till Himmerfjärdsverket i Botkyrka kommun och släpps efter 

rening ut i Östersjön, i Himmerfjärden söder om Södertälje kanal. 

Miljögifter 
Utsläpp av miljöfarliga kemikalier från mänskliga aktiviteter har sedan industrialismen lett till en 

direkt och indirekt påverkan på vattenförekomster. Exempel på kemikalier är biprodukter från 

förbränning, bekämpningsmedel, läkemedelsrester och rengöringsmedel. För vattenorganismer kan 

sådana utsläpp få negativa konsekvenser även vid små mängder. Särskilt toxiska för exempelvis 

musslor är ämnen i båtbottenfärger, som TBT (tributyltenn), irgarol, koppar och zink.  Långlivade 

miljögifter som tungmetaller och svårnedbrytbara organiska ämnen påverkar ekosystemen under 

lång tid. En på senare tid uppmärksammat ämnesgrupp är perfluorerade ämnen (PFAS) som används 

bl.a. i brandskum, för impregnering av kläder och i skidvallor. Dessa ämnen är mycket 

svårnedbrytbara och ansamlas därför i naturen. 

I Salems kommun kan vattenförekomsterna ha påverkats av kemikalier genom diffusa och punktvisa 

utsläpp. Exempelvis förekom flera plantskolor i Rönninge som kan ha orsakat utsläpp av 

bekämpningsmedel. Enligt länsstyrelsens inventering av förorenade områden utgör Vällinge måttlig 

risk på grund av troliga höga metallhalter i mark och sediment med ursprung i mässingstillverkning 

under 1600-talet. Länsstyrelsen har också identifierat en plats där en kemtvätt har legat vilket kan 

leda till spridning av klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten i närheten.  
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Fysisk påverkan 

I Salems kommun bor ca 16 000 personer och förekommer ca 400 verksamma företag, de flesta i de 

södra delarna av kommunen. Bostäder och andra anläggningar påverkar kommunens 

vattenförekomster genom att minska den naturliga tillrinningen av nederbörd och i vissa fall påverka 

strandmiljöer fysiskt. Istället bildas dagvatten som samlar upp partiklar och föroreningar från tak, 

vägar och parkeringsytor. Påverkan på stränder inom kommunen är låg i relation till närheten till 

Stockholms storstadsområde genom att stora delar av strandområdena omfattas av skydd eller 

utgörs av svårtillgänglig terräng. 

Genom kommunen i öst-västlig riktning löper den 6-filiga motorvägen E4:an och stambanan för 

järnväg. Vid Rönninge pendeltågsstation har en stor infartsparkering anlagts. Från motorvägen 

samlas dagvatten och leds till dagvattendammar söder om Bornsjön och vid Glasbergasjön i 

Södertälje kommun. Rent fysiskt påverkar anläggande av motorvägar och järnväg vattenförekomster 

genom att förändra topografin och därmed tillrinningsförhållandena. Längs E4:an, inom Bornsjöns 

vattenskyddsområde, finns det skyddande tätskikt på och kring avfarterna, samt vid Rönninge/Salem, 

i norrgående riktning.”.  

Vandringshinder förekommer i vattendrag som mynnar i Mälaren, dels vid Högantorp och dels vid 

Bornsjöbäcken mellan Bornsjön och Mälaren. Under 2017 konstaterades dock låga eller obefintliga 
flöden från Bornsjöbäcken. Ytterligare tillflöden från Bornsjön till Mälaren sker från 
Bornsjökammaren, där också vandring av bland annat öring förekommer.   

Främmande arter 

Arter som inte hör hemma i ett ekosystem kan orsaka förändringar om de tillförs utifrån. Spridning 

kan ske till exempel via sjöfart eller genom utplantering av växter eller djur. Ett exempel på en art 

som har planterats in är signalkräfta som genom att föra med sig kräftpest i flera fall orsakat att den 

mer känsliga flodkräftan dör ut. I Bornsjön har detta skett och försök med återplantering av 

flodkräftor har gjorts men utan framgång.  

I Mälaren finns minst 23 främmande arter, bland annat vattenpest, Spegelkarp, sjögull, 

ullhandskrabba och vandrarmussla.  

Klimatförändringar 
De närmaste 30-40 åren visar olika klimatscenarier relativt lika bild av hur klimatet kommer att 

förändras. En omfördelning i flöden bedöms komma att ske, med högre vattenföring under 

vinterhalvåret och lägre vattenföring under vår och sommar jämfört med idag. Risken för kraftig 

nederbörd kan komma att öka med upp till 30 % (Länsstyrelsen Stockholm, 2017). Genom en ökad 

temperatur vintertid sker nederbörd oftare i form av regn jämfört med snö vilket ökar flödena under 

vintern och minskar vårflödet. I mindre vattendrag i Stockholms län bedöms dock inte de totala 

flödena förändras det närmaste seklet (Länsstyrelsen Stockholm, 2011). 

De förändrade förutsättningarna i klimatet kommer att påverka flera processer i natur, mark och 

vatten. Vattenkvaliteten bedöms exempelvis komma att påverkas genom ökade humushalter som en 

följd av ett varmare klimat med längre vegetationsperiod och mer fluktuerande grundvattennivåer. 

En kortare period med is resulterar troligtvis i högre närsalthalter och en ökande vattenfärg. Flera 
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funktioner i vattnet är beroende av den skiktning som följer av isläggning och om den uteblir så 

rubbas funktionerna i systemet.  Framtida varmare ytvattentemperaturer och en tidigare islossning 

förväntas påverka algblomningen till att starta tidigare på våren, samt möjligtvis ändra 

artsammansättningen av alger.  

En av de absolut största riskerna förknippad med dricksvattenförsörjning är vattenburen smitta; olika 

typer av mikroorganismer (virus, bakterier och protozoer). Vanliga smittokällor är avföring från djur 

och människor, som kan spridas från betesmarker och avlopp i samband med översvämningar och 

häftiga flöden. Mikroorganismer som kan föröka sig i vattnet är av stort intresse när det blir varmare, 

t.ex. legionella. 

Enligt analyser utförda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) leder 

klimatförändringarna till ökade risker för översvämningar längs Mälaren, dock med begränsade 

konsekvenser för Salems kommun då stränderna inom kommunen mot Mälaren är glest bebyggda. 

Anläggning av sammanhållen bebyggelse rekommenderas att placeras på minst nivån + 2,7 (RH2000) 

och mindre värdefulla byggnader som uthus eller garage på minst +1,5 (RH2000) (Stockholms läns 

landsting, 2016). I övriga delar av kommunen kan risken för ansamling av vatten vid kraftig 

nederbörd öka. Vid utveckling av bostadsområden bör hänsyn tas till ökade nederbördsmängder 

genom exempelvis anläggande av gräsytor och sänkor längs vägar och byggnader. 

I samband med att nederbördsmönstret förändras och det blir varmare så påverkas även 

grundvattenmagasinen. Modelleringar visar att nivåerna förändras över året till att bli högre tidigare 

på våren, därefter sjunker grundvattennivåerna tidigare och blir lägre under sommar och höst än 

idag. I slutet av året kommer nivåerna återigen att vara i höjd med dagens. Förändringarna beror på 

att nederbörden kommer som regn istället för snö, det blir ett mindre snömagasin samtidigt som 

avdunstningen sommartid blir högre. Större grundvattenmagasin som sand- och grusåsar kan få en 

mindre höjning av nivåerna (SGU 2010). 

Risker och sårbarhet 

Kvaliteten och säkerheten i regionens vattenförsörjning är god, men det faktum att länets allmänna 

vattenförsörjning är helt beroende av östra Mälaren skapar likväl en påtaglig sårbarhet. Risker för 

förorening av östra Mälarens vatten, som kan påverka råvattnet för något av länets större vattenverk 

har kartlagts (VAS-rådet 2007). De största riskerna har förknippats med utsläpp från båtar, 

bräddningar av avlopp, industrier, olyckor vid transport av farligt gods och utsläpp av förorenat 

släckvatten vid större bränder. 

Dessa risker gäller även för den ekologiska och kemiska statusen hos kommunens yt- och 

grundvattenförekomster. Inom kommunen finns inga industrier, men däremot mindre verksamheter 

och infrastruktur från vilka olika typer av läckage kan ske. Utsläpp på marken kan perkolera ned till 

grundvattenmagasin eller transporteras långa sträckor via dagvattensystemet och ledas ut i sjöar. 

Genom dessa utsläpp kan mikroorganismer, oljeprodukter, lösningsmedel, bekämpningsmedel och 

andra skadliga ämnen leda till påverkan på vattenkvaliteten. 
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Skyddade och känsliga områden 
En stor del av Salems kommun ingår i vattenskyddsområdet för Bornsjön samt där till kopplat 

naturreservat. I kapitlet beskrivs vilka områden som är skyddade enligt lagstiftning. 

Skydd enligt vattenförvaltningsförordningen 

Hela Salems kommun räknas som avloppskänsligt område för fosfor och kväve, vilket betyder att det 

omfattas av avloppsvattendirektivet som ställer krav på rening av fosfor och kväve från avlopp i 

tätbebyggelser. Hela området utpekas även som nitratkänsligt, vilket medför att det omfattas av 

nitratdirektivets krav på begränsade utsläpp av nitrater från jordbruket. 

Mälaren är skyddat som så kallat fiskvatten, vilket medför att det omfattas av EU-direktiv från den 18 

juli 1978 om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla 

fiskbestånden. I svensk lagstiftning är direktivet införlivat i bl.a. förordningen om 

miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Dessa miljökvalitetsnormer sätter upp gränsvärden 

för vissa ämnen som inte får överskridas och riktvärden av andra parametrar som ska eftersträvas.  

Bornsjön samt grundvattenförekomsterna Männö, St Botvid och Uttringe omfattas samtliga av 

dricksvattendirektivet (98/83/EG) om kvaliteten på dricksvatten. Direktivet är införlivat i Sverige bl.a. 

i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Kraven på kvalitet gäller här bara vatten som är avsett 

för konsumtion, efter rening. 

Hela Bornsjön är även skyddat som vattenrelaterat Natura 2000-område enligt Fågeldirektivet 

(79/409/EEG) för bevarande av fåglar samt Art- och Habitatdirektivet (92/43/EEG) för bevarande av 

livsmiljöer samt vilda djur och växter.  

Skydd enligt Miljöbalken 

I Miljöbalkens 7:e kapitel anges olika typer av områdesskydd, som t.ex. vattenskyddsområden och 

naturskyddsområden. Denna typ av skydd utgörs oftast av väl definierade områden med särskilda 

restriktioner. Exempelvis kan vattenskyddsområde enligt 7 kap. MB upprättas för ett vatten för att se 

till att det skyddas enligt dricksvattendirektivet. Andra områdesskydd som kan beröra 

vattenförekomster är nationalpark, naturreservat eller miljöskyddsområde.  

I Salems kommun finns tre naturreservat: Bornsjön (nästan hela Bornsjöns avrinningsområde), 

Garnudden och Korpberget. Inom dessa områden finns restriktioner bland annat för fordon och 

aktiviteter som kan påverka naturen. Dessa naturreservat har upprättats för att bevara biologisk 

mångfald eller naturmiljöer både på land och i vatten.  

De vattenskyddsområden som finns upprättade till viss del inom Salems kommun är Bornsjöns och 

Östra Mälarens vattenskyddsområde (Figur 4). För Uttrans grundvattenmagasin finns ett 

vattenskyddsområde upprättat i Botkyrka kommun (Segersjö vattenskyddsområde). Detta sträcker 

sig dock inte över den del av grundvattenförekomsten som ligger i Salems kommun. Bornsjöns 

vattenskyddsområde omfattar större delen av Bornsjöns avrinningsområde ända in på kommunens 

tätbebyggda områden. Bornsjön som tidigare var en reservvattentäkt för Stockholmsområdet har 

sedan 2017 tagits i bruk och blivit en ordinarie källa till dricksvatten. Inom Bornsjöns 

vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter. Östra Mälarens vattenskyddsområde 
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omfattar norra Mälarstranden intill Bornsjöns vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet spänner 

över sju kommuner och har ett inre och ett yttre skyddsområde och skyddar bl. a. Norsborgs 

vattenverk, som försörjer Salems kommun med dricksvatten. 

