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Sammanfattning 

Nacka är en växande kommun och för att möta behovet av bostäder och lokaler planerar 

man att utveckla området. I föreliggande miljökonsekvensbeskrivning har man hanterat 

frågan om rening av dagvatten från utvecklingsområdet.  

Nacka kommun har gjort en översyn över hela avrinningsområdet med utredning av olika 

tekniska lösningar för att hantera dagvattnet. Lösningarna har utvärderats med avseende 

på reningskapacitet, kostnad och huruvida de är ledningstekniskt genomförbara. Utifrån 

detta arbete har man tagit fram en helhetslösning med dagvattenmagasin och -dammar 

på land samt ställt krav på LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) i nya 

detaljplaneområden. Man har även beslutat om att bygga en dagvattenanläggning med 

tillhörande bryggor utmed Kyrkvikens norra strand vilken blir en viktig del i denna 

helhetslösning dels för att möjliggöra planerad utbyggnation samt dels som en betydande 

fosforreducerande åtgärd då de planerade LOD-lösningarna på land inte bedöms räcka 

till för att minska fosforbelastningen till sjön i den utsträckning som erfordras. Vidare 

syftar anläggningen till att öka möjligheten till vistelse vid vattnet. 

För de relevanta miljöaspekterna är den sammanlagda bedömningen i byggskedet att 

dagvattenanläggningen innebär små negativa konsekvenser för riksintressen och 

områdesskydd, friluftsliv och rekreation, naturmiljö, vattenmiljö, buller samt 

masshantering. Kulturmiljö, klimatanpassning och reglering bedöms innebära inga eller 

oförändrade konsekvenser i byggskede. Byggskedet bedöms endast uppgå till ca fyra 

månader.  

I driftskedet bedöms dagvattenanläggningen innebära märkbart positiva konsekvenser för 

friluftsliv och rekreation, stora positiva konsekvenser för vattenmiljö, positiva 

konsekvenser för riksintressen och områdesskydd samt små positiva konsekvenser för 

klimatanpassning. Små negativa konsekvenser på naturmiljön. Inga eller oförändrade 

konsekvenser bedöms på kulturmiljö, reglering, buller och masshantering.  

Sammantaget bedöms den planerade dagvattenanläggningen ha en betydande positiv 

påverkan på Kyrkviken och Järlasjön genom rening av dagvatten och bidrag till minskad 

föroreningsbelastning på sjön. Anläggningen bedöms även bidra till en förbättring av 

miljötillståndet i sjön och öka förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv samt förbättrade 

levnadsförhållanden för vattenorganismer. Vidare planeras dagvattenanläggningen 

byggas med höga gestaltningsmässiga principer så att den smälter in i omgivningen, 

samt ökar tillträdet och möjligheten för rekreation i området. 
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2 Inledning 

2.1 Syfte och bakgrund 

Nacka kommun växer och i samband med att fler människor och företag flyttar in växer 

behovet av bostäder och lokaler. För att möta den ökande befolkningen planerar Nacka 

kommun för 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser på västra Sicklaön i det 

kommunen kallar Nacka stad. En del av dessa bostäder ingår i programområdet för 

Planiaområdet i östra delen av Sickla. Här planeras ca 2 100 nya bostäder och 18 000 

kvm handels- och kontorslokaler (Nacka kommun, 2016). I arbetet med programmet för 

Planiaområdet har behovet av att hantera dagvatten från den delen av avrinningsområdet 

utretts.  

För att möjliggöra planerad utbyggnation av Planiaområdet och delar av Nacka stad samt 

för att möjliggöra förbättring av vattenkvalitén i Järlasjön, är det nödvändigt att hantera 

frågan om rening av dagvatten (Dnr 5462–16, 2016). 

I syfte att finna en lösning som tillgodoser funktionskraven och behovet av att rena 

dagvatten har flera alternativa dagvattenlösningar jämförts. Nacka kommun har beslutat 

att bygga en dagvattenanläggning med tillhörande bryggor utmed Kyrkvikens norra 

strand. Utöver att rena dagvatten från Kyrkvikens tillrinningsområde syftar anläggningen 

till att öka möjligheten till vistelse vid vattnet, se Figur 2-1. I anslutning till 

dagvattenanläggningen i Kyrkviken planerar kommunen även en stadsliknande parkmiljö 

med dagvattenrening för utbyggnadsområdena. 

 

Figur 2-1. Visualisering av området med dagvattenanläggningen 

2.2 Lokalisering 

Kyrkviken är en del av Järlasjön och ligger i sjöns nordvästra del. Kyrkviken har en yta av 

ca 4 hektar och ett medeldjup på ca 2 meter. Dagvattenanläggningen planeras att 

anläggas utmed Kyrkvikens norra strandlinje. Norr om Kyrkviken går Järlaleden och 

Saltsjöbanan/Värmdövägen, se Figur 2-2 och Figur 2-3. 
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Figur 2-2. Översiktskarta med lokalisering av berört område omringat i rött. 

 
Figur 2-3. Flygfoto med planerad anläggning i vitt. Blått illustrerar strandlinjen vid medelvattennivå.  

2.3 Planerad verksamhet 

En dagvattenanläggning i form av en skärmanläggning planeras i Kyrkviken. 

Skärmanläggningen kommer delvis byggas över av ett bryggdäck. Kommunen avser att 

söka tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamheten.  

Kommunen vill med dagvattenanläggningen åtgärda ett befintligt problem med dagvatten 

som rinner ut orenat direkt i Järlasjön. Dagvattenanläggningen möjliggör också för ett 

framtida hållbart byggande för att tillkommande bebyggelse på land inte ytterligare ska 

påverka Järlasjön negativt. Även i uppströmsområdet kommer det krävas lokala 

dagvattenåtgärder (som skelettjordar, växtbäddar, gröna tak m.m.) för planerad 

bebyggelse. Trots detta så räcker inte dessa förslag på åtgärder. Därför är det nödvändigt 

med en kompletterande rening i dagvattenanläggningen. 

Utformningen av bryggdäcken kommer ske med höga gestaltningsmässiga ambitioner 

och hanteras som ett element som tillför kvaliteter till stadsmiljö samt tar hänsyn till 

befintlig strandzon och naturvärden. De överdäckande bryggorna kommer utrustas med 

plats för träning och lek samt ett soldäck med möjlighet till dans, solbad och grillplats. 

Mellan solytorna och strandlinjen föreslås en vattenträdgård anläggas. 
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2.4 Kyrkviksparken 

En park, Kyrkviksparken, planeras ovanför Järlaleden. Parken ska ha en funktion som en 

park i staden med möjligheter för rekreation i form av lek, vila och mötesplats. 

Kyrkviksparken är en av de åtgärder som kommunen planerar på land för att hantera 

dagvatten från utbyggnadsområdet. 

2.5 Avgränsningar 

2.5.1 Avgränsning miljöaspekter  

Miljökonsekvensbeskrivningen avser bedöma vilka konsekvenser som den planerade 

verksamheten kommer ha på miljön och människors hälsa. Utifrån de samrådssynpunkter 

som inkommit samt utifrån förväntade miljökonsekvenser av planerat utförande av 

dagvattenanläggningen, har en avgränsning av MKB:ns innehåll gjorts, där fokus ligger 

på de konsekvenser som planerad vattenverksamhet innebär och som avses ingå i 

tillståndsprövningen enligt 11 kap. miljöbalken. Därutöver beskrivs även konsekvenserna 

av själva dagvattenanläggningen, för att en bedömning i sin helhet ska kunna göras. De 

miljöaspekter som har bedömts som relevanta att bedöma är riksintressen, rekreation och 

friluftsliv, naturmiljö, kulturmiljö, flora och fauna, sediment, strömningsförhållanden, 

ytvatten, vattenkvalité, dagvatten, reglering, buller och masshantering. Utredningen 

fokuserar på konsekvenser på Järlasjön och Kyrkviken.  

Järlasjön är inte en definierad vattenförekomst, men i arbetet med 

miljökonsekvensbeskrivningen har en utgångspunkt för kommunen varit att hantera sjön 

som en vattenförekomst med en motsvarande status som Sicklasjön. 