 

Figur 3. Skyddade naturområden i Salems kommun, samt sumpskogar enligt Skogsstyrelsens sumpskogsinventering. 

För att skydda ytvattentäkten vid Bastmora (Mälaren) i Södertälje kommun har förslag lagts fram att 

upprätta ett vattenskyddsområde för södra Mälaren. Ytvatten från Bastmora används för tillverkning 

av konstgjort grundvatten som försörjer stora delar av Södertäljes befolkning med dricksvatten. 
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Skyddsområdet föreslås få ett inre och ett yttre skyddsområde och sträcka sig in i Salems kommuns 

nordvästra delar. Konsekvenserna bedöms vara begränsade då det är frågan om en glesbefolkad del i 

den norra delen av kommunen, och som endast kommer tangeras av det yttre skyddsområdet.  

 

Figur 4. Vattenskyddsområden och förekomst av förorenade områden, enskilda avlopp, dagvattenutlopp, 
tillståndspliktiga verksamheter och badplatser.  
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Lagstiftning  
Nedan beskrivs översiktligt den lagstiftning som styr kommunernas vattenförvaltning samt de krav på 

åtgärder som tagits fram av vattenmyndigheten. 

Vattenförvaltningen styrs av lagar, mål och åtgärdskrav 

Vattenförvaltningen i Sverige styrs av nationella mål och lagar, vilka i många fall grundar sig i olika 

EU-direktiv. Ett av de mer övergripande direktiven är EU’s ramdirektiv för vatten som sätter upp mål 

för statusen hos medlemsländernas yt- och grundvatten. Svensk lagstiftning är anpassad för att se till 

att målen uppfylls och vid tillsyn eller annat kommunalt arbete hämtas stöd i de svenska lagar som 

upprättats utifrån direktiven. Dessa finns främst i miljöbalken, plan- och bygglagen samt 

vattenförvaltningsförordningen. Krav på vattenkvaliteten ställs även i de nationella 

miljökvalitetsmålen och de åtgärdskrav som ställs i vattenmyndigheternas förvaltningsplaner. 

EU’s ramdirektiv för vatten 
Ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG) togs fram år 2000 

med målet att samordna de europeiska medlemsländernas lagstiftning kring vattenresurser. 

Vattendirektivet utgår från ett synsätt där kvaliteten hos varje vattenförekomst styr vilka krav som 

ställs på omgivande verksamheter. Målet är att alla yt- och grundvatten ska uppnå god status. 

Medlemsländerna är skyldiga att sätta upp åtgärdsprogram för de områden som inte uppnår god 

status och rapporterar varje år till EU hur arbetet går. Förvaltningen ska bedrivas för 

avrinningsområden och delas in i sexåriga cykler under vilka övervakning, klassificering och 

upprättande av mål och åtgärder utförs. I vattendirektivet uttrycks ett icke-försämringskrav som 

innebär att verksamheter inte är tillåtna om de leder till att statusen försämras i en vattenförekomst. 

Lagtexten har varit svårtolkad och utifrån en överprövning till EU-domstolen i det så kallade 

Wesermålet har en strikt tolkning lämnats som innebär att tillstånd inte ska ges till verksamheter om 

de leder till försämring av en enskild kvalitetsfaktor. Genom denna dom kan även den svenska 

lagtexten i miljöbalken behöva revideras. För mer information om tolkning av Weserdomen, se t.ex. 

Havs- och vattenmyndigheten (2016). 

Svensk lagstiftning 

Reglerna för vattenförvaltning i Sverige kopplat till vattendirektivet infördes år 2004. Lagtexter som 

berör vattenförvaltning finns framför allt i vattenkvalitetsförordningen (SFS 2004:660) men också i 

miljöbalken och plan- och bygglagen. I vissa fall hänvisas direkt till ramdirektivet för vatten. Enligt 

plan- och bygglagen (2010:900) ska hänsyn till miljökvalitetsnormer tas vid framtagande av planer, 

såsom översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Görs inte det kan kommunala beslut 

om exempelvis en detaljplan upphävas.  

Föreskrifter och vägledningar om vattenförvaltning finns utgivna av Havs- och vattenmyndigheten 

och Sveriges geologiska undersökning. Drivande i vattenvårdsarbetet är vattenmyndigheterna i de 5 

vattendistrikt som bildades i Sverige år 2004.  

Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna har statusklassificerat alla vattenförekomster i Sverige vad 

gäller ekologisk och kemisk status, samt kvantitativ status för grundvatten. Vattenmyndigheten för 
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Norra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram ett åtgärdsprogram för år 2016-2021 med syftet att se 

till att de miljökvalitetsnormer som gäller för distriktets vattenförekomster uppfylls under perioden.  

Miljökvalitetsnormer 

Enligt miljöbalkens 5:e kapitel får regeringen meddela miljökvalitetsnormer i form av föreskrifter om 

kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda 

människors hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnormer är ett redskap som används för att begränsa 

miljöpåverkan grundat i vad ekosystem och människor tål. Normerna ska ange föroreningshalter eller 

störningsnivåer som är godtagbara för människor och miljön eller som inte får över- eller 

underskridas efter en viss tidpunkt eller under en viss tidsperiod. De kan också anges i form av 

förekomst av indikatorarter som ett mått på tillståndet i miljön, eller enligt andra mått utsedda av 

EU.  

Miljökvalitetsnormer för vatten fastställs av Sveriges fem vattenmyndigheter och anger en tidpunkt 

då en vattenförekomst ska ha uppnått en viss status. Om MKN inte uppnås eller riskerar att inte 

uppnås till den 22 december 2015 ska ansvarig myndighet upprätta ett åtgärdsprogram som kan ligga 

till grund för tillsynsmyndighetens arbete. För vissa vatten har ett senare datum (2021 eller 2027) 

satts upp för när miljökvalitetsnormer ska vara uppfylld om det inte anses tekniskt möjligt eller 

ekonomiskt rimligt att följa normen. Åtgärder bör dock sättas in så fort det är fastställt att 

vattenförekomsten riskerar att inte uppnå god status. 

Statusklassificeringen och fastställande av miljökvalitetsnormer regleras i 5 kap. miljöbalken, 3 och 4 

kap. vattenförvaltningsförordningen samt i föreskrifter från SGU (Sveriges geologiska undersöknings 

föreskrifter (SGU-FS 2013:2) om miljökvalitetsnormer och statusklassning för grundvatten) och HaV 

(Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten). 

För områden som omfattas av skydd grundad i annan EU-lagstiftning gäller i första hand de krav som 

bestäms i respektive direktiv. Därutöver och om skyddskraven inte motverkas ska kvalitetskrav 

ställda i vattenförvaltningsförordningen uppfyllas.  

Statusklassificering 

Ytvattenförekomster (vattendrag, sjöar och kustvatten) kan klassificeras utifrån ekologisk och kemisk 

status. För konstgjorda eller modifierade ytvattenförekomster används begreppet ”potential” istället 

för ”status”. Den ekologiska statusen kan vara hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Kemisk 

status kan vara god eller ej uppnå god. Beskrivning av statusklassificering av ytvatten ges i HVMFS 

2013:19 och av grundvatten i SGU-FS 2013:2, med ändring i SGU-FS 2016:1. 

För att avgöra den ekologiska statusen görs undersökningar av biologiska faktorer (t.ex. 

växtplankton, makroalger, bottenfauna, fisk) och fysikalisk - kemiska faktorer (näringsämnen, 

försurning, siktdjup, förorenande ämnen). Om dessa visar på en hög kvalitet studeras även 

hydromorfologiska faktorer (t.ex. markanvändning, flöden och regleringar) för att bekräfta att 

vattenförekomsten har en hög status.  
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Kemisk status i ytvatten avgörs av halter av prioriterade ämnen (för närvarande 45 st) för vilka 

gränsvärden fastställts i direktiv 2013/39/EU. Gränsvärdena är framtagna utifrån ämnenas toxicitet 

och anges för den eller de matriser som är lämpligast att analysera (vatten, sediment eller biota). 

Från övervakning av fisk har det visat sig att gränsvärdena för kvicksilver (Hg) samt polybromerade 

difenyletrar (PBDE) i biota överskrids i hela Sverige på grund av diffus spridning av dessa ämnen. 

Status avgörs även enligt de krav som ställs på förekomst av förorenande ämnen enligt förordningen 

(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 

Grundvattenförekomster klassificeras utifrån kvantitativ och kemisk status och kan uppnå god eller 

otillfredsställande grundvattenstatus efter en sammanslagning av dessa. Kvantitativ status bedöms 

utifrån balans i uttag och nybildning, men även av påverkan av föroreningar från mark eller ytvatten. 

Kemisk status bedöms bland annat utifrån förekomst av förorenande ämnen och salthalt. 

Principen när olika kvalitetsfaktorer vägs samman är att ”sämst kvalitetsfaktor styr”.  

Ansvarsfördelning 

Sveriges riksdag och regeringen har det övergripande ansvaret för att vattendirektivet följs. Det 

praktiska ansvaret delas dock av många aktörer. Genom att dela in Sverige i 5 regioner baserat på 

avrinningsområden har olika vattendistrikt bildats. I varje distrikt har en länsstyrelse utsetts som 

vattenmyndighet med ansvar för att kvaliteten i respektive distrikts vattenförekomster upprätthålls. I 

varje vattenmyndighet finns en vattendelegation som beslutar om miljökvalitetsnormer, 

åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. 

Länsstyrelserna ansvarar för att tillsyn utförs för verksamheter som har en påverkan på 

vattenförekomster och för att övervakning av länets vatten utförs. Olika myndigheter ansvarar för att 

föreskrifter och vägledningar tas fram, t.ex. Naturvårdsverket i frågor om ytvatten och SGU om 

grundvatten. Andra myndigheter som har en vägledande roll är t.ex. Jordbruksverket och SMHI.  

Kommunerna har ett stort ansvar när det gäller att se till att vattenlagstiftningen efterlevs i 

praktiken. De ansvarar för dricksvattenförsörjning, avloppshantering och tillsyn av miljöstörande 

verksamheter. De ska också se till att frågor rörande vattenmiljö tas upp tidigt i den fysiska 

planeringen. Enligt 5 kap 3§ miljöbalken ansvarar kommuner och myndigheter för att uppsatta 

miljökvalitetsnormer följs. Hur ansvaret fördelas inom kommunen beskrivs i kapitlet ”Mål och 

användande av vattenplanen”. 

Utöver dessa deltar företag i vattenvårdsarbetet genom att följa miljölagstiftningen, universitet och 

forskningsinstitut genom att bedriva forskning om vattenmiljö och intresseorganisationer och 

vattenförbund genom att samordna och ta fram fakta på lokal nivå. 
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Åtgärder för kommunens vatten 
Får att uppnå de mål som formulerats för kommunens yt - och grundvatten med grund i 

EU´s vattendirektiv föreslås en rad åtgärder.  

Åtgärdskrav från vattenmyndigheterna 
I vattenmyndighetens åtgärdsprogram ställs krav på myndigheter och kommuner att genomföra 

åtgärder för de vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god status vid utsatt 

datum. 

Kommunerna ska: 

1. Bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden, avseende verksamheter som 

påverkar vattenförekomster, i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 

följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på åtgärder som 

bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

2. Bedriva tillsyn så att utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas 

samt att tillförseln av växtskyddsmedel minskar till vattenförekomster där det finns en risk för 

att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. 

3. Prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs för att utsläppen av 

näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från avloppsledningsnät och 

avloppsreningsverk minskar till vattenförekomster där det finns en riks för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. 

4. Säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom a) att ställa krav på begränsade 

utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 

följas och b) att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten 

ska kunna följas. 

5. Säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. 

6. Genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att 

den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

7. Upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna följas. 

8. Utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet 

och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

En gång om året rapporterar kommunerna till vattenmyndigheten hur åtgärdsarbetet går. 
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Förslag på åtgärder 

I kapitel ”Mål och användande av vattenplanen” beskrivs huvud- och delmål för kommunens 

vattenarbete. Nedan presenteras förslag på åtgärder för att uppnå målen, uppdelade efter de olika 

ämnesområdena. Vid framtagande av åtgärdsförslagen har även åtgärdskrav som 

vattenmyndigheten har riktat mot kommuner (Vattenmyndigheten, 2017) beaktats och de nationella 

miljökvalitetsmålen. Förväntad effekt av åtgärderna bör värderas av en styrgrupp som svarar mot 

KSTU respektive BOM nämnden. Styrgruppen utser arbetsgrupper. En samordnare ingår i samtliga 

grupper och rapporterar till styrgruppen. 

Tabell 5. Åtgärdsförslag listade efter uppsatta delmål. I tabellen anges vilket avrinningsområde och 

vatten som berörs, syfte och parter för samverkan. 

Delmål       Åtgärd 
 

Syfte med förslaget 

Avrinning
sområde 
(vattenför
ekomst) 

Ansvarig Samverkan 

Strategi och planläggning      

 

Tilldela resurser för en samordnare inom 
kommunen att driva vattenplanens 
åtgärdsarbete, samt att utvärdera utförda 
åtgärder år 2021 

Stärka samverkan 
inom kommunen 

Samtliga 
  

 
Utveckla samarbetet kring vattenvård 
med Södertälje och Botkyrka kommuner  

Skapar mer 
långsiktigt hållbara 
insatser 

Tumbaån 
och i 
mindre 
grad 
Bornsjön 

Vattensa-
mordnare 

Södertälje och Botkyrka 
kommun 

 

Ta fram en VA- och dagvattenstrategi där 
områden som är känsliga pekas ut och 
förslag på framtida inriktning på lösningar 
presenteras 

Underlätta 
prioritering vid 
åtgärder 

Samtliga Styrgrupp 
Arbetsgrupp 
VA 

 

Utveckla kartverktyg och tillgängliggör 
underlag kring vattenförekomster för 
tjänstemän vid relevanta enheter. 
Informera om hur kartverktyg kan 
användas. 

Skapa bättre 
samordning 

Samtliga Styrgrupp 
Arbetsgrupp 
PEX 

 

Upprätta en checklista för hur 
miljökvalitetsnormerna för vatten bör 
beaktas vid framtagande av detaljplaner 

Systematisera 
MKN-arbete 

Samtliga Styrgrupp 
Arbetsgrupp 
PEX 

 

Sprid kunskap om kommunens vatten till 
allmänheten t.ex. på kommunens 
hemsida eller med skyltar om 
dagvattendammar 

Kunskapsspridning Samtliga Styrgrupp 
 

Övergödning  
   

 

Ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för 
Uttran med tillrinningsområden. Nedan 
ges förslag på enskilda åtgärder som kan 
ingå i åtgärdsprogrammet. 

Stödja vid 
prioritering och 
effektivisering 

Tumbaån Styrgrupp 
Södertälje och Botkyrka 
kommun, Länsstyrelsen 

 

Klassificera ekologisk status för Dånviken 
och Flaten utifrån övervakningsdata och 
eventuellt kompletterande mätningar 

Bidra med bättre 
kunskapsunderlag 

Tumbaån 
(Dånviken
, Flaten) 

Styrgrupp 
Arbetsgrupp 
Bygg- och miljö 
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Utred förutsättningar att anlägga 
dagvattendamm eller våtmark vid Flaten i 
något av de områden som föreslagits i 
utredning utförd 2016 

Sänka fosforhalten 

Tumbaån 
(Flaten, 
Flatenån, 
Uttran) 

Styrgrupp 
 

 

Utred åtgärd för Flatenån i form av 
våtmarksområde eller omläggning av ån 
så att den blir mer meandrande. 
Påverkan på områdets naturvärden 
behöver utvärderas.  

Begränsa 
övergödning och 
skapa 
rekreationsytor 

Tumbaån 
(Flatenån) 

Styrgrupp 
Arbetsgrupp 
PEX & VA 

Delmål       Åtgärd 
 

 

Avrinning
sområde 
(vattenför
ekomst) 

Ansvarig Samverkan 

 

Följ upp tidigare inventering av enskilda 
avlopp och ställ krav på åtgärder så att 
alla hushåll har en godkänd lösning, 
undantaget de som inom kort förväntas 
få kommunalt avlopp 

Begränsar 
bakteriell- och 
övergödningsprobl
ematik 

Samtliga Styrgrupp 
Arbetsgrupp 
VA 

 
Gör en översyn av om tillsyn av gårdar 
med djurhållning behöver utökas 

Begränsa 
näringsläckage  

Samtliga Styrgrupp   

 

Gör en översyn om tillsyn av jord- och 
skogsbruk inom Bornsjöns 
avrinningsområde behöver utökas 

Begränsa 
näringsläckage  

Bornsjön Styrgrupp Stockholm Vatten 

Miljöstörande ämnen     

 
Ställ krav på att förorenade områden i 
anslutning till vattenförekomster utreds 

Begränsa risker för 
läckage av 
föroreningar 

Samtliga Styrgrupp 
Arbetsgrupp 
PEx 

 

Informera allmänhet om att minimera 
användningen av växtskyddsmedel och 
att antifoulingfärg för fritidsbåtar är 
förbjudet 

Verka 
förebyggande 

Samtliga Styrgrupp  

 

Utvärdera funktion hos 
dagvattendammar vid Uttran, upprätta 
vid behov provtagningsprogram och 
skötselplan 

Säkerställa att 
fosfor- och 
kväveutsläpp 
begränsas 

Tumbaån 
(Uttran) 

Styrgrupp 
 

 

Se över om befintliga snötippningsplatser 
är lämpliga, var lakvatten ansamlas och 
om platserna är förorenade 

Begränsa läckage 
av kemiska 
föroreningar 

Tumbaån Styrgrupp 
Arbetsgrupp 
Gata & utemiljö 

 
Eftersträva att ytor som anläggs för barn- 
och fritidsverksamhet ska vara av 
miljövänligt material. 

Minska utsläpp av 
kemikalier och 
plastpartiklar 

Samtliga   

 

Ställ krav på utredning av nedlagda 
deponier och vid behov rening av 
lakvatten (utredning pågår av Ersboda) 

Säkerställa att 
kemikalieutsläppen 
begränsas 

Samtliga Styrgrupp  

Grund- och dricksvatten     

      

 

Upprätta vattenskyddsområde med 
föreskrifter för grundvattenförekomsten  
Uttran (Segersjö) som harmonerar med 
föreskrifter för samma 
grundvattenförekomst inom Botkyrka 
kommun. 

Verka 
förebyggande och 
säkerställa framtida 
god status 

 Tumbaån 
(Uttran 
gv) 

Styrgrupp 
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Se över risker vid befintlig bebyggelse 
ovanpå grundvattenmagasin t.ex. 
avseende parkeringsplatser, vägar, 
avledning av dagvatten, tvätt av bil. 
Åtgärd i form av information till boende 
samt tätande skikt i diken inrättas vid 
behov 

Skydda 
grundvatten och 
begränsa riskerna 
för läckage av 
kemikalier och 
fosfor 

Tumbaån 
och 
Bornsjön 
(St Botvid 
och 
Uttran gv) 

 Styrgrupp 
Arbetsgrupp 
VA 

Natur och fysisk miljö     

 

Gör en översyn av kommunens 
vattendrag med avseende på 
vandringshinder och utred möjliga 
åtgärder 
 
 

Underlätta 
prioritering av 
framtida arbete 

Mälaren 
 

Styrgrupp 
Styrgrupp 
Bygg- & miljö 

Delmål       Åtgärd 
 

 

Avrinning
sområde 
(vattenför
ekomst) 

Ansvarig Samverkan 

 

Vid tillsyn av skogsbruk beakta att 
våtmarker inte skadas och att hänsyn tas 
till att förhindra läckage av näring. Gör en 
översyn av om diken behöver läggas igen. 
Sprid information om miljöanpassad 
dikesrensning 

Stärka naturens 
egna buffertzoner 
och förhindra 
onödiga utsläpp av 
näringsämnen 

Samtliga  Styrgrupp 
Styrgrupp  
VA & Bygg- & miljö  

 

Inventera limniska naturvärden i sjöar vid 
utvecklingsområden. Ange vilka 
strandområden som uppvisar höga 
limniska naturvärden så att hänsyn kan 
tas vid exploatering.  

Stärka det 
förebyggande 
arbetet och bidra 
med kunskap vid 
prioriteringsfrågor 

Tumbaån, 
Mälaren-
Prästfjärd
en 

Styrgrupp 
Styrgrupp  
Bygg- & Miljö 

 

Beakta sjöars och vattendrags 
hydromorfologiska status vid 
strandskyddsärenden  

Underlätta 
prioritering vid 
strandskyddsärend
en 

Tumbaån, 
Mälaren  

Styrgrupp  
Bygg- & Miljö 

Klimateffekter  
   

 

Vid detaljplanering - lägg in enkla 
åtgärder som minimerar risken för 
översvämning, såsom skålade grönytor, 
upphöjda vägar, gröna tak etc 

Stödja och 
förebygga framtida 
utsläpp  

Samtliga Styrgrupp 
 Styrgrupp 
PEX 

Rekreation  
   

 

Skapa goda möjligheter för rekreation vid 
utveckling av sjönära områden genom att 
t.ex. anlägga gångstigar och 
informationsskyltar om naturvärden, 
reningsåtgärder etc.  

Bidra med en 
positiv 
naturupplevelse för 
kommuninvånarna 
och stärka dem 
kunskapsmässigt 

 Samtliga Styrgrupp 

Styrgrupp 
PEX 

 
Utför mätning av kvicksilverhalter i fisk i 
Flaten och Uttran 

Skapa 
kunskapsunderlag 

Tumbaån Styrgrupp 
Styrgrupp 
Bygg- & Miljö 
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Finansiering 
Huvuddelen av arbetet utförs inom ramen för kommunens löpande verksamhet. Utöver det behövs 

resurser för att driva arbetet och för att utföra åtgärder motsvarande en halvtidstjänst.  

För konkreta åtgärder finns flera olika möjligheter till extern finansiering, vilka finns listade 

exempelvis på Havs- och vattenmyndighetens hemsida (havochvatten.se). Bidrag för åtgärder ges 

bland annat inom ramen för stödprogrammet LOVA (lokala vattenvårdsanslag). Det utgör en del av 

Havs- och vattenmiljöanslaget som drivs av Havs- och vattenmyndigheten och delas ut av 

Länsstyrelser till åtgärder som syftar till att förbättra havsmiljön. Främst ges det till åtgärder och 

planer som leder till att mängderna kväve och fosfor minskar i Östersjön och Västerhavet och till 

åtgärder som minskar spridningen av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar. Kommuner och föreningar 

kan ansöka hos Länsstyrelsen och bidrag ges upp till 50% av projektets kostnad.  

Andra anslag som kommuner kan söka är bidrag för från Länsstyrelsen är efterbehandling av 

förorenade områden samt fiskevårdande åtgärder. 

Uppföljning och kunskapsåterföring 
En genomgång av vilka åtgärder som har påbörjats och genomförts bör utföras årligen av Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden.  

Efter år 2021 görs en fördjupad utvärdering av periodens åtgärder som ligger till grund för nästa 

periods vattenplan. Till detta behövs resurser för personal inom kommunen och för fältstudier. En 

bedömning av vattenplanens konsekvenser för olika aktörer bör också göras i slutet av planperioden 

för att identifiera och hantera  eventuella intressekonflikter. 

Erfarenheter från andra kommuner hämtas med fördel in från rapporter eller vid deltagande i 

seminarer etc. Det utförs många olika typer av vattenvårdande åtgärder och erfarenheterna växer  

från år till år. EviEM, Mistras råd för evidensbaserad miljövård, genomför omfattande studier av 

miljöförbättrande åtgärder. Exempel på avslutade studier är: ”Våtmarker som kväve- och 

fosforfällor” (EviEM, 2016) och ”Reduktionsfiske mot övergödning” (EviEM, 2015). Dessa studier visar 

att våtmarker är en fungerande metod för att ta bort näring från avlopps- och dagvatten och att 

reduktionsfiske av karpfisk kan användas för att förbättra siktdjup och vattenkvalitet i små övergödda 

sjöar. Några av de studier som pågår rör buffertzoner längs åkrar och påverkansfaktorer för fisk i 

grundområden. 