2.5.2 Tidsmässig avgränsning  

Planerad bygg- och driftstart är omgående i samband med erhållen miljödom, eftersom 

dagvattenanläggningen kommer att ta hand om det orenade dagvatten som idag leds ut i 

Järlasjön. Byggskedet bedöms uppgå till ca fyra månader. Driftskedet innebär en 

permanent dagvattenanläggning som renar dagvatten från avrinningsområdet. 

2.5.3 Geografisk avgränsning 

Den geografiska avgränsningen av denna miljökonsekvensutredning utgörs av den 

faktiska placeringen av anläggningen. Anläggningen kommer att placeras helt inom 

fastigheten Sicklaön 40:12 i Nacka kommun som ägs av kommunen.  

2.6 Befintliga tillstånd 

Det finns en vattendom gällande anläggande av två broar över Sicklasjön för utförande 

av den så kallade Österleden och att i Saltsjön inom vattenområde ingående i fastigheten 

Sicklaön 14:1 tippa schaktnings- och muddringsmassor. Dom meddelades 1998-10-21 

(VA 95/93). För Sicklasjön gäller följande villkor/vattenhushållningsbestämmelser: 

• Muddring får inte utföras under tiden den 1 maj – den 31 augusti 

• Vass och vassrötter som frigörs vid muddring och grävning ska hand om på land 

• Innan arbetena påbörjas skall ett förslag till kontrollprogram upprättas för 
övervakning av de ändrade avbördningsförhållandena och sänkta 
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grundvattennivåerna. Förslaget skall tillgodose de krav som Länsstyrelsen i 
Stockholms län kan ställa på programmet. Kontroll skall därefter ske enligt det 
sålunda upprättade programmet. 

Under våren 1998 skapades förutsättningar att genomföra företaget med broar samt 

bygga om slussen och båtkanalen mellan Sicklasjön och Hammarby sjö genom att 

Stockholms stad och Nacka kommun träffade avtal om finansieringen av en ny sluss 

(vilken var med i den ursprungliga ansökan till vattendomstolen). Slussen, kallad Sickla 

sluss, reglerar vattenståndet i Kolbottensjön, Järlasjön och Sicklasjön, och är belägen vid 

Sicklasjöns utlopp i Sickla kanal. 

Nacka kommun känner inte till några andra tillstånd som berör sjön och som skulle kunna 

påverka den planerade verksamheten. 

3 Beskrivning av samrådsprocessen 

3.1 Samråd 

Kommun genomförde samråd inför tillståndsansökan enligt miljöbalken för fastigheten 

Sicklaön 40:12 i Nacka kommun under perioden 2017-01-30 till 2017-02-27 som en del 

av processen att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen. Med anledning av bl.a. vissa 

justeringar av anläggningens placering och utseende valde kommunen att hålla ett nytt 

samråd under perioden 2017-05-30 till 2017-06-27.  

Samrådsmöte enligt 6 kap. 4 § miljöbalken hölls med Länsstyrelsen i Stockholms län den 

12 januari 2017. Kungörelse för första samrådet gick ut i DN och SVD den 28 januari 

2017 och för det förnyade samrådet den 30 maj 2017. Samrådsunderlaget hölls 

tillgängligt dels på Nacka kommuns hemsida och dels som utskrivet exemplar i Nacka 

stadshus reception under hela samrådsperioden. 

Inbjudan om samråd gick ut via brevutskick till berörda myndigheter (inklusive 

länsstyrelsen), organisationer och drygt 27 fastighetsägare inom bedömt område för 

anläggningsarbetena. Inför det förnyade samrådet utökades kretsen något och 

inkluderade då drygt 37 fastighetsägare samt myndigheter och organisationer.  

Utifrån genomförda samråd har en samrådsredogörelse upprättats och insänts till 

Länsstyrelsen i Stockholms län den 28 augusti 2017. Länsstyrelsen beslutade den 20 

november 2017 att vattenverksamheten i Kyrkviken inte antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Samrådsredogörelsen och beslutet om betydande miljöpåverkan bifogas i 

Bilagorna B1 och B2.  

3.2 Markägarförhållanden och rådighet 

En förutsättning för att kunna söka tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken är att sökande 

har rådighet över de mark och vatten där den ansökta vattenverksamheten ska bedrivas 

och där vattenanläggningen ska förläggas. I förevarande fall äger Nacka kommun 

fastigheten Sicklaön 40:12 och rådighetsförutsättningen bedöms därmed som uppfylld. 



  

   

 
 

11(43) 
 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2017-12-29 

[SLUTVERSION] 

 

 

 

4 Utredda alternativ 

4.1 Nollalternativ 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning redovisa 

konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd. Detta kallas 

för nollalternativet. Nollalternativet beskriver nuvarande miljöförhållanden och en sannolik 

utveckling av miljön om en dagvattenanläggning inte byggs i vattenområdet. 

Nollalternativet fungerar som ett referensalternativ till genomförandealternativet.  

Nollalternativet innebär att ingen dagvattenanläggning anläggs i vattenområdet. Det leder 

till att befintliga föroreningsproblem inte kommer att hanteras. Därtill kommer 

förutsättningarna för ytterligare bebyggelse, så som planerade detaljplaner samt planerad 

tunnelbana, för området att försvåras. 

4.2 Alternativ hantering av dagvatten inom utvecklingsområdet 

Förslaget om att anlägga en dagvattenanläggning i form av en skärmanläggning för 

avrinningsområdet vid Sickla-Plania (se Figur 4-1) utreddes redan 2007 av kommunen. I 

två utredningar studerades alternativ med skärmanläggning i Norra delen av Kyrkviken. I 

den ena utredningen från WSP (2007) utreddes tre olika bassängytor, 2000, 3000 och 

4000 kvadratmeter och i den andra utredningen WRS (2008) gjordes en fördjupad 

utredning kring effekterna av dagvattenhanteringen vid Sickla köpkvarter på Kyrkviken 

och Järlasjön. WRS föreslog även att skärmanläggningen skulle kompletteras med 

åtgärder på land. Sweco (2013) har tidigare tittat på ett förslag till skärmbassäng i 

Kyrkviken och konstaterat att en sådan dagvattenlösning skulle innebära en klar 

förbättring av dagvattenhanteringen från Sickla-Planiaområdet. 

Kommunen har efter de inledande studierna med skärmanläggningar även tittat på andra 

dagvattenlösningar, se Figur 4-2. Bland annat utreddes ett alternativ med tunnel för att 

leda dagvatten till Svindersviken samt magasin under mark, magasin ovan mark och 

landförlagd dagvattendamm. De olika alternativen har sina för- och nackdelar. Fördelen 

med samtliga alternativ förutom förslaget om en tunnel till Svindersviken är att den 

reningseffekt som kan uppnås generellt är god. En lösning med dagvattentunnel till 

Svindersviken skulle behöva innefatta en rening av dagvatten genom t.ex. sedimentering 

i bergtunneln (COWI, 2015). Sannolikt skulle även en kompletterande 

dagvattenanläggning behöva anläggas i tunnelns mynning. 

De olika alternativen skiljer sig i genomförandekostnad. Dyraste dagvattenlösningen är 

magasin under mark och förslaget med tunnel till Svindersviken. Baserat på 

alternativstudien där föreslagna dagvattenlösningar endast omfattade Sickla-

Planiaområdet och Alphyddan, beslutade kommunfullmäktige om en reningsbassäng i 

Kyrkviken (Dnr 5462–16, 2016). Förslaget ansågs vara det mest ekonomiskt fördelaktiga 

och minst anläggningstekniskt krävande samt inte konkurrera med planerad 

markanvändning, vilket gör att det inte blir några begränsningar i möjliga byggrätter på 

land.  



   

 
 

 

12(43) 
 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2017-12-29 

[SLUTVERSION] 

 

 

 

 
Figur 4-1. Avrinningsområde – Sickla-Planiaområdet och Alphyddan. 