Planering av åtgärder behöver förankras på ett tidigt stadium vid berörda delar inom kommunen. 

Detsamma gäller spridning av information till kommuninvånare och aktörer som kan beröras av olika 

åtgärder. Genom informativa insatser skapas intresse och engagemang vilket ger goda 

förutsättningar för åtgärdens genomförande. 

 

 



 
 
 
 
 

34 
 

Länkar till mer information 
Nedan ges länkar till hemsidor och kartverktyg med information om vatten. Allt mer data görs 

tillgängligt digitalt. Att tänka på är att utvecklingen sker snabbt inom detta område varvid länkarna i 

vissa fall snabbt kan bli inaktuella.  

Lagstiftning, miljökvalitetsnormer etc 
Mer att läsa om vattenförvaltning, lagstiftning och miljökvalitetsnormer finns på vattenmyndighetens 

hemsida: www.vattenmyndigheterna.se.  

I förvaltningsplanen för Norra Östersjöns vattendistrikt ingår beskrivning av tidigare och kommande 

förvaltning, övervakningsprogram och åtgärdsprogram. Förvaltningsplanen finns att ladda ner på: 

www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/norra-

ostersjon/beslutsdokument/Pages/Forvaltningsplan-2016-2021-for-Norra-ostersjons-

vattendistrikt.aspx 

Havs- och vattenmyndigheten har vägledningar och föreskrifter om ytvatten: www.havochvatten.se/  

SGU har vägledningar och föreskrifter om grundvatten: www.sgu.se 

Miljösamverkan Sverige beskriver lagstiftning och ger råd och verktyg för tillsyn och vattenförvaltning 

på: www.miljosamverkansverige.se  

Naturvårdsverket ger råd i miljömålsarbetet på: www.sverigesmiljomal.se 

Kartverktyg 

En lista på användbara länkar med kartor finns på: 

http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx  

Det övergripande kartverktyget för vattenförekomster och deras miljökvalitetsnormer och status är 

VISS (Vatteninformation Sverige) som finns på http://viss. lansstyrelsen.se. Kartverktyget fylls 

ständigt på med ny information. Bland annat visas avrinningsområden, åtgärdsområden och 

skyddade områden och länkar ges till datavärdar med underlagsdata där sådana finns. 

Länsstyrelsens planeringsunderlag innehåller mycket information om bestämmelser, riksintressen, 

miljöpåverkan mm: http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/  

På miljödataportalen som drivs av Naturvårdsverket finns öppna data om skyddade områden, 

miljöövervakning, marktäckedata mm: http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/ . Skyddad natur 

visas i ett enklare kartverktyg: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/. 

På SMHI’s vattenwebb finns fakta om sjöar och analysverktyg för näringsbelastning: 

https://vattenwebb.smhi.se/  

SGU har en karttjänst med ett flertal funktioner, som exempelvis information om jordarter, 

grundvattenövervakning och brunnar: https://apps.sgu.se/kartvisare/  

http://www.vattenmyndigheterna.se/
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/norra-ostersjon/beslutsdokument/Pages/Forvaltningsplan-2016-2021-for-Norra-ostersjons-vattendistrikt.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/norra-ostersjon/beslutsdokument/Pages/Forvaltningsplan-2016-2021-for-Norra-ostersjons-vattendistrikt.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/norra-ostersjon/beslutsdokument/Pages/Forvaltningsplan-2016-2021-for-Norra-ostersjons-vattendistrikt.aspx
http://www.havochvatten.se/
http://www.sgu.se/
http://www.miljosamverkansverige.se/
http://www.sverigesmiljomal.se/
http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/karttjanster.aspx
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://vattenwebb.smhi.se/
https://apps.sgu.se/kartvisare/
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WMS-tjänster med användbara GIS-skikt som gäller vatten finns på: 

http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pages/wms-tjanster-fran-lansstyrelserna.aspx 
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Förord 
Detta är ett faktaunderlag om yt- och grundvattenförekomster i Salems kommun och utgör del 2 

av kommunens vattenplan 2018-2021. 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 km
2
 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 sedan 2017 är en del av det 
ordinarie försörjningsystemet av dricksvatten till Stockholmsområdet. Cirka 5-10% av Norsborgs 
dricksvattentäkt hämtas från Bornsjön 

. 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.  
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För en framtida vattenförsörjning har SGU bedömt förutsättningar för konstgjord infiltration av 

ytvatten till grundvattenmagasin. Förutsättningarna för detta bedöms goda i Männö 

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. 
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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 km
2
 

Avrinningsområde i.u. Medeldjup i.u.

Klassad enligt VISS Ja Maxdjup i.u.

Ekologisk status/MKN 
(2017) 

God/bibehåll god Teoretisk omsättningstid
1
 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 km
2
 

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.



20 

 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) 
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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 



24 
 

kommuns gränser. Merparten av delavrinningsområdet är skyddat som naturreservat 

(Naturvårdslagen) och vattenskyddsområde (Vattenlagen) (Figur). Området förvaltas av Stockholm 

Vatten & avfall 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 km
2
 

Avrinningsområde 1,67 km
2
 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 km
2
 

Avrinningsområde 0,89 km
2 

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 km
2
 

Avrinningsområde 49,6 km
2
 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 & Avfall 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 & Avfall AB 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 
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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 & Avfall AB 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 och avfall 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. 
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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 km
2
 

Avrinningsområde 0,53 km
2
 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 km
2
 

Avrinningsområde 0,24 km
2 

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 km
2
 

Avrinningsområde 5,5 km
2
 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.  
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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 km
2
 

Avrinningsområde 4,2 km
2 

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. 



44 
 

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. 

  



48 
 

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 km
2
 

Avrinningsområde 1,9 km
2
 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 km
2
 

Avrinningsområde 3,35 km
2
 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 km
2
 

Avrinningsområde 4,9 km
2
 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 km
2
 

Avrinningsområde 26 km
2 

(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 (km
2
) 

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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Svar på remiss - Förslag till handlingsplan för godstrafik i 
Stockholms stad

Stockholms stad inbjuder länets kommuner samt berörda myndigheter och organisationer 
att svara på remiss i ärendet “Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad” 
senast den 6 maj 2018. Under remisstiden har kommunstyrelsernas ordförande samt 
kommundirektörerna på Södertörn diskuterat ett utkast till gemensamt remissvar som 
Södertörns planeringschefer arbetat fram. Södertörnskommunernas gemensamma remissvar 
framgår av bilaga 2 till tjänsteskrivelsen. 

Södertörnskommunerna välkomnar att Stockholm stad har tagit fram en handlingsplan för 
godstrafik i Stockholm stad. Godstrafiken och varuförsörjningen är regional till sin karaktär, 
där beslut i Stockholms stad påverkar godstransporter i övriga regionen och där stadens 
godstrafikförsörjning tillika är beroende av infrastrukturen i övriga länet. Det hade därför 
varit positivt om strategin tydligare hade tagit avstamp i ett regionalt perspektiv. 
Södertörnskommunerna håller med om att samverkan mellan aktörer är en nyckelfaktor och 
är positiva till att staden vill arbeta tillsammans med andra aktörer för att hitta lösningar.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 23 mars 2018 samt i Södertörnskommunernas 
gemensamma remissvar daterat den 26 mars 2018. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta Södertörnskommunernas gemensamma remissvar som 

sitt svar på “Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad”.
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 Remissvar handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Södertörnskommunernas gemensamma remissvar 
som sitt remissvar på Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad. 

Ärendet 
Stockholms stad inbjuder länets kommuner samt berörda myndigheter och 
organisationer att svara på remiss i ärendet “Förslag till handlingsplan för godstrafik i 
Stockholms stad” senast den 6 maj 2018. Under remisstiden har kommunstyrelsernas 
ordförande samt kommundirektörerna på Södertörn diskuterat ett utkast till gemensamt 
remissvar som Södertörns planeringschefer arbetat fram. Planen är att kommunstyrelsen 
beslutar remissvaret vid sammanträdet den 9 april 2018, men pga pressad tidplan är det 
färdiga remissvaret inte kommunen tillhanda förrän den 21 mars och hinner därför inte 
behandlas i något av utskotten. Södertörnskommunernas gemensamma remissvar 
framgår av bilaga 2. 

Södertörnskommunerna välkomnar att Stockholm stad har tagit fram en handlingsplan 
för godstrafik i Stockholm stad. Godstrafiken och varuförsörjningen är regional till sin 
karaktär, där beslut i Stockholms stad påverkar godstransporter i övriga regionen och där 
stadens godstrafikförsörjning tillika är beroende av infrastrukturen i övriga länet. Det 
hade därför varit positivt om strategin tydligare hade tagit avstamp i ett regionalt 
perspektiv. Södertörnskommunerna håller med om att samverkan mellan aktörer är en 
nyckelfaktor och är positiva till att staden vill arbeta tillsammans med andra aktörer för 
att hitta lösningar. 
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SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR
www.sodertornskommunerna.se

Södertörnskommunernas yttrande 
angående Förslag till handlingsplan för 
godstrafik i Stockholm stad

T2017-03649
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, 
Salem, Södertälje och Tyresö) står gemensamt bakom detta remissvar. Kommunerna 
lämnar vid behov egna kompletterande synpunkter.

Övergripande synpunkter
Södertörnskommunerna välkomnar att Stockholm stad har tagit fram en 
handlingsplan för godstrafik i Stockholm stad. Godstrafiken och varuförsörjningen 
är regional till sin karaktär, där beslut i Stockholms stad påverkar godstransporter i 
övriga regionen och där stadens godstrafikförsörjning tillika är beroende av 
infrastrukturen i övriga länet. Det hade därför varit positivt om strategin tydligare 
hade tagit avstamp i ett regionalt perspektiv. Södertörnskommunerna håller med om 
att samverkan mellan aktörer är en nyckelfaktor och är positiva till att staden vill 
arbeta tillsammans med andra aktörer för att hitta lösningar.  

Regional och nationell nivå 
Södertörnskommunerna har ett starkt önskemål om att det sker en regional 
samordning kring de regionala godstrafikfrågorna och ser gärna att Stockholms läns 
landsting tar ansvar för att samordna och driva detta arbete. Därmed knyts de 
kommunala strategierna och planerna ihop med RUFS 2050 och den övriga regionala 
utvecklingsplaneringen. Kopplingen till RUFS är av stor betydelse för att knyta 
samman godstransporter med utveckling av de regionala kärnorna, bostadsbyggande, 
klimatmål osv. Denna koppling kan med fördel förtydligas i handlingsplanen. 

Flöden och framtida utmaningar
Bland de beskrivna utmaningarna saknar vi frågan kring konkurrensen om attraktiv 
mark för bostadsbyggande respektive godshantering som ökar ju mer 
Stockholmsregionen växer, både i byggskede och genom ett ökat 
varuförsörjningsbehov. Vi skulle gärna se ett resonemang om hur Stockholms stad 
ser sin roll i ett regionalt samarbete för att hantera dessa frågeställningar. Detta skulle 
kunna förtydligas i exempelvis mål 3 som behandlar samverkan.

Avsändare
Södertörnskommunerna

2018-03-21 1 (3)

trafikkontoret@stockholm.se
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Stockholms stad lyfter fram att det finns en stor potential i att lyfta över gods till 
sjöfart för att minska dominansen av lastbilstrafik. Därför är det anmärkningsvärt att 
infrastruktur som behövs för detta ändamål såväl som för effektiva och hållbara 
godstransporter överlag inte lyfts fram i handlingsplanen, mer än som ett kommande 
arbete (åtgärd 8). Det saknas helt en beskrivning av att Stockholms stad flyttar ut sin 
hamnverksamhet till Norviks hamn (i Nynäshamns kommun). En stor andel av 
transporterna från Norviks hamn kommer att transporteras med lastbil till 
målpunkter i övriga regionen och Stockholms stad. Tvärförbindelse Södertörn spelar 
en viktig roll i detta sammanhang genom att den binder samman väg 73 med 
Förbifart Stockholm (E4/E20). Tvärförbindelsen innebär att de norra delarna av väg 
73/Södra länken kommer att avlastas från tung trafik, i ett område där Stockholms 
stad planerar en tät och stadsmässig bebyggelse. Utifrån detta perspektiv är det också 
viktigt att säkerställa godstrafikens framkomlighet i detta stråk fram till dess att 
Tvärförbindelsen och Förbifart Stockholm är färdigställda. 