 
Figur 4-2. Föreslagna dagvattenlösningar inom Sickla-Planiaområdet (Nacka kommun, 2016). 

En avgörande faktor vid valet av alternativ har varit kommunens rådighet över marken. 

För att kunna bygga en dagvattenanläggning krävs markåtkomst och förfoganderätt över 

den mark som erfordras. En dagvattenlösning på land är därtill mycket svårt att 

genomföra ledningstekniskt då dagvattenledningar behöver dras om för att anslutningar 

ska kunna fungera. En fördel med dagvattenanläggningen i Kyrkviken är att den placeras 
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i den naturliga lågpunkten och inte högre upp i avrinningsområdet. Detta medför att 

skärmbassängen direkt kan ta omhand mer vatten från ett större avrinningsområde 

jämfört med ett landbaserat alternativ högre upp i avrinningsområdet. 

De tidigare studierna kring alternativa dagvattenlösningar hade huvudsaklig fokus på 

dagvattenhanteringen i Sickla-Planiaområdet. Skärmanläggningens avrinningsområde 

har ökat då planeringsprocessen för västra Sicklaön och centrala Nacka framskridit. En 

viktig anledning till att skärmbassängens tilltänkta avrinningsområde i tidigare utredningar 

begränsats till Sickla-Planiaområdet och Alphyddan är att de områdena i dagsläget har 

två utlopp i Kyrkviken. Sickla köpkvarter är redan idag ett problemområde med stora 

hårdgjorda ytor och förorenat dagvatten och därför har man under en längre tid fokuserat 

på möjligheter att rena dagvatten från dessa utlopp. Finntorp (avrinningsområde B, se 

Figur 4-3) har idag sitt utlopp i ett infiltrationsmagasin i Kyrkviksparken, varför utloppet 

från detta avrinningsområde inte problematiserats som en föroreningskälla i Kyrkviken. 

Eftersom om- och nybyggnation också planeras inom Kyrkviksparkens avrinningsområde 

är det nödvändigt att anlägga ett bräddutlopp från Kyrkviksparken. Både på grund av att 

dagvattenflödena till parken kommer att öka och för att ta höjd för klimatförändringar. Ett 

utlopp kommer därav krävas från Kyrkviksparken till Kyrkviken via skärmbassängen. Det 

möjliggör dessutom att en större mängd föroreningar kan reduceras. 

Avrinningsområdet till Kyrkviksparken (avrinningsområde B) kommer i framtiden att öka 

med Birkavägsområdet. Möjligheter att minimera avrinningsområde B österut har 

undersökts, men är begränsade både av hydrauliska skäl, tillgängliga ytor för rening, 

skyfallsrelaterade skäl samt skäl knutna till rådighet över mark.  

 
Figur 4-3. Avrinningsområde - Finntorp och Birkavägsområdet. 

Med anledning av det utökade avrinningsområdet har kommunen bedömt att en 

skärmanläggning i Kyrkviken behöver kompletteras med dagvattenlösningar inom 
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avrinningsområdet (mer om Nacka Kommuns dagvattenriktlinjer, se avsnitt 5.1.4). Därför 

föreslår kommunen flertalet lösningar vilka redovisas i Figur 4-4 och i Tabell 4-1. 

Figur 4-4 illustrerar bristen på ytor för rening i samma storleksordning som den 

tillgängliga grönyta som idag återfinns i läget för Kyrkviksparken och den yta som 

skärmbassängen upptar. Kyrkviksparken och den efterföljande skärmbassängen är 

förutom att vara en naturlig avrinningspunkt topografiskt också ytmässigt strategiskt 

eftersom avledning av dagvatten genom Kyrkviksparken till skärmbassängen varken 

kräver passage genom känslig bebyggelse eller riskerar att skada sådan vid höga flöden. 

 
Figur 4-4. Av kommunen erhållna ytor med möjlighet att anlägga dagvattenreningsanläggningar. 

Blått visar ytor som kan användas för anläggandet av dagvattenanläggningar. Grönt visar ytor som 

kan användas för lokalt omhändertagande av dagvatten inom kvartersmark. Rött visar ytor som 

man kommit fram till ej går att använda för dagvattenrening (Rezapoor m.fl., 2017). De numrerade 

ytorna används i denna utredning inom Järlasjöns avrinningsområde.  

I Tabell 4-1 redovisas lägena för landbaserade dagvattenlösningar som är nödvändiga för 

att klara av omhändertagandet av dagvatten från avrinningsområdet. 

Tabell 4-1. Föreslagna dagvattenreningsanläggningar inom utredningsområdet (exklusive rening i 

LOD inom kvartersmark och allmän plats) inom Järlasjöns avrinningsområde: 

Nummer Plats Anläggning Avrinningsområde 

1 Sickla Torg Avsättningsmagasin a 

2 Kyrkparken Dike och översilningsyta B 

3 Kyrkviksparken Skärmbassäng A och B 

4 Järla Station Avsättningsmagasin D 

5a Lillängen/Järla alt. 1 Damm f 

5b Lillängen/Järla alt. 2 Avsättningsmagasin F 

6 Ny gata Damm, dike och översilning F 
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4.3 Utredningar placering i Kyrkviken 

För dagvattenanläggningen i Kyrkviken har 5 olika placeringar utretts; en 

skärmanläggning som ansluter från befintligt utlopp till Kyrkviken (alternativ 1a), en 

skärmanläggning som ansluter från befintligt utlopp till Kyrkviken med en konstruktion 

som är smalare längst in i viken och bredare längre ut (alternativ 1b), en 

skärmanläggning 50 m österut från befintligt utlopp (alternativ 2), en skärmanläggning 75 

m österut från befintligt utlopp (alternativ 3) samt en skärmanläggning 100 m österut från 

befintligt utlopp (alternativ 4).  

De olika aspekterna som beaktats för varje alternativ är: genomförande av detaljplaner i 

Sickla-Planiaområdet (som bygger på Utvecklad strukturplan för Nacka stad, rev. 

November 2016), gestaltning, dagvattenrening, skyfall, ledningssystem samt 

kostnadskalkyl för anläggning och drift. Kommunen har valt att gå vidare med alternativ 2 

(Figur 4-6) då vald placering gestaltningsmässigt passar bäst ihop med den planerade 

Kyrkviksparken samt innebär att skyfall från avrinningsområdet kan avledas direkt ut i 

Kyrkviken utan att blockeras av skärmanläggningens placering. I alternativ 1a och 1b 

hamnar skärmanläggningen längre ifrån planerad park och placeringen skulle utgöra en 

barriär för och därmed försvåra avledningen av skyfallsflödet (Figur 4-5).   

Alternativ 3 och 4 har man valt att inte gå vidare med då även de lösningarna skulle ge 

större konsekvenser m.a.p. skyfallshanteringen samt innebära mer ledningstekniskt 

komplicerade konstruktioner, som skulle innebära att ledningen får en lägre kapacitet, 

jämfört med alternativ 2 (Figur 4-5).  

 
Figur 4-5. Alternativa lokaliseringar man valt att ej gå vidare med (alternativ 1a längst upp t.v., 

alternativ 1b längst upp t.h., alternativ 3 längst ner t.v., alternativ 4 längst ner t.h.) 
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Figur 4-6. Principskiss valt alternativ, skärmanläggning 50 m östligt läge. 

4.4 Kostnadsjämförelse 

I Tabell 4-2 redovisas en kostnadsjämförelse mellan de utredda alternativen som beskrivs 

i avsnitt 4.1 som låg som grund för kommunens beslut om att placera en skärmbassäng i 

Kyrkviken. 

Tabell 4-2. Kostnadsjämförelse mellan alternativa dagvattenlösningar för Sickla-Planiaområdet. 