Förslag på mål 
Den tredje målformuleringen beskrivs som att ”planering för godstransporter 
behöver ske i samverkan”. Södertörnskommunerna anser att samverkan inte bara ska 
ske i planeringsfasen, utan i hela kedjan, varför denna målformulering kan behöva ses 
över.

Handlingsplan 
I handlingsplanen föreslås ett antal åtgärder som är av regionalt intresse (åtgärd 3, 6, 
8 och 9) och som i olika utsträckning påverkar Södertörnskommunerna. I 
genomförandet av dessa åtgärder är det positivt om samordning sker med andra 
kommuner och regionala aktörer.  Vi Södertörnskommuner ser gärna att målen i 
handlingsplanen konkretiseras för att därigenom kunna få en uppfattning om inom 
vilka områden Stockholms stad tänker sig framtida samarbeten.  

Det är mycket positivt om Stockholms stad satsar på att möjliggöra och utveckla 
inlandssjöfart. Denna överflyttning från bil till båt för leveranser, avfall och 
masshantering till centrala Stockholm är positiv för hela Stockholmsregionen. Vi 
delar bedömningen att inlandssjöfart har potential att bli ett viktigt komplement till 
väg och järnväg. I det föreslagna pilotprojektet är det viktigt att fundera på hur 
infrastrukturen för denna omvandling ska skapas. Hamnarna i Södertälje och Norvik 
fyller en viktig funktion som omlastningshamnar men Södertörnskommunerna ser att 
det också behöver skapas nya kajplatser för angöring i Stockholms stad (åtgärd 3).

Hantering av masstransporter är ett växande regionalt problem. 
Södertörnskommunerna samarbetar gärna med Stockholms stad i kommande 
diskussioner kring hantering av bygg – och masstransporter (åtgärd 6).

Vi ser positivt på att strategiska platser och noder för godstransporter ska pekas ut i 
samverkan på regional nivå (åtgärd 8).
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Södertörnskommunerna vill ytterligare belysa att det idag saknas eller är bristfällig 
data om godstrafik och övrig nyttotrafik i regionen inte minst så kallade smålastbilar 
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inom många områden, bl.a. hur stadslogistik och hur tomtransporter kan minimeras. 
Det är därför positivt att Stockholm stad engagerar sig i EU-projekt och har andra 
internationella kontakter. 

Södertörnskommunerna arbetar gemensamt med samordnad varudistribution för 
transporter till de kommunala verksamheterna. Detta samarbete har bidragit till ett 
minskat antal godstransporter till kommunala verksamheter med 50 procent. Det har 
också bidragit till minskade koldioxidutsläpp med 70 procent. Samordnad 
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godsflöden för Stockholms stad.   
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Denna remissversion av handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad ger förslag 
på mål och aktiviteter för perioden 2018–2022, men är inte färdigställd eller 
politiskt antagen. Arbetet med godstransporter är beroende av acceptans och 
medverkan från många aktörer. Staden önskar nu reflektioner och synpunkter på 
förslagets innehåll innan planen fastställs. 

Förord
Vi är alla beroende av att varor finns på plats, att avfall transpor-
teras bort och att staden är framkomlig. När Stockholm växer blir 
det allt viktigare att godstransporterna fungerar.

Stadens trafiksituation fungerar i stort väl men det är tidvis trångt 
med försämrad framkomlighet. Trots utbyggnad av ny, och under-
håll av befintlig infrastruktur i regionen, kommer trängseln i väg -
nätet att öka till följd av befolkningsökningen. 

Den tunga lastbilstrafiken står för en betydande andel av väg -
trafikens utsläpp och är en utmaning att hantera i en växande 
stad. I takt med den ökande befolkningen tilltar behovet av mer 
transporter av varor och avfall samtidigt som den höga bygg-
takten ökar flöden av byggmaterial och massor. Att dessa är effek-
tiva, säkra, gröna och pålitliga samt fungerar i samspel med övrig 
trafik i staden är en förutsättning för en levande och attraktiv stad. 

Staden har tillsammans med en rad andra aktörer ett ansvar att 
hitta hållbara lösningar för godstrafiken. Nödvändiga transporter 
måste komma fram samtidigt som transporterna inte ska bidra till 
ökade negativa effekter för miljö och klimat. Aktiviteterna i den 
här handlingsplanen ska svara mot ovanstående utmaningar.

!
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Inledning
Varför en handlingsplan för godstrafik?
Godstrafiken står inför ett flertal utmaningar, inte bara klimatförändringen 
och ökade krav på miljö och säkerhet utan även den ökande befolkningen 
och ökad e-handel. Luftföroreningar och buller är några negativa konse-
kvenser från transporter av gods. Godstrafiken är dessutom både en del 
av och drabbas av den begränsade framkomligheten i staden. I takt med 
befolk ningsökningen tilltar behovet av transporter av varor och avfall. Ökad 
trängsel bidrar till försämrad luftkvalitet och större bullerpåverkan samtidigt 
som tillgänglighet och effektivitet försämras då restiderna blir längre och 
mer opålitliga. Med detta som bakgrund behövs det således utvecklas nya 
smarta lösningar i det redan existerande transportsystemet som kan bidra till 
effektivare, säkrare och mer miljöanpassade godstransporter.

Syftet med denna plan är att formulera mål som styr mot denna riktning samt 
att förankra stadens arbete med godstrafiken under perioden 2018–2022. 
Planen fortsätter där den tidigare planen En strategisk inriktning för bättre 
leveranstrafik 2014–2017 slutar. Stadens plats i det regionala systemet berörs 
samtidigt som fokus ligger på det arbete där staden har rådighet och kan göra 
mest nytta. Planen kommer inte att skapa en problemfri situation, men med 
planen som utgångspunkt hoppas staden på att tillsammans med andra aktö-
rer hitta lösningar som kan bidra till en mer attraktiv stad.

Vem ansvarar för vad?
Stadens förvaltningar har olika ansvar för godstrafiken. Trafikkontoret  
arbetar bland annat för att det ska vara säkert och lätt att ta sig fram i trafiken, 
men samverkan med andra kontor och verksamheter är nödvändig för ett 
lyckat arbete. Miljöförvaltningen arbetar aktivt med att öka antalet miljö-
bilar, exploateringskontoret har rådighet över bygglogistik och masstrans-
porter kopplat till stadens bostadsprojekt och stadsbyggnadskontoret 
fastställer markanvändningen. Staden är via fastighetskontoret, Sisab och 
bostadsbolagen även en stor fastighetsägare och Stockholms hamnar har 
med sina anläggningar en viktig roll för hela regionens logistik. Samverkan 
mellan stadens förvaltningar och bolag är en förutsättning för att på bästa sätt 
driva det godsrelaterade arbetet framåt. 

Staden ansvarar tillsammans med andra aktörer för Stockholms attraktivitet. 
Till exempel skapar staden, transportörer, varuägare, varumottagare och fastig-
hetsägare tillsammans förutsättningar för hur varor når slutanvändare och 
hur avfall transporteras bort. Alla aktörer har krav och perspektiv att förhålla 
sig till i logistikkedjan – bland annat när, var och hur leveranser sker. Sam-
verkan är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt och långsiktigt lyckat arbete 
och det är en förutsättning för genomförandet av handlingsplanen. 
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En pusselbit i en större helhet

Kommunal nivå
Handlingsplanen för godstrafik är en del av arbetet med framtidens Stock-
holm. Förslagets mål baseras på inriktningen i Vision 2040 som beskriver 
hur Stockholms stad ska vara 2040. I översiktsplanen beskrivs hur staden ska 
växa för att visionen ska nås. Den snabba tillväxten är både en utmaning och 
en möjlighet och krav ställs på en framsynt lokalisering av bostäder, arbets-
platser, service, grönområden, gaturum och trafik. 

Stockholms stads trafikstrategi, Framkomlighetsstrategin, styr planeringen 
av stadens vägar och gator med målet att förverkliga Vision 2040. Fram-
komlighetsstrategin konkretiseras i ett antal inriktningsplaner, bland annat 
för kollektivtrafikens stomnät, cykel, gång, parkering och trafiksäkerhet. 
Handlingsplanen för godstrafik är en av dessa planer och har till uppgift  
att peka ut mål och aktiviteter som bidrar till att uppfylla Framkomlighets-
strategins mål. 

Staden har också andra program och strategier som berör godstransporter: 
 → Miljöprogram 2016–2019 
 → Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040
 → Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel 
 → Kajstrategi för Stockholms hamnar
 → Avfallsplan 2017–2020 
 → Företagsområden i världsklass

Strategi för ett 
fossilbränslefritt Stockholm 

2040

Figuren visar hur de olika styrdokumenten relaterar till varandra. 

ÖVERSIKTSPLAN
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Regional och nationell nivå
Utmaningarna för godstrafik hanteras även på regional och nationell nivå. 
Stockholms läns landsting tar under 2018 fram en regional gods strategi 
som är nära kopplad till den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Den 
regionala godsstrategin syftar bland annat till att öka kunskapsnivån och 
utveckla planeringsunderlag. Strategin ska leda till stärkt regional samsyn 
om länets godshantering samt ökat fokus på områden där samverkan och 
utvecklingsinsatser krävs.

Inom Mälardalsregionen pågår arbetet med att ta fram en storregional 
godsstrategi. Dessutom arbetar regeringen med framtagandet av en nationell 
godsstrategi.

Godstransporterna 
idag
Flöden in och ut ur regionen
Stockholms stad är del av en region med tjänstebaserad ekonomi och är 
därför beroende av varuimport – mer ska in i staden än vad som levereras ut. 
Godstransporter försörjer staden med varor och bidrar till dess attraktivitet.

Varor tas in till regionen på lastbil, järnväg eller via sjöfart och flyg, men 
sista sträckan sker i de flesta fall med lastbil från någon av godsterminalerna 
utanför de centrala delarna av staden varpå lastbilar i allmänhet går tomma 
ut ur staden.

Samordnad data om godstransporterna i Stockholm saknas idag eller är 
bristfällig, varför statistiken i det här dokumentet bygger på Trafikanalys 
lastbilsundersökning för länet. Statistiken bygger vidare på de transporter 
som både har sin start och slutdestination inom länet, varför beskrivningen 
inte är komplett. Enligt Trafikanalys sker det inom Stockholms län omkring 
100 000 lastbilstransporter per vecka varav en fjärdedel utgör transporter av 
livsmedel och post/budleveranser och en fjärdedel körs tomma (Se tabell 1).

Masstransporter utgör den enskilda kategori av gods som har flest antal 
lastbilstransporter. Med masstransporter menas transporter av ballastmaterial 
som används i betong, asfalt, som fyllnadsmaterial och som järnvägsmaka-
dam. Omkring 18 procent av antalet lastbilstransporter består av ballastmate-
rial. Många transporter utgörs även av avfall som ofta har ett motriktat flöde. 
En vara blir tillslut till avfall för kunden och det avfallet behöver hämtas upp 
och transporteras bort för att tas om hand. Omkring 7 000 lastbilstransporter 
tar hand om avfallet i Stockholms län per vecka.

Omkring 

7 000 
lastbilstransporter tar hand 
om avfallet i Stockholms 
län per vecka.

En av fyra
 lastbilar körs tomma.
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En övervägande del av alla transporter i regionen sker på lastbil. Mälardals-
regionen har en stor potential att flytta över en del av lastbilstrafiken till 
sjöfart tack vare Mälarens utbredning i regionen. Sedan 2014 är det möjligt 
att även i Sverige använda fartyg för inlandssjöfart då EU:s regelverk för 
inre vattenvägar implementerades i svenska föreskrifter. Inlandssjöfart har 
potential att bli ett viktigt komplement till väg och järnväg.