 Bergtunnel 
Magasin 
under 
mark 

Magasin 
ovan mark 

Dagvatten-
damm  

Renings- 
/skärmbassäng 

Rening 10–20% 60% 60% 60% 60% 

Recipient 
Svinders-
viken 

Järlasjön Järlasjön Järlasjön Järlasjön 

Kostnad 24 miljoner 70 miljoner 17 miljoner 5–10 miljoner 5 miljoner 

Drift (kr/år) 250 000 100 000 200 000 125 000 125 000 

I samband med utredningen av dagvattenanläggningen i föreliggande 

miljökonsekvensutredning har ytterligare kostnadsstudier gjorts av 

dagvattenanläggningen. Kostnaden för anläggande och drift redovisas i Tabell 4-3. Av 

tabellen framgår att den faktiska kostnaden för dagvattenanläggningen har sjunkit jämfört 

med tidigare gjorda utredningar. Driftkostnaden är beräknad för en anläggning med 30 

års livslängd. Då har konservativt antagits att någon form av bottentömning behövs varje 

år även som så inte är fallet, se avsnitt 7.  
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Tabell 4-3 Kostnadsuppskattning för dagvattenanläggningen 

 Dagvattenanläggning 

Rening Minst 60% 

Recipient Järlasjön 

Kostnad Ca 2,7 miljoner 

Driftkostnad (kr/år) 34 000 kr 

Dagvattenanläggningen kommer att byggas över av ett bryggdäck som innebär att delar 

av dagvattenanläggningen kommer att döljas. För bryggdäcket är anläggningskostnaden 

uppskattad till ca 32 miljoner kronor och driften av densamma till ca 350 000 kr/år för 

slitage och underhållsarbeten. Uppskattad kostnad för bryggdäcket redovisas i Tabell 4-4. 

Tabell 4-4 Kostnadsuppskattning för bryggdäck som delvis kommer täcka dagvattenanläggningen. 

 Bryggdäck 

Rening - 

Recipient Järlasjön 

Kostnad Ca 32 miljoner kr 

Driftkostnad (kr/år) Ca 319 000 kr/år 

5 Allmänna förutsättningar 

5.1 Planer 

5.1.1 Översiktsplan 

I Nackas översiktsplan ”Hållbar framtid i Nacka” som antogs av Nacka 

kommunfullmäktige den 11 juni 2012 pekas västra Sicklaön ut som ett område som ska 

utvecklas till tät stadsbebyggelse med en blandning av arbetsplatser, bostäder, service 

och handel (Nacka kommun, 2016).  

5.1.2 Utvecklad strukturplan för Nacka stad  

Utvecklad strukturplan för Nacka stad bygger på översiktsplanens strategi "En tätare och 

mer blandad stad på västra Sicklaön" och visionen för Nacka stad: "Nära och 

nyskapande". Kommunstyrelsen beslutade 2015 att den utvecklade strukturplanen ska 

ligga till grund för den fortsatta planeringen på västra Sicklaön. 

Strukturplanen ska även stödja kommunen och andra aktörer till helhetssyn i framtida 

avväganden. 

5.1.3 Detaljplaneprogram 

Ett planprogram för Planiaområdet på västra Sicklaön antogs av kommunstyrelsen den 

24 oktober 2016. Planprogrammet anger förutsättningar och mål för kommande 

detaljplanearbete och uttrycker kommunens vilja och avsikter gällande utvecklingen av ett 

specifikt område som ligger inom den Utvecklade strukturplanen för Nacka stad.  

Programmet för Planiaområdet ska tillsammans med angränsande utvecklingsområden 

ses som ett viktigt steg mot att förändra västra Sicklaön från fragmenterad stadsbygd till 
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en sammanhållen, tät och levande stad. Området ska karaktäriseras av en blandning av 

bostäder med olika upplåtelseformer, arbetsplatser, verksamheter, service och offentliga 

platser, samtidigt som områdets blå och gröna värden lyfts fram och där områdets rika 

kulturhistoria förblir en viktig del av stadsdelens själ (Nacka kommun, 2016). 

 
Figur 5-1. Schematisk skiss av stadsbyggnadsprocessen för framtagande och genomförande av 

nya detaljplaner (Källa: Nacka kommun, 2016). 

5.1.4 Dagvattenriktlinjer 

Nacka kommuns dagvattenriktlinjer håller för närvarande på att revideras (Nacka 

kommun, 2017). Detta då tidigare dagvattenstrategi (2008) samt dagvattenpolicy (2010) 

ej tagit hänsyn till Vattendirektivens miljökvalitetsnormer samt dagens högre krav 

dagvattenrening.  

Enligt de föreslagna dagvattenriktlinjerna ska kommunen bl.a.: 

• Verka för att byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare hanterar sitt 

dagvatten på ett hållbart sätt. 

• Skapa funktionella, innovativa, gestaltade dagvattenlösningar, som får ta plats i 

det allmänna rummet. 

• Arbeta aktivt för att nå god kemisk och ekologisk status i sjöar och kustvatten. 

Riktlinjerna säger vidare att: 

• Avrinningen ska begränsas genom anläggande av en stor andel grönytor så som 

gröna tak och växtbäddar samt genomsläppliga beläggningar.  

• Dagvattnet renas genom avledning till LOD1-lösningar innan anslutning till 

ledningsnät.  

• Byggherren/fastighetsägaren ansvarar för utformning och funktion av LOD-

anläggning på kvartersmarken.  

• LOD-lösningarna ska gestaltas så att de skapar attraktiva miljöer. De ska bidra till 

en ökad biologisk mångfald och skapande av ekosystemtjänster i Nacka Stad. 

• Vid uppkomst av överskottsvatten ska VA-huvudmannen säkerställa att 

dagvattnet avleds på ett säkert sätt till nödvändiga fördröjnings- och 

reningsanläggningar. Till dessa anläggningar hör bl.a. dammar, rörmagasin, 

avsättningsmagasin, kassettmagasin, skärmbassänger, magasin med filter m fl.  

• VA-huvudmannen ansvarar inte för regn som är större än de dimensionerande 

regnen som ledningsnätet ska klara av att avleda. 

                                                      
1 Lokalt omhändertagande av dagvatten 
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Enligt gällande dagvattenpolicy (Nacka kommun, 2010) ska dagvatten avledas på ett 

säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. 

Policyn säger bl.a. att:  

• Dagvatten bör så tidigt som möjligt återföras till det naturliga kretsloppet och i 

första hand omhändertas lokalt inom fastigheten. 

• Behovet av dagvattenrening skall avgöras utifrån föroreningarnas mängd och 

karaktär, förutsättningarna i varje område och utifrån recipientens känslighet. 

• All fysisk planering som kan påverka dagvatten ska ske långsiktigt och beakta 

förväntade klimatförändringar. 

5.2 Områdesskydd 

5.2.1 Riksintressen 

Saltsjöbanan (Figur 5-2) utgör riksintresse för kommunikation enligt Miljöbalken 3 kap. 8§.  

 
Figur 5-2. Riksintresse för kommunikation (järnväg) markerat i orange. Planerad skärmbassäng 

markerad i gult och bryggkonstruktion i vitt. 

5.2.2 Strandskydd 

Området omfattas idag utav strandskydd. 

5.3 Friluftsliv och rekreation 

Kyrkviken har ett frilufts- och rekreationsvärde som promenadstråk samt för aktiviteter 

såsom paddling och skridskoåkning. Den mindre passagerarbåten RAN, vilken man kan 

hyra för turer i Stockholms omnejd, har sin angöringsplats längs Kyrkvikens norra strand.  

I programmet för Planiaområdet pekas strandpromenaden och kommande 

brygganläggning ut som en viktig del av ett större sammanhållet gång- och 

rekreationsstråk. 
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5.4 Geologi 

Enligt SGU:s jordartskarta består berört område huvudsakligen av lera (Figur 5-3). 

 
Figur 5-3. SGU:s jordartskarta över området.  

5.5 Naturmiljö 

I Figur 5-4 syns en sammanställning från Nacka kommun (2016) av inventeringen 

”Naturvärdesträd Kyrkviken-Planiaområdet” (Fasth, 2013) som gått igenom 

grönstrukturerna på land inom Sickla-Planiaområdet. Längs Kyrkvikens norra strand 

pekar inventeringen på att delområdet har preliminär naturvärdesklass 2 (där klass 1 

motsvarar högsta naturvärde). Vegetationen vid strandkanten utgörs av en gles rad med 

knäckepilar och några klibbalar. Träden är delvis hamlade, angripna av eldticka som rötar 

veden och påverkar vitaliteten. Några knäckepilar lutar ut mot sjön. På stammarna frodas 

mängder av bladlavar och småvuxna hättemossor. Kyrkogårdslav tyder på god 

luftkvalitet. 