Tabell 1. Godstransporter på lastbil av olika varukategorier i Stockholms 
län fördelat på transporter per vecka under 2016. (Trafikanalys 2017) 

Typ av transport Antal/vecka Andel i procent

Tomtransporter 26 000 26

Berg, jord, grus 19 000 18

Containrar och pallar, tomma 15 000 15

Livsmedel 10 000 9

Hushållsavfall 7 000 7

Post och paket 5 000 5

Samlastat gods/styckegods 4 000 4

Cement och glas 4 000 4

Övrigt 12 200 12

Totalt 102 000 100%

Godstrafiken i stadens offentliga rum
Lastplatser på stadens gator utgör i många fall det enda alternativet vid leve-
rans av varor och hämtning av avfall. Lastkajer och lastfar inom fastigheter 
saknas i de flesta fall och har ibland för låg höjd för att kunna nyttjas på  
bästa sätt. Lastbilar kan ha svårt att ta sig fram och angöra på grund av  
olovlig parkering på och i anslutning till lastplatser. Brist på tillgång till 
kantstensutrymme riskerar att leda till dubbeluppställning med konsekvenser  
för såväl arbetsmiljön som framkomlighet och trafiksäkerhet.

Ofta räcker inte heller den tillåtna tiden för att lasta och lossa på en lastplats 
(framförallt för tunga varor som till exempel drycker), vilket bidrar till ökad 
risk för parkeringsanmärkning. Det finns även problem med allt fler stölder 
som förare och fordon utsätts för. Sammantaget bidrar detta till en stressig 
arbetsmiljö för yrkesförarna och stadsmiljön riskerar att uppfattas som rörig, 
bullrig och mindre attraktiv. 

Förutom de vars uppgift det är att leverera gods, påverkas även andra grupper 
av transporterna i staden. Människor som går och cyklar känner sig ofta  
utsatta i miljöer med tunga fordon. Dessutom påverkar all fordon som inte 
står rätt parkerade räddningstjänstens nödvändiga behov av framkomliga 
gator. 
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Målet om ett 
fossilbränslefritt Stockholm 

2040

Trender och framtida utmaningar
Klimatförändringen är en global utmaning som har stor påverkan på gods-
transporterna till följd av transportsektorns stora del av utsläppen av växthus-
gaser. Användningen av fossila bränslen måste fasas ut till förmån för håll-
bara alternativ för att kunna möta målet om ett fossilbränslefritt Stockholm 
2040. Med den snabba teknikutvecklingen skapas möjligheter för innovativa 
lösningar som kan bidra till att bland annat minska skadliga emissioner från 
transporter och samtidigt effektivisera transportsystemet.

Begreppet cirkulär ekonomi blir allt vanligare bland såväl producenter som 
konsumenter. Grundtanken bakom den cirkulära ekonomin är att minska  
förbrukningen och effektivisera resursutnyttjandet. Även vid en sådan  
omställning kommer transporter vara viktiga. Produkterna kommer kunna 
återanvändas och återvinnas varför det behövs en ökning av motriktade 
flöden. 

Stockholmsregionen är landets största konsumentmarknad. Den ekonomiska 
tillväxten och befolkningstillväxten i regionen bidrar till att antalet varu-
transporter ökar. E-handeln förutspås öka kraftigt vilket i sin tur ökar antalet 
transporter. Framförallt märks en ökning av fler och mindre transportfordon 
som levererar färre varor per tillfälle då kravet på hemleveranser kvällar och 
helger ökar. Ökning väntas även ske av bygg- och masstransporter i samband 
med ett ökat bostadsbyggande och fler infrastrukturprojekt. 

Om utvecklingen fortsätter utan att åtgärder vidtas finns det risk för att  
stadens offentliga rum blir mindre attraktiva att vistas i samtidigt som 
närings livet påverkas negativt. Därför är det viktigt att våga ifrågasätta 
invanda synsätt hitta lösningar som ökar fyllnadsgraden, minimerar antalet 
fordonsrörelser i staden och bidrar till att stadsmiljön är en attraktiv plats att 
vistas på.
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Tillgänglighet och förutsägbarhet för  
godstransporter ska öka
Godstransporterna i staden måste tillåtas att fungera effektivt, med en god 
till gänglighet och förutsägbarhet för berörda parter. Ökad förutsägbarhet 
kan uppnås genom enklare tillgång till mottagningspunkter och bättre fram-
komlighet i systemet som helhet. Det kan till exempel handla om att tillåta 
nattleveranser, att öka samlastning eller skapa god tillgänglighet till last-
platser.

Lösningar för godstransporter ska bidra till en  
minskad miljöpåverkan och en attraktiv stad
Framtidens godstransporter behöver svara mot krav på framkomlighet, säkerhet, 
miljö och klimat. Lösningar ska präglas av nytänkande och innovation samt 
en smart kombination av olika transportslag beroende på exempelvis geogra-
fiskt läge och typ av flöde. Genom att minimera antal godsfordon i stadens 
offentliga rum och använda lösningar som har så liten negativ inverkan som 
möjligt kan godstransporterna vara med och bidra till den attraktiva staden.

Planering för godstransporter ska ske i nära  
samverkan mellan staden och andra aktörer
Stadens godsflöden är ett komplext ämne som berör en stor mängd aktörer 
inom såväl offentlig som privat sektor och akademi. För att nå hållbara  
lösningar krävs nära samverkan mellan staden och dessa aktörer. Deltagande  
i nätverk och andra forum för ökad förståelse och tillfällen att identifiera 
samarbetsmöjligheter är därmed en bärande del i stadens godsrelaterade 
arbete.

1

2

3

Förslag på mål
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Staden ska skapa möjligheter för transporter 
off peak
Att styra om transporter till de delar av dygnet då infrastrukturen är mindre 
belastad är ett effektivt sätt att uppnå mål om förbättrad framkomlighet och 
minskad miljöpåverkan. Projektet off peak som pågick 2014–2016 visade att 
varudistribution off peak kan ge snabbare körningar, kortare leveranstider, 
bättre arbetsmiljö och minskade utsläpp av koldioxid och luftföroreningar. 
Staden ska därmed verka för en överflyttning av transporter till tider med 
mindre trängsel genom följande punkter.

• Arbeta fram generella riktlinjer för var transporter ska tillåtas nattetid och 
vilka kriterier som ska gälla inför ett skarpt införande. Aktiviteten påbörjas 
2018 och ska baseras på den kunskap som har byggts upp inom tidigare och 
pågående off peak-projekt.

• Bygga vidare på pilotprojektet Off peak inom ramen för EU-projektet 
Eccentric. Inom projektet planeras för att ge dispens till en ny ordinarie 
distributionsrunda för driftsättning under 2018. Syftet med projektet är  
att bygga vidare på tidigare utvärdering och inhämta mer kunskap om  
utmaningar kopplat till transporter off peak.

1

Förslag till handlingsplan 
2018–2022
Staden har inte ensam rådighet över godstrafiken. Den berör såväl offent-
liga som privata aktörer inom olika branscher och det är endast tillsam-
mans med dessa aktörer som hållbara lösningar kan utvecklas. En viktig 
del av stadens arbete utgörs således av nätverkande och en löpande 
dialog med privata och offentliga aktörer. Arbetet bedrivs löpande i syfte 
att omvärldsbevaka och förstå behoven utifrån marknadens perspektiv, 
utveckling och trender samt identifiera nya samarbetsformer. Detta arbets-
sätt genomsyrar alla aktiviteter i handlingsplanen
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Staden ska verka för ett ökat utnyttjande av 
vattenvägarna för godstransporter
I Mälardalsregionen finns en potential att flytta över en del av lastbilstrafiken 
till sjöfart. Staden ska verka för genomförandet av pilotprojekt om gods på 
vatten i syfte att öka kunskapen och identifiera barriärer och utmaningar.

Staden ska verka för bättre förutsättningar för  
godstransporter med lätta elfordon
Det är konkurrens om utrymmet i staden och vissa leveranser skulle kunna 
ske med lätta elfordon, t.ex. lastcykel eller truck. Staden ska tillsammans 
med berörda aktörer undersöka hinder och verka för bättre möjligheter för 
denna typ av fordon att transportera gods.

4

3

Staden ska uppmuntra och vara delaktiga i demon-
strationer med nya innovativa godslösningar
Utvecklings- och innovationsprojekt bidrar till löpande omvärldsbevakning 
och erfarenhetsutbyte och är dessutom oftast avgörande för lanseringen av 
nya innovativa lösningar. Kontoret avser fortsätta sitt arbete med att driva 
på och delta i projekt med andra parter utifrån de frågor och problem som 
identifieras i olika nätverk. Nedan redogörs för några exempel på pågående 
projekt som ryms inom aktiviteten.

• Deltagande i Trafikverkets regeringsuppdrag för att demonstrera möjlig-
heterna med geostaket i urbana miljöer.

• Arbeta för en förbättrad framkomlighet för godstransporter på in- och 
kringfartsleder och genomföra en demonstration inom ramen för projektet 
Kringfartslogistik.

2
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Staden ska verka för en effektivare bygglogistik  
och masshantering med minskad trafik
En effektivare hantering av massor med exempelvis lokal återvinning har 
potential att ge betydande effekter för staden. Exploateringskontoret har i 
budget för 2018 fått i uppdrag att samordna planeringen av logistik, teknisk 
infrastruktur samt hanteringen av schakt- och återfyllningsmassor i syfte att 
minska trafiken. Samverkan ska ske med berörda förvaltningar och bolag  
där trafikkontoret naturligt ingår. Arbetet ska bland annat resultera i en  
handlingsplan för masshantering.

Staden ska öka kunskapen om godstransporter  
inom Stockholms stad som organisation
Stadens roll i att skapa förutsättningar för effektiva och smarta godstrans-
porter återfinns inom olika förvaltningar och avgörs i olika skeden av plane-
ringsprocessen. Inom ramen för det strategiska arbetet med godstransporter 
har kunskap och erfarenhet byggts upp. Denna kunskap behöver spridas till 
fler delar av stadens organisation i syfte att få ett större genomslag. För att 
uppnå detta ska trafikkontoret utveckla former för ökad förståelse för gods-
transporter hos stadens planerare inom de tekniska förvaltningarna.

7

6

Staden ska verka för ökad samlastning och styrning 
mot effektiva och hållbara logistiklösningar
Samlastning av gods syftar till att uppnå en högre fyllnadsgrad och färre 
fordon som rör sig i stadens offentliga rum. För de transporter där staden 
har rådighet kan styrning och kravställning vara effektiva sätt att nå önskade 
resultat. Nedanstående initiativ kopplat till aktiviteten har redan inletts.

• Verka för en vidareutveckling av den kommersiella samlastningen  
#ÄLSKADESTAD med fler aktörer och större geografisk täckning. 

• Trafikkontoret ska tillsammans med berörda förvaltningar fortsätta verka 
för en ökad effektivisering och identifiera hållbara logistiklösningar för 
stadens egna varuleveranser.

5

14



Staden ska arbeta för bättre data om godstrafiken
Idag saknas detaljerat underlag om godstrafikflöden i staden. Uppgifter på 
olika nivå återfinns hos ett flertal aktörer. Befintlig information behöver 
sammanställas och kompletteringar göras med utökade mätmetoder i syfte 
att erhålla ett bättre planeringsunderlag. En förutsättning för gott resultat är 
samverkan med andra aktörer som kan bidra med viktiga underlag.

Staden ska löpande utvärdera och vid behov justera 
regleringar för godstrafiken
Lastplatser på allmän gata utgör i många fall den sista eller första sträckan  
av en godstransport. God tillgänglighet till lastplatser är således avgörande 
för att godshantering ska fungera och bidra till en levande stad. För att mini-
mera fordonsrörelser i samband med raster kan det behövas parkeringsplatser 
för tunga fordon där många leveranser sker. En annan aktuell fråga kan vara 
att se över användningen av bärighetsklasser och tidsreglering på stadens 
gator.

10

9

Staden ska analysera och peka ut viktiga strategiska 
platser och noder för godstransporter
I takt med befolkningstillväxten kommer godstransporterna att öka. För att 
undvika onödiga transporter och främja smarta lösningar behöver staden 
 ha en samsyn kring strategiska lägen för godshantering, till exempel 
företagsområden, terminaler samt viktiga järnvägsanläggningar, hamnar  
och kajer. En annan viktig fråga är lokalisering av drivmedelsstationer.  
Arbetet ska ske genom samverkan mellan berörda förvaltningar och på  
regional nivå.

8

Aktivitet Mål 1 Mål 2 Mål 3

Skapa möjligheter för transporter off peak X X X

Demonstrationer med nya innovativa godslösningar X X X

Ökat nyttjande av vattenvägarna för godstransporter X X X

Bättre förutsättningar för godstransporter med lätta 
elfordon

X X X

Ökad samlastning och styrning mot effektiva och  
hållbara logistiklösningar

X X X

Effektivare bygglogistik och masshantering med  
minskad trafik

X X X

Öka kunskapen om godstransporter inom  
Stockholms stad

X X

Peka ut viktiga strategiska platser och noder  
för godstransporter

X X

Bättre data om godstrafiken X X

Löpande översyn av regleringar för godstrafiken X X
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Definitioner
Begrepp Definition
E-handel När ett företag eller en konsument säljer, köper eller 

byter en produkt, tjänst eller information över internet. 
Tenderar att leda till fler små transporter.

Fyllnadsgrad Andel av ett fordons kapacitet (vikt eller volym) som 
utnyttjas vid en godstransport. 

Geostaket Även geofencing eller zone management. Användning 
av teknik för att styra vissa funktioner i fordon (ex. driv-
lina, hastighet och/eller tillträde) beroende på geogra-
fiskt område.

Gods Varor, avfall, ballast och byggmaterial.

Lastkaj Plattform för att underlätta lastning och lossning från 
lastbärare till lossningsplats.

Lastfar (O)bemannat utrymme under mark som används för 
leveranser. Här kan finnas lastplatser och/eller lastkajer.

Lastplats Del av allmän plats som är reglerad som ändamålsplats 
för att lasta eller lossa tungt eller skrymmande gods.

Lätt elfordon Mindre eldrivet fordon eller arbetsredskap som kan  
nyttjas för godstransport i städer, t.ex. lastcykel eller 
truck.

Motriktat flöde Flöde av gods motriktat det som avses vid distribution. 
Oftast avfall av något slag.

Off peak-leverans Leverans av varor under tider då vägnätet är mindre 
belastat, dvs utanför rusningstid. Kan innebära leverans 
nattetid men även sen kväll eller tidig morgon.

Samlastningscentral Bemannad mottagning där distributörer kan lämna av 
gods som därefter omlastas för att gemensamt köras  
ut med andra varor som ska till samma geografiska 
område i staden.
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PROTOKOLLSUTDRAG
2018-04-09

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2017:235 - 730

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts, 4:e 
kvartalet 2017

Kommunerna har enligt enligt 16 kapitlet 6f § SoL (socialtjänstästlagenanst lagen),  28 f § 
LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet  samt 16 kapitlet 
6h § SoL skyldighet att rapportera gynnande beslut som Inte verkställts. Rapporteringen 
avser AO (äldreomsorg), OF (omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ· 
och familjeomsorg).

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och 
kommunfullmäktige att för perioden 2017-10-01 - 2017-12-31 finns ett gynnande beslut som 
ej verkställts att rapportera. Vidare finns ett gynnande beslut som ej verkställts från tidigare 
perioder att rapportera och som ännu inte verkställts. För perioden finns två gynnande beslut 
som avslutats av annan anledning utan att verkställas att rapportera. För perioden finns ett 
gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt men som nu verkställts. 

Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 20 februari 2018 § 14.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkännet rapporteringen av gynnande beslut som ej verkställts enligt 
SoL och LSS, 4:e kvartalet 2017 .

______________________

Sändlista
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PROTOKOLLSUTDRAG
2018-04-09

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:128 - 000

Information om kommande särskilda medelsäskanden

Kommunen har likt tidigare år extra driftsmedel avsatta för kommunfullmäktiges respektive 
kommunstyrelsen till förfogande. Detta för senare beslut om avrop för mötande av 
kostnader som vid budget tillfället ej var förutsedda. Kommunstyrelseförvaltningen ser att 
insatser framöver kan behöva göras inom flera områden. Dessa kommer att medföra extra 
kostnader utöver budgeterade medel till förfogande. Det rör sig om extra insatser inom 
områden som bland annat:

● Trygghetsskapande åtgärder
● Sponsring av idrottsföreningar
● Feriearbeten för ungdomar
● Lönemedel för vissa befattningar

Kommunstyrelseförvaltningen avser att, var för sig, anmäla dessa ärenden till 
kommunstyrelsen för beslut om genomförande och finansiering utöver budget. Den 
sammanlagda summan av kostnaderna för dessa ärenden ska understiga 3 mnkr. Det noteras 
i sammanhanget att kommunens budgeterade resultat för år 2018 uppgår till 1,32% av 
skatter och bidrag. Detta jämfört med kommunens generella resultatmål om 1% (resultat 
exkl VA och jämförelsestörande poster i procent av skatter och bidrag) Mellanskillnaden 
motsvarar ca 3 mnkr högre resultat i budget än kommunens generella resultatmål.

Vid framtida förslag till beslut i dessa ärenden kommer också att föreslås att tillskjuta medel 
utöver budgeterade driftskostnader år 2018 - dock inom ramen för kommunens budgetmål 
om 1% i resultat av skatter och bidrag år 2018.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 19 mars 2018. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om kommande särskilda medelsäskanden. 

______________________
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TJÄNSTESKRIVELSE

2018-03-19 
Dnr xxxx/xx 

1 av 2 
 

 

 Mats Bergström 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Information om kommande extra kostnader 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ha tagit del av informationen.  

Ärendet 

Kommunen har likt tidigare år extra driftsmedel avsatta för kommunfullmäktiges 
respektive kommunstyrelsen till förfogande. Detta för senare beslut om avrop för 
mötande av kostnader som vid budget tillfället ej var förutsedda. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser att  insatser framöver kan behöva göras inom flera 
områden. Dessa kommer att medföra extra kostnader utöver budgeterade medel till 
förfogande. Det rör sig om extra insatser inom områden som bl.a.: 

● Trygghetsskapande åtgärder 
● Sponsring av idrottsföreningar 
● Feriearbeten för ungdomar 
● Lönemedel för vissa befattningar 

Kommunstyrelseförvaltningen avser att, var för sig, anmäla dessa ärenden till 
kommunstyrelsen för beslut om genomförande och finansiering utöver budget. Den 
sammanlagda summan av kostnaderna för dessa ärenden ska understiga 3 mnkr. 

Det noteras i sammanhanget att kommunens budgeterade resultat för år 2018 uppgår till 
1,32% av skatter och bidrag. Detta jämfört med kommunens generella resultatmål om 1%
(resultat exkl VA och jämförelsestörande poster i procent av skatter och bidrag) 
Mellanskillnaden motsvarar ca 3 mnkr högre resultat i budget än kommunens generella 
resultatmål. 

Finansiering 

Vid framtida förslag till beslut i dessa ärenden kommer också att föreslås att tillskjuta 
medel utöver budgeterade driftskostnader år 2018 - dock inom ramen för kommunens 
budgetmål om 1% i resultat av skatter och bidrag år 2018. 

 
 
 
 Mats Bergström  
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Kommundirektör 

 
 

 



PROTOKOLLSUTDRAG
2018-04-09

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:89 - 101

Ansökan om utökning av feriearbete 2018

Kommunstyrelsen beslutade § 22/2016 att 1 112 tkr av flyktingbidraget från staten avsätts 
för utökning av antalet ferieplatser från 50 till 160 sommaren 2016. Utökningen gjordes för 
att tillgodose behovet av platser för ensamkommande flyktingungdomar samt övriga Salems 
ungdomar.

Nästkommande år beslutade kommunstyrelsen § 29/2017 att utöka platserna från 50 till 100 
och att 466 tkr från kommunstyrelsen medel till förfogande avsätts för utökning av antalet 
ferieplatser.

Den 20 februari 2018 beslutade socialnämnden hemställa kommunstyrelsen om medel för 
ytterligare 50 ferieplatser till sommaren 2018. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 466 tkr från kommunstyrelsen medel till 
förfogande avsätts för utökning av antalet ferieplatser. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 mars 2018. 

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att utöka antalet ferieplatser från 50 till 100 sommaren
2018.

2. Kommunstyrelsen beslutar att 466 tkr från kommunstyrelsen medel till förfogande
avsätts för utökning av antalet ferieplatser.

______________________

Sändlista
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-08

Dnr KS/2018:89
1 av 1

Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Ansökan om utökning av feriearbete 2018

<BeslutsText>
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att utöka antalet ferieplatser från 50 till 100 sommaren 
2018.

2. Kommunstyrelsen beslutar att 466 tkr från kommunstyrelsen medel till förfogande 
avsätts för utökning av antalet ferieplatser. 

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade § 22/2016 att 1 112 tkr av flyktingbidraget från staten avsätts 
för utökning av antalet ferieplatser från 50 till 160 sommaren 2016. Utökningen gjordes för 
att tillgodose behovet av platser för ensamkommande flyktingungdomar samt övriga 
Salems ungdomar.

Nästkommande år beslutade kommunstyrelsen § 29/2017 att utöka platserna från 50 till 
100 och att 466 tkr från kommunstyrelsen medel till förfogande avsätts för utökning av 
antalet ferieplatser.

Den 20 februari 2018 beslutade socialnämnden hemställa kommunstyrelsen om medel för 
ytterligare 50 ferieplatser till sommaren 2018. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 466 tkr från kommunstyrelsen medel till 
förfogande avsätts för utökning av antalet ferieplatser. </BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Tf kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
SN § 16 Ansökan om utökning av feriearbeten 2018
Delges
Socialnämnden 
Ekonomi







PROTOKOLLSUTDRAG
2018-04-09

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:79 - 107

Ansökan om fortsatt sponsring till Salems IF kommande 
säsong 2018-2019

För Salems kommuns arbete runt sponsring och varumärke ansvarar kommunstyrelsen. Till 
grund för sponsringsåtagande finns ett sponsringsbeslut i kommunfullmäktige 2000-05-30, § 
55 där det framgår att kommunen kan sponsra idrottsföreningar som deltar i seriespel på 
högsta nationella nivå. I samma paragraf beslutade kommunen att sponsra RSK Bordtennis 
damlag med 50 tkr för deltagande i elitserien för damer. Den 27 april 2006, § 18, fattade 
kommunfullmäktige beslut om att sponsring även kan ske till föreningar som anordnar SM-
tävlingar i Salems kommun och att då även sponsra Tullinge SK och Salems GK för nationella 
tävlingar på SM-nivå. I februari 2013 beviljades Salems IF stöd för ungdoms-SM i innebandy. 
Salems IF beviljades i september 2016 110 tkr i sponsorstöd för att spela i allsvenskan i 
innebandy säsongen 2016-2017 samt 114 tkr för säsongen 2017-2018.

Salems IF spelar i allsvenskan/SSL elitserien i innebandy även säsongen 2018-2019. Då 
avgörande matcher inte än har spelats ansöker Salems IF om antingen stöd i nivå med 
föregående år för spel i allsvenskan eller utökat stöd för spel SLL elitserien. 

Föreningen ansöker om sponsorstöd då de fortsätter ha andra kostnader vid spel på elitnivå i 
allsvenskan, exempelvis resekostnader. Salems IF ansöker om att Salems kommun sponsrar 
satsningen i allsvenskan med 160 tkr. Alternativt ansöker Salem IF om utökat sponsorstöd om 
föreningen går upp i SSL elitserien 2018-2019. Ansökan avser 270 tkr i sponsorstöd samt 50 
tkr i ökade hallkostnader totalt 320 tkr.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 16 mars 2018. 

Förslag till beslut

Förslag till beslut dukas på bordet då den avgörande matchen för framtida spel i allsvenskan 
eller SLL elitserien spelas under helgen innan kommunstyrelsens sammanträde.  