Länken av träd längs strandkanten binder samman annars åtskilda grönstråk som är 

värdefullt för fåglar. 

Området har en karaktär av parkmiljö i den västra delen för att övergå till en del med tät 

träd- och slyvegetation i den östra delen. Undervegetationen består av gräsmatta 

närmast vattenlinjen, och från denna finns bl.a. topplösa, gula svärdsliljor och kråkvicker 

samt andra strand- och vattenväxter. I vattenlinjen närmast land återfinns täta bestånd av 

bredkaveldun som i den östra delen övergår till att helt domineras bladvass och sly. Ute i 

viken finns täta bestånd av hårslinga och arten finns även närmare land (Evander, 2017).  
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Figur 5-4. Natur- och parkmark inom Sickla-Planiaområdet. Rödmarkerade träd motsvarar 

naturvärdesträd med potentiella bärare av rödlistade arter, grönmarkerade träd motsvarar 

naturvärdesträd. Områden inringade i streckat rött bedöms innehålla särskilt höga naturvärden 

(Nacka kommun, 2016) 

5.6 Kulturmiljö 

Inom berört område finns inga utpekade fornlämningar eller fornlämningsområden.  

I samband med programarbetet för Planiaområdet togs en kulturhistorisk rapport fram 

(Nacka kommun, 2013). Denna pekar ut kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom 

programområdet, bland annat Agneshill/Stinsbostaden (Sicklaön 115:4.1) och Tomtebo 

Sicklaön (115:4.2) som ligger i anslutning till dagvattenanläggningen i Kyrkviken. 

I och med den planerade utbyggnationen av tunnelbanan till Nacka och söderort gjordes 

en utredning kring kulturmiljö längs sträckan (Sweco, 2016). Utredningen pekar ut 

områden som har särskilt kulturhistoriskt värde i Nacka kommun, men inga av dessa 

ligger inom det aktuella området.  

5.7 Reglering 

Sicklasjön är via Nackanäs förbunden med Järlasjön. I Sicklasjön finns Sicklaslussen 

som ursprungligen byggdes mellan 1927–1930. Hela slussen byggdes om så sent som 

2003 i samband med att Södra länken byggdes (Arnholm 2016). Nivån i Järlasjön hålls 
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vid dammen vid Sicklaslussen. Någon aktiv reglering av sjöns vattenstånd vid Slussen 

sker inte. 

5.8 Klimatanpassning 

I ett framtida klimat beräknas årsnederbörden öka med 20–30% i Stockholms län. 

Ökningen förväntas bli störst under vinter och vår, upp till 40%, och den kraftiga 

nederbörden (skyfallsflöden) kan komma öka med 20–30% med avseende på maximal 

dygnsnederbörd (SMHI, 2015). 

5.9 Vattenmiljö 

5.9.1 Exploateringsgrad i strandlinjen  

Järlasjöns strandlinje är exploaterat område. Bedömningen utgår från ytan som upptas av 

anlagda och/eller aktivt brukade ytor (Havs- och vattenmyndigheten 2013). 

Markanvändningen i Järlasjöns närområde, dvs området inom 30 meter från sjöns 

strandkant, utgörs av ca 69% anlagd yta i form av gång- och cykelbana samt Järlaleden, 

industriområden, tätorter och aktivt brukad mark i form av ungskog. 

5.9.2 Flora och fauna 

Kyrkviken är relativt grund. Siktdjupet inne i viken ligger på 1,8 meter (Evander, 2017). 

Området närmast land är mestadels brant med en mycket kort strand av grov sten ner till 

botten. Nedanför den stenskodda stranden (> 0,6 meters djup) utgörs bottensubstratet av 

organiskt material (växtmaterial) i olika stadier av förmultning. Det finns ett kort parti i 

mitten av den provtagna sträckan där botten består av sand/grus. I övrigt domineras 

botten helt av organiskt material (Evander, 2017). 

Strandlinjen har inventerats i september 2016. Resultat från inventeringen och 

provtagning visar tydligt att bottenfaunan i Kyrkviken lever i en eutrof (näringsrik) miljö. I 

de prover som togs på 2,8 – 3,5 meters djup fanns inga djur som lever nere i sedimentet, 

bara djur som lever uppe på sedimentet. Detta indikerar på låga halter av syre i 

sedimentet till följd av höga koncentrationer av syretärande ämnen. 

Bottenfaunasamhället var individfattigt och på lite större djup även artfattigt. I de 

grundaste partierna var dock samhället mer artrikt. 

Inventering av vattenväxter visade en miljö med täta bestånd av framför allt hårslinga ute 

i viken samt bredkaveldun och bladvass i strandkanten. Även detta är en indikation på att 

systemet är påverkat av övergödning.  

Det hittades inga rödlistade eller fridlysta arter av bottenfauna eller vattenväxter längs 

den norra stranden av Kyrkviken. 

5.9.3 Vattenkvalité 

Järlasjön är näringsrik. Sjön har fått ta emot föroreningar från omkringliggande hushåll 

och industrier under lång tid. Både näring och höga halter av tungmetaller har därför 

ansamlats i sedimenten på botten (WRS 2008). Det gäller särskilt utanför Järla 

industriområde. Än idag tar Järlasjön emot stora mängder förorenat dagvatten och flera 

pumpstationer har katastrofutsläpp dit (Nacka kommun, 2016). Bräddning ut i sjön sker 
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dock ytterst sällan. Sjön är kraftigt skiktad sommartid, vilket gör att ytvattnet sällan 

kommer i kontakt med det näringsrika och förorenade bottenvattnet, som minskar risk för 

algblomningar (Nacka kommun, 2016).  

Aktuellt tillstånd för Järlasjön med avseende på näringsämnen och ljusförhållanden är 

måttligt och ett stort behov att minska belastningen av näringsämnen till sjön har 

identifierats (VISS, 2017). Enligt tidigare utredning (Persson m.fl., 2015) tillför 

dagvattenutsläpp Järlasjön ca 230 kg/fosfor per år och en minskning med 109 kg/fosfor 

per år skulle behövas för att uppnå god ekologisk status. Efter att utredningen gjordes har 

ytterligare planerad exploatering i avrinningsområdet tillkommit. Därför har det antagits att 

mer fosfor belastar vattendraget än vad som antogs i utredningen. Reduktionsbehovet 

har därför justerats upp med motsvarande mängd. För att uppnå bedömd acceptabel 

belastning på sjön, och sedermera god ekologisk status med avseende på 

näringsämnen, måste nuvarande fosforbelastning till sjön minska med 117 kg fosfor/år 

med avseende på dessa förutsättningar (Lundkvist, 2017).  

Koppar, zink och krom är de tre särskilda förorenande ämnen, för vilka mätvärden i 

Järlasjön finns tillgängliga. Koncentrationerna av alla tre ämnen är lägre än respektive 

gränsvärde vilket hade motsvarat god ekologisk status (Schmidt, 2017). 

Järlasjöns aktuella kemiska tillstånd för ytvatten bedöms vara god. Uppmätta 

koncentrationer av bly, kadmium och nickel ligger alla under gränsvärdena motsvarande 

god kemisk ytvattenstatus (Schmidt, 2017). 

5.9.4 Sediment 

En miljöteknisk sedimentundersökning (Norder m.fl., 2016) har i september 2016 utförts 

inom det område som bedöms bli berört av dagvattenanläggningen (se Figur 5-5). 

Proverna har analyserats på metaller, totalkväve och tennorganiska föreningar samt 

PAH11.  

Gjord provtagning visar generellt högre föroreningshalter närmast land. Halterna 

organiska föroreningar (PAH) klassas i provpunkt 1 som mycket höga. I provpunkterna 2 

och 3 klassas halterna som låga. Metallföreningar har uppmätts i alla provpunkter med 

högst uppmätta halter i provpunkt 1 där de klassas som mycket höga. I provpunkt 1 har 

även höga halter av dibutyltenn och tributyltenn hittats. Detta kan bero på båttrafik som 

angjort vid båtbryggan som funnits nära provpunkt 1. I övrigt är nivåerna av 

tennorganiska föroreningar låga. De höga föroreningshalterna tyder på att sedimenten 

kan vara starkt påverkade av långvariga dagvattenutsläpp. 
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Figur 5-5. Provtagningspunkter utmed Kyrkvikens norra strand. 

5.9.5 Dagvatten 

I dagsläget leds dagvatten från två avrinningsområden (A och B) till Kyrkviken. Dagvatten 

från avrinningsområde A leds orenat ut i Kyrkviken. Dagvatten från avrinningsområde B 

avleds till ett befintligt infiltrationsmagasin i Kyrkviksparken från vilket vattnet fortsätter till 

Kyrkviken via marken (Figur 5-6). Anläggningen betraktas som ett stort biofilter genom 

vilket dagvattnet flödar diffust ut mot recipienten. För närmare beskrivning se Lundkvist 

(2017).  

 
Figur 5-6. Avrinningsområden Kyrkviken befintlig situation  
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I en framtida situation med utbyggnad enligt strukturplan för Nacka stad sker en 

omfattande utbyggnad och förtätning inom avrinningsområdena. Flödena från respektive 

avrinningsområde förväntas att öka något på grund av en ökning av hårdgjorda ytor (se 

Tabell 5-1). 

Tabell 5-1. Årsmedelavrinning

 

Avrinningsområde A delas upp delavrinningsområdena i A och a, men med samma 

totalarea som innan (Figur 5-7). I området planeras bland annat nya bostadsområden på 

mark som idag utgörs av parkeringsytor (vid Sickla köpkvarter). Här kommer en del av 

dagvattnet från de kvarvarande parkeringsytorna att ledas till ett nytt reningsmagasin 

under ett planerat torg inom området. Det renade dagvattnet späds sedan av 

ledningstekniska skäl med dagvatten från resterande avrinningsområde A och leds vidare 

mot skärmbassängen i Kyrkviken där ytterligare rening sker. 

 
Figur 5-7. Översikt dagvattenhantering framtida situation. 

I samband med kapacitetsförbättringen i dagvattennätet kommer delar av dagvattennätet 

ledas i ny sträckning vilket innebär att avrinningsområde B utökas. Se markerat område 

Figur 5-7. Dagvattnet från avrinningsområde B (även utökningen) leds till Kyrkviksparken. 

Precis som idag kommer troligtvis en stor del av dagvattnet infiltreras i parken som 

bedöms ha samma funktion som i befintlig situation men med möjlighet till bräddning. 

Överskottsvatten från parken leds vidare in i dagvattenanläggningen för rening (Figur 5-7) 

(Lundkvist, 2017).  
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I samband med Nackas stadsbyggnadsprojekt har en sammanställning gjorts över 

fosforreducerande insatser. Figur 5-8 redovisar totala reduktionsbehovet inom hela 

avrinningsområdet. Planerade insatser inom utvecklad strukturplan för Nacka stad 

redovisas med röda tårtbitar. De föreslagna insatserna, se Figur 4-4, ger tillsammans en 

reduktion av 77 kg fosfor/år. De planerade insatserna inom området som avrinner mot 

Kyrkviken (inklusive dagvattenanläggningen) reducerar fosforbelastningen med 58 kg/år. 

Den beräknade fosforreduktionen i skärmbassängen uppgår till ca 32 kg/år. 

Sammanställningen visar att allt dagvatten inte kan renas enbart med LOD-lösningar utan 

att dagvattenanläggningen behövs för att kunna uppnå målet att reducera fosfortillförseln 

till sjön med 117 kg/år, se Lundkvist (2017) samt avsnitt 10.7.6 nedan. 

 
Figur 5-8. Hela cirkeln utgör behovet av fosforreduktion i Järlasjön. Rödmarkerade fält redovisar 

fosforreduktionen inom den del av Kyrkvikens avrinningsområde som ingår i Nackas 

stadsbyggnadsprojekt. Varje del redovisar möjlig reduktion för respektive åtgärd (Lundkvist, 2017). 

5.9.6 Dimensionering av dagvattenanläggningen  

Beräkningarna har utgått från ett framtida scenario med full utbyggnad enligt utvecklad 

strukturplan för Nacka stad. Föroreningshalter och föroreningsbelastning har beräknats 

för de områden där förtätning eller ombyggnation föranleder en förändring i 

föroreningsbelastning  

Modelleringsprogrammet StormTac har använts för att beräkna halter och belastning från 

aktuella utredningsytor och reningseffekter för föreslagna åtgärder. Halterna avser 

årsmedelhalter (ug/l) och belastningen avser årsbelastning (kg/år). Indata till modellen är 

LOD inom DP 
allmän plats

13 kg

LOD inom DP 
kvartersmark

12 kg

LOD 

Värmdövägen

1 kg

Magasin 
Sickla Torg

4 kg

Kyrviksparken
12 kg

Skärmbassäng
32 kg

Åtgärder utanför 
utredningsområdet

43 kg



  

   

 
 

27(43) 
 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2017-12-29 

[SLUTVERSION] 

 

 

 

årsnederbörd, markanvändning och volymavrinningskoefficient vilken talar om hur mycket 

respektive markanvändning bidrar till årsavrinningen.  

För befintlig situation har det antagits att det saknas lokala dagvattenreningsåtgärder i 

avrinningsområdet. När framtida belastningar har beräknats har det förutsatts att 

dagvattenmagasin, dagvattendamm och lokalt omhändertagande enligt Nackas 

dagvattenriktlinjer genomförs på allmän plats (gator och torg) i de planerade utbyggnads 

och förtätningsområdena. Det kommer att ställas krav på rening inom kvartersmark men 

då reningseffekten av dessa anläggningar inte är känd i dagsläget har beräkningarna (för 

att vara på den säkra sidan) inte tagit hänsyn till LOD på kvartersmark. Tabell 5-2 

redovisar föroreningsbelastningen i kg/år före och efter skärmbassängen. I dokument 

”Dagvattenrening skärmanläggning Kyrkviken” redovisas dagvattentekniska 

förutsättningar för gjorda beräkningar och resultat. 

Tabell 5-2. Föroreningsbelastning (kg/år) i nuläge och framtid med och utan dagvattenanläggning, 

samt procentuell reduktion mellan nuläge och framtid med dagvattenanläggningen. Framtid utan 

dagvattenanläggning innefattar rening i dagvattenmagasin, dagvattendamm och LOD-lösningar. 

Kommentar Nuläge 
Framtid utan 
dagvatten-
anläggning 

Framtid med 
dagvatten-
anläggning 

Reduktion med 
dagvatten-
anläggning 

Fosfor 61 66 34 44% 

Kväve 454 510 387 15% 

Bly 3.2 2.7 1 69% 

Koppar 5.7 6.4 3.4 40% 

Zink 23.4 22 9.4 60% 

Kadmium 0,14 0,12 0,072 49% 

Krom 1,9 2,5 0,79 58% 

Nickel 1,6 1,6 0,91 43% 

Kvicksilver 0,009 0,0075 0,0054 40% 

Suspenderat 
material 

17 422 16 000 6070 65% 

Olja 215 180 36 83% 

PAH16 0,11 0,11 0,034 69% 

Bens(a)pyren 0,013 0,011 0,0035 73% 

6 Utformning dagvattenanläggning 

6.1 Teknisk konstruktion  

Den tekniska konstruktionen består av en bryggkonstruktion och en skärmanläggning. 

Bryggkonstruktionen kommer byggas över delar av skärmanläggningen. 