______________________

Sändlista
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TJÄNSTESKRIVELSE/PM 

2018-03-16 
Dnr KS/2017:122.805 

1 av 2 
 

 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Ansökan om sponsorstöd från Salems IF för säsongen 

2018-2019 

Förslag till beslut 

1.  Kommunstyrelsen beviljar Salems IF sponsorstöd med 117 tkr för spel i 
innebandyallsvenskan för  säsongen 2018-2019, alternativt Kommunstyrelsen 
beviljar Salems IF sponsorstöd med 280 tkr för spel i SSL innebandyns elitserie för 
säsongen 2018-2019 varav 230 tkr i sponsorstöd och 50 tkr i ökade hallkostnader.

2. Medel ianspråktas från kommunstyrelsens medel till förfogande. 

Sammanfattning av ärendet 

Salems IF, innebandy, spelar i allsvenskan/SSL elitserien i innebandy även säsongen 
2018-2019. Föreningen ansöker om sponsorstöd då de fortsätter ha andra kostnader vid 
spel på elitnivå i allsvenskan, exempelvis resekostnader. Salems IF ansöker om att Salems 
kommun sponsrar satsningen i allsvenskan med 160 tkr, resultatbudget bifogas . 

Alternativt ansöker Salem IF om utökat sponsorstöd om föreningen går upp i SSL 
elitserien 2018-2019. Ansökan avser 270 tkr i sponsorstöd samt 50 tkr i ökade 
hallkostnader totalt 320 tkr. 

Ärendet 

Salems IF har under flera år haft framgångar inom ungdomsverksamheten och nådde 
säsongen 2014-2015 allsvenskan med sitt herrseniorlag. De spelade även säsongerna 
2015-2016 - 2017-2018 i allsvenskan och nådde då play off till elitserien. De ansöker om 
sponsorstöd från Salems kommun med 160 tkr. Laget spelar sina hemmamatcher i 
Skogsängshallen och kommer i allsvenskan kommande säsong få resor till exempelvis 
Umeå, Piteå, Sundsvall, Gävle, Strängnäs, Uppsala och Hudiksvall. Ansökan om sponsring 
är för ett år och avser säsongen 2018-2019. 

Alternativt går föreningen upp i SSL elitserien i innebandy. Det är landets högsta serie och 
resorna blir mer omfattande bl a utökas spelandet med 10 st matcher, vilket ger förutom 
resor till bortamatch ökade kostnader för seriearrangemang samt elitlicens. Om man får 
spela i SSL behöver även truppen utökas vilket ger ökade kostnader för resor. Vidare 
kommer man ej kunna spela i Skogsängshallen då Innebandyförbundets tävlingsregler 
säger att man måste spela i hall med åskådarplats för 1000 st (minst 800 sittande) samt 
plats för tv-inspelning. Salems IF kommer då att få förhyra idrottshall i annan kommun, 
vilket ger ökade kostnader för föreningen. 

 



 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE/PM 

2018-03-16 
Dnr KS/2017:122.805 

2 av 2 
 

Som kompensation i båda fallen får Salems kommun sin logotyp på A-lagets dräkter samt 
i hemmamatchernas programblad samt att kommunens logotype exponeras i 
webbsändningar, ev tv-sändningar och andra sammanhang 

Kommunens tidigare ställningstagande runt sponsring 

För Salems kommuns arbete runt sponsring och varumärke ansvarar kommunstyrelsen. 
Till grund för sponsringsåtagande finns ett sponsringsbeslut i kommunfullmäktige 
2000-05-30, § 55 där det framgår att kommunen kan sponsra idrottsföreningar som 
deltar i seriespel på högsta nationella nivå. I samma paragraf beslutade kommunen att 
sponsra RSK Bordtennis damlag med 50 tkr för deltagande i elitserien för damer. Den 27 
april 2006, § 18, fattade kommunfullmäktige beslut om att sponsring även kan ske till 
föreningar som anordnar SM-tävlingar i Salems kommun och att då även sponsra Tullinge 
SK och Salems GK för nationella tävlingar på SM-nivå. I februari 2013 beviljades Salems IF 
stöd för ungdoms-SM i innebandy.  Salems IF beviljades i september 2016 110 tkr i 
sponsorstöd  för att spela i allsvenskan i innebandy säsongen 2016-2017 samt 114 tkr för 
säsongen 2017-2018. 

Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår ett sponsorstöd i samma nivå som förra säsongen 
för spel i allsvenskan, men med en kostnadsuppräkning motsvarande KPI på ca 3 % till 
117 tkr. Det är motsvarande verksamhet och motsvarande kostnader jämfört med 
föregående säsong vilket gör att stödet kvarstår på samma nivå fast med årlig 
uppräkning.  

För spel i SSL elitserien i innebandy förordar Kultur- och fritidsförvaltningen 230 tkr i 
sponsorstöd och 50 tkr i ökat kostnader för hallhyra.  

Finansiering 

Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens medel till förfogande, 117 tkr alt 280 tkr. 

 
 
 
 Rolf Johanson 

Kultur- och fritidschef 
Mats Bergström 
Kommundirektör 

 
 Bilagor 

Salems IF “Ansökan om fortsatt sponsring till salems IFs herrbandylag kommande säsong 
2018-2018 i allsvenskan alt SSL. 

Delges 

Salems IF 

 

 



Datum Referens
2018-02-15 Christian Holm

Ert datum Er referens

Salems IF, Box 2110, 144 02 Rönninge,    http://www.salemsif.se       info@salemsif.se

Kommunstyrelsen
Salems kommun
144 80 Rönninge

Ansökan om fortsatt sponsring till Salems IF, herrlaget kommande säsong 
2018/2019 i SSL eller Allsvenskan 

Salems IF fortsätter att vara en mycket aktiv innebandyförening där största delen av verksamheten riktar sig 
till Salems kommuns ungdomar. Vårt trägna arbete med ungdomar sedan föreningen startade 1996 har gjort 
att vi i stort sett varje år växer på medlemssida, vi har fått fart på flickverksamheten och ett damlag som 
representerar Salems IF i seriespel. Vi har som idé att arbeta med spelarutveckling samt att representations-
lagen baseras på spelare från vår ungdomsverksamhet.

Förutom vårt herrlag som spelar på hög nivå, kan nämnas Herrjuniorlaget som återigen placerar sig högt i  
Juniorallsvenskan, vårt P16 lag föll i sista Play Off till att gå till slutspelet med de bästa fyra lagen i Sverige. 
Salems IF har också med två spelare i landslaget U19 detta år och Salems IF har nu haft representation i U19 
landslaget 7 år i rad. Vi har alltså en verksamhet på högsta nivå på pojk och herrsidan och det gör att Salem 
nämns i positiva ordalag runt om i innebandysverige.

Vi har som mål att så småningom även vår flickverksamhet och damerna ska lyftas till motsvarande nivå 
som vi har på pojkverksamheten och herrarna har. Och vi är på väg, även om det tar tid.

Herrlaget har återigen kvalificerat sig för Play Off, trots att det är 4 omgångar kvar av serien. Vi leder serien 
och har i dagsläget 10 raka vinster. Det blir således 3 året i rad vi spelar Play off för att gå till innebandyns 
högsta serie, SSL, en jättestor framgång för lilla Salems IF och för Salems kommun. I år känner vi att det är 
en möjlighet att gå långt och kanske hela vägen. Ett kval är alltid ovisst, men det är klart att möjligheten 
finns.

Nästa säsong kan således innebära att vi spelar i högsta serien. Det kommer att innebära extra kostnader 
jämfört innevarande säsong. Det innebär 32 matcher i stället för 22, de extra matcherna blir veckomatcher 
och det kostar mer pengar. Det behövs större spelartrupp för att spela fler matcher, vilket kostar material och 
i vissa fall milpengar för att ta sig till träning. I stort sett alla kostnader ökar med 50%-100%.

Vi räknar ändå med att inte betala för spelare, varken övergångsavgifter eller arvode (förutom ren 
reseersättning till de som resor längre än 1 mil till träning). Det gör vi inte normalt och ska vi göra det så 
måste vi få in sponsorpengar som är dedikerat till just detta.

Föreningen uppfyller kraven för elitlicens, vilket bland annat innebär att klubben ska vara skuldfri.

Förra året begärde Salems IF 160.000 i bidrag, kommunen beviljade 110.000 SEK, vilket vi är tacksamma 
för, det hjälper oss mycket för att hålla verksamheten på hög nivå.

Eftersom underskottet blir högre i år om vi kvalar upp till SSL, behöver vi ha besked tidigare, innan vi 
anmäler oss till serien. Vi har svårt att ta på oss kostnader som vi inte ser att vi kan bära.

Vi räknar med att visa ett resultat för föreningen runt nollstrecket för innevarande säsong.

http://www.salemsif.se/


Datum Referens
2018-02-15 Christian Holm

Ert datum Er referens

Salems IF, Box 2110, 144 02 Rönninge,    http://www.salemsif.se       info@salemsif.se

Vi ansöker därför om från Salems Kommun:
- Sponsorbidrag på 270.000 SEK 
- Riktat bidrag för hallkostnad 50.000 SEK

Vi är medvetna om att detta är en rejäl ökning, men vi räknar med att vara goda ambassadörer för vår 
kommun och även synliggöra Salems Kommun i positiva sammanhang. Innebandyn är en av Sveriges 3 
största idrotter.

Bidraget på denna nivån är givetvis villkorat av att vi ska spela i SSL nästa säsong. Spelar vi kvar i 
Allsvenskan ansöker vi om bidrag på 160.000 SEK och inget bidrag för hallkostnad.

Medan resterande pengar får tas från den övriga verksamheten samt genom att knyta fler sponsorer till 
föreningen, ett alltid pågående arbete. Vi arbetar också ständigt med att hålla kostnaderna i schack.

Vad vi erbjuder Salems kommun är kommunens logotype väl synlig på A-lags spelarnas dräkter, samt även i 
hemmamatchernas programblad. Vidare kommer kommunen att exponeras så mycket som möjligt i 
webbsändningar och annat, givetvis inom det reglemente som Svenska Innebandyförbundet har.

Bifogar resultatbudget för A-laget.

SALEMS IF

………………………………….. ................................................
Christian Holm, ordförande Mats Hansson, kassör

http://www.salemsif.se/
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Resultatbudget herrar representationslag 2017/2018

                                                                Budget SSL 2018/2019       Budget innevarande säsong

Kostnader
Serieavgift                                                         -110   -45
Hallkostnad träning och match                           -85   -30
Domare seriematcher                                        -110   -50
Licenser, övergångar mm                                   -20   -10
Reskostnader bortamatcher serien                    -260 -153
Träningsmatcher, förssäsongsturnering, DM     -50   -38
Tränarkostnad                                                     -90   -60
Sjukgymnast, sjukmateriel etc                            -20   -10
Reseersättning spelare                                      -140   -96
Klubbor, skor, matchkläder mm (sponsor)       -250 -210
Övrigt materiel                                                    -40   -37
Play Off kostnad                                                     0   -15
Övrigt                                                                  -30   -10
                                     Summa                      -1.205 -764

Intäkter
Sponsor klubbor, skor, matchkläder mm           250  210
Entree                                                                 160    80
Aktivitetsbidrag                                                   40    30
Sponsorer övriga                                                110  110
Cafeteria mm                                                        80    40
Svenska Spel                                                        20    10
Webbsändningar                                                  20      9 
Ersättning från SIBF via Svensk Elitinnebandy  95      0
                                      Summa                         775  489

Netto                                                                 -430       -275

Kommunens bidrag  110

Att finansiera inom klubben -165      

I inktäkterna är det en del osäkra poster, framför allt hur mycket vi kan få in på matcharrangemang 
samt webbsändningar. Även intäkterna från Svensk Elitinnebandy är osäker, eftersom denna är 
prestationsbaserad till viss del (antal åskådare). Vidare ligger vi redan från början minus på 
sponsorerna, eftersom vi inte lyckats fylla årets budget.

Kostnaderna är lättare att budgetera, men kostnadsbudgeten ovan är mycket tight och vi kommer ha 
den överlägset minsta budgeten av alla SSL klubbar.

Ligger vi kvar i Allsvenskan, kommer budgeten att se ungefär likadan ut som innevarande år, dock 
att resorna kommer bli dyrare eftersom det tillkommer fler Norrlandslag.

http://www.salemsif.se/

	Sheets and Views
	Plankarta_Antagande_DelAvSalem5_2-A2-L