6.1.1 Inlopp och utlopp 

Dagvatten leds till dagvattenanläggningen via två inlopp som placeras i den första 

sektionen av bryggkonstruktionen. Inloppen är konstruerade och placerade så att inte 
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skärmarna ska ta skada. Inloppen behöver platsgjutas innanför temporär spont. Utloppet 

placeras i gummiduken längst österut. I utloppet kommer finnas en 

bakströmmingsfunktion som förhindrar att vatten från Kyrkviken rinner in i 

dagvattenanläggningen. 

6.1.2 Skärmanläggning 

Skärmanläggningen utgörs av en gummiduk som fästs på pålar under bryggorna. 

Skärmanläggningen sektioneras upp i delsektioner med olika funktioner och utgörs av en 

inloppsdel, en mellandel och en utloppsdel, se Figur 6-1. Från inloppet till utloppet är 

skärmanläggningen ca 280 meter. Den totala ytan skärmanläggningen uppgår till ca 2600 

m2. På denna sträcka ska det suspenderade materialet i dagvattnet hinna sedimentera på 

skärmanläggningens botten. Den huvudsakliga avskiljningen kommer att ske i 

inloppsdelen. I Lundkvist (2017) beskrivs skärmanläggningens funktion mer ingående. 

 
Figur 6-1. Översikt skärmens utbredning i Kyrkviken. 

6.1.3 Bryggdäck och flytbryggor 

Bryggkonstruktionen utgörs av tre fasta bryggdäck, Figur 6-2. Mellan de fasta bryggorna 

ligger flytbryggor. Landfästet för de fasta bryggorna utgörs av en spont och krönbalk med 

en sammanlagd längd på ca 130 m som slås eller grävs ner till berg. Bryggkonstruktionen 

kommer sedan pålas ute i vattenområdet. Pålarna borras ner till berg och antalet pålar 

uppskattas till 270 st. Den sammanlagda ytan för bryggdäcket är ca 2925 m2. De två 

flytbryggorna får en sammanlagd yta på ca 375 m2. I bryggdäcket placeras 

inspektionsluckor ut för att underlätta drift och underhållsarbeten på 

dagvattenanläggningen. 

 
Figur 6-2. Bryggdäck och flytbryggor 
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6.1.4 Schakt och muddringsarbeten  

För att kunna placera inloppen på rätt nivå så att dagvatten kommer ut i 

dagvattenanläggningen krävs viss schakt på land om ca 10 m3, Figur 6-3. För krönbalken 

behövs en schakt på ca 50 m3. För att få plats med skärmrännorna under första 

bryggdäcket krävs mindre muddring av botten på en yta av ca 180 m2. Volymen 

muddermassor uppskattas till ca 170 m3.  

 
Figur 6-3. Område där muddring behöver ske ner till + 3,9 m (RH2000). 

6.2 Gestaltning  

Den grundläggande tanken och kommunens ambitioner med utformningen av 

bryggdäcket är att skapa en strandpark med plats för mer aktiviteter än bara promenader. 

Bryggdäcket föreslås bestå av tre stora trädäck med olika rekreationsfunktioner.  

6.3 Genomförande 

Pålar borras ner och spont kommer att behöva slås eller grävas ner beroende på 

geotekniska förutsättningar. Schaktarbeten kan sannolikt ske från land. Pålnings- och 

muddringsarbeten bör ske från pråm för att inte riskera markstabiliteten. Muddringen 

föreslås utföras med miljöskopa som sluter tätt och begränsar spillet till vattnet. 

Arbetet med de två inloppen kommer ske innanför tillfällig spont. Arbetet behöver ske i 

torrhet varför inläckande sjövatten kommer att pumpas bort. Sannolikt leds byggvattnet till 

en markyta som tillåter återinfiltration. 

I samband med att schakt och muddring behöver ske kommer en yta att behövas för att 

tillfälligt lägga dessa massor på för eventuell avvattning. Det är viktigt att platsen väljs så 

att massorna inte stör omgivningen och att vatten från massorna kan omhändertas 

eftersom sedimenten är påverkade av föroreningar. Nuvarande förslaget är att använda 

parkytan ovanför Järlaleden. Massorna kommer läggas på skyddande duk och platsen 

kommer återställas efter genomfört arbete. Muddring och schaktarbeten bör kunna ske 

på ca 1 vecka. 
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7 Drift dagvattenanläggning 

Den primära underhållsåtgärden kommer vara att rensa skräp samt hålla efter vegetation. 

Tillsyn av anläggningen kommer att ske regelbundet. Slamsugning kan komma att 

behöva ske vart åttonde år men troligen kommer behovet att uppstå ännu mer sällan. 

I bryggdäcket har flertalet inspektionsluckor placerats ut. Genom dessa luckor kan till 

exempel slamsugning ske om det behövs. Vid inspektionsluckorna finns möjligheter att ta 

vattenprover m.m. för att kunna följa upp hur reningsanläggningen fungerar. 

För kontroll och drift av dagvattenanläggningen ska en skötselplan tas fram. Inga 

ytterligare åtgärder i driftskede bedöms vara nödvändiga på själva 

dagvattenanläggningen annat än vanligt anläggningsunderhåll. 

8 Grunder för konsekvensbedömning 

8.1 Miljömålen 

Miljöbalkens övergripande mål är att främja hållbar utveckling. De komplexa 

helhetsbedömningar som miljöbalken syftar till medför behov av vägledning för 

domstolarnas och myndigheternas tillämpning av lagstiftningen. De nationella 

miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt är avsedda att fylla en sådan funktion. 

Miljömålen och miljökvalitetsmålen är antagna av riksdagen. Miljömålen är en 

grundläggande utgångspunkt för miljöarbetet på nationell, regional och lokal nivå, men de 

är inte juridiskt bindande. Av de sexton miljökvalitetsmålen bedöms följande vara aktuella 

för den planerade verksamheten:  

• Begränsad klimatpåverkan 

• Ingen övergödning 

• God bebyggd miljö 

• Giftfri miljö 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Ett rikt växt- och djurliv 

Bedömningen är att den planerade verksamheten inte kommer att motverka det 

övergripande åtgärdsarbetet med att bidra till de nationella miljökvalitetsmålen. 

8.2 Miljöbalken 

Vid tillståndsprövningar ska de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2:a kapitel 

tillämpas. Dessa innehåller krav på hänsyn till människors hälsa och till miljön. Även 

miljöbalkens 3:e kapitel där hushållningsreglerna finns skall ligga till grund för 

bedömningen av verksamhetens eller åtgärdens påverkan och konsekvenser. Här görs 

en avvägning mellan de allmänna intressen och önskemål som finns när det gäller 

användning av mark- och vattenområden. Här ingår både bevarandeintressen och 

nyttjandeintressen. I 4:e kapitlet miljöbalken finns hushållningsbestämmelserna som 

innehåller särskilda bestämmelser för vissa geografiskt utpekade områden med natur-, 

kultur- och friluftslivsvärden av riksintresse.  
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Konsekvensbedömningar görs både för bygg- och driftskedet där så är möjligt. Vissa 

miljöaspekter kommer bli mer påtagliga i byggskedet jämfört med driftskedet.  

8.3 Påverkan, effekt och konsekvens 

I bedömningen av en planerad vattenverksamhets sammantagna miljökonsekvenser 

urskiljes dess miljöpåverkan, miljöeffekter och miljökonsekvenser:  

• Miljöpåverkan är den faktiska förändringen, t.ex. att en anläggning tar ett visst 
markområde i anspråk. 

• Miljöeffekt är en förändrad miljökvalitet orsakad av en påverkan t.ex. anläggande 
av konstruktion i vattenområdet. 

• Miljökonsekvens är följden av miljöeffekterna för något intresse. Konsekvensen 
uttrycks oftast som en värderande bedömning, t.ex. påverkan av 
vattenförhållanden.  

Oftast är det lämpligt att sammanväga miljöpåverkan och miljöeffekt och att tydliggöra 

miljökonsekvenserna för ett särskilt intresse. I bedömningen för den i MKB:n beskrivna 

verksamheten har målet varit att så långt som möjligt kunna uttrycka bedömningarna i 

konsekvenstermer. Detta har dock inte till fullo varit möjligt på grund av de komplexa 

samband som ibland uppkommer mellan miljöpåverkan och miljökonsekvens. Både 

positiva och negativa miljöförändringar och därmed miljökonsekvenser kommer därför att 

presenteras.  

8.4 Bedömningsskala 

Vid bedömningarna med avseende på miljökonsekvenser för den planerade 

verksamheten har målet varit att använda en enhetlig bedömningsskala som omfattar: 

stora positiva, märkbart positiva, små positiva, oförändrat, små negativa, märkbart 

negativa och stora negativa miljökonsekvenser.  

Storleken på miljökonsekvenserna är en produkt av miljöpåverkans-, miljöeffekternas, 

samt skyddsvärdenas storlek (på nationell, regional, kommunal och lokal nivå). Skalan 

innebär att till exempel att mindre skillnader inte alltid tydligt framgår. Det innebär också 

att en stor påverkan på exempelvis ett riksintresse automatiskt ger utslag som en stor 

miljökonsekvens medan stor påverkan på ett lokalt intresse inte alltid framgår lika tydligt.  

Bedömningsskalan ska därför främst betraktas som en vägledning. Avsikten är att kunna 

redogöra för miljökonsekvenserna för vattenverksamheten på ett sakligt och tydligt sätt, 

så att motiven till konsekvensbedömningarna ska gå att följa och därmed kunna ligga till 

grund för övriga bedömningar. 
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9 Konsekvenser i byggskede  

9.1 Riksintressen och områdesskydd 

Miljökonsekvenser: små negativa 

I byggskedet kommer det endast bli en tillfällig påverkan av strandområdet. Denna 

påverkan kommer inte att föreligga efter avslutat byggskede. Påverkan under byggskedet 

utgörs i första hand av arbete med schaktning, pålning, spontning och muddring i 

strandlinjen och vattenområdet. Schaktning och muddring kommer innebära att etablerad 

flora och fauna både på land och i vattenområdet kommer att påverkas. Eftersom här 

beskriven påverkan upphör så förhindras inte den långsiktiga möjligheten att trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet. Av samma skäl så 

förhindras inte att långsiktigt kunna bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 

och i vatten.   

9.2 Friluftsliv och rekreation 

Miljökonsekvenser: små negativa 

Under byggskedet bedöms konsekvensen på friluftsliv och rekreation innebära en liten 

påverkan. Arbetet kommer ske i ett område som har ett frilufts- och rekreationsvärde för 

aktiviteter såsom paddling och skridskoåkning. Möjligheterna till dessa aktiviteter kommer 

vara begränsade under byggskedet.  

Passagerarbåten Ran som har sin brygga längs Kyrkvikens norra strand kommer inte ha 

angöringsmöjlighet under byggskedet. Tillgängligheten till gång- och cykelvägen i 

anslutning till dagvattenanläggningen kommer under byggskedet begränsas. 

9.3 Naturmiljö 

Miljökonsekvenser: små negativa 

Påverkan på befintlig vegetation bedöms som liten i byggskedet. De befintliga träd som är 

i gott skick mellan gångväg och bryggor kommer bevaras och där det inte går att bevara 

de gamla kommer nya träd planteras. 

9.4 Kulturmiljö 

Miljökonsekvenser: oförändrat 

De kulturhistoriskt värdefulla byggnader som pekats ut i närområdet bedöms inte 

påverkas av arbetet med dagvattenanläggningen. 

9.5 Reglering 

Ingen påverkan på reglering bedöms i byggskedet. 

9.6 Klimatanpassning 

Ingen påverkan till följd av dagens regn eller vattenflöden förväntas i byggskedet. 
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9.7 Vattenmiljö 

9.7.1 Strömningsförhållande 

Miljökonsekvenser: oförändrat 

Arbetet med pålning och muddring kommer ske från pråm och bedöms inte påverka 

strömförhållandena i byggskedet. 

9.7.2 Flora och fauna 

Miljökonsekvenser: små negativa 

En muddring för placering av skärmrännor kommer att direkt påverka de individer av 

vattenväxter och bottenfauna som finns i området. Det kommer även att bli en indirekt 

påverkan eftersom en del av den grundare, mer artrika, litoralzonen2 kommer att 

försvinna. Påverkan bedöms dock som liten då man inte fann några rödlistade eller 

fridlysta arter av bottenfauna eller makrofyter längs den norra stranden av Kyrkviken 

(Evander, 2017).  

9.7.3 Vattenkvalitet 

Miljökonsekvenser: små negativa  

Under byggtiden kan det bli viss negativ påverkan på vattenkvaliteten som konsekvens 

av grumling, dock kommer skyddsåtgärder att föreslås se avsnitt 9.7.5. 

Dagvattensituationen i byggskedet kommer fortsätta som idag, dvs rinna ut orenat genom 

befintliga utlopp till Kyrkviken. 

9.7.4 Ytvatten 

Miljökonsekvenser: små negativa 

Ytvatten/inläckande sjövatten som behöver pumpas bort under arbetet med de två 

inloppen kommer sannolikt ledas till en markyta som tillåter återinfiltration. 

9.7.5 Sediment 

Miljökonsekvenser: märkbart negativa 

Muddring och pålning kommer genera grumling i byggskedet. Sedimenten är påverkade 

av föroreningar från kontinuerligt dagvattenutsläpp i området.  

Som skyddsåtgärder föreslås att muddringsarbete som utförs i vatten sker med 

miljöskopa som sluter tätt och begränsar spill, samt att området omgärdas av en eller två 

skärmar i vattnet för att begränsa spridning av grumlande partiklar. Eftersom 

muddringsarbetet bedöms pågå i ca en vecka bedöms inga ytterligare skyddsåtgärder 

vara motiverade med hänsyn till risken för spridning av grumlande material. Vidare 

föreslås arbeten ta hänsyn till biologisk aktivitet i vattnet och fåglars häckningstider, dvs 

att de inte utförs i perioden 1 april till 31 augusti. 

                                                      
2 Den del av en sjö eller ett hav som ligger närmast land. 
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Länshållningsvattnet föreslås släppas på gräsyta för återinfiltration. Med denna åtgärd 

förhindras partikelhaltigt länshållningsvatten rinna tillbaka direkt till sjön. Då 

länshållningsvattnet kommer utgöras av inläckande sjövatten bedöms ingen ytterligare 

rening av vattnet vara motiverat.  

Konsekvenserna i byggskedet bedöms ha måttlig påverkan utifrån rådande 

förutsättningar. Bedömningen baseras på att föroreningar har påträffats i sedimenten som 

kan spridas med grumlingen, men de planerade skyddsåtgärderna bedöms motverka 

spridningen av föroreningar. För arbete i vattenområde föreslås att ett kontrollprogram tas 

fram i samråd med tillsynsmyndigheten. 

9.7.6 Dagvatten 

Miljökonsekvenser: oförändrat  

Inget dagvatten från utvecklingsområdena kommer kunna anslutas till 

skärmanläggningen innan den är på plats.  

9.8 Buller 

Miljökonsekvenser: små negativa 

Utgångspunkten är att Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller NFS 2004:15 ska 

tillämpas, och på sådant sätt som etablerats vid större miljöprövningar, d.v.s. mellan kl. 

07-19 helgfri måndag-fredag gäller bullernivån inomhus 45 dBA ekvivalent ljudnivå och 

utifrån denna nivå ska bedömas om skyddsåtgärder erfordras. Riktlinjerna medger högre 

värden i undantagsfall, t.ex. vid byggverksamhet som pågår i högst två månader bör 5 

dBA högre värden kunna tillåtas vilket gäller vid korta bygguppdrag som borrning, 

spontning och pålning. Detta är fallet för pålnings- och spontningsarbeten vid 

genomförande av dagvattenanläggningen, se Figur 9-1.  

För att överskrida riktvärdet på 45 dBA ekvivalent ljudnivå i inomhusmiljö krävs att 

byggbullret generera ljud som överskrider 75 dBA dagsmedelvärde utomhus vid fasad 

(30 dB är antagen fasadreduktion enligt schablon). Vidtagna utredningar visar att 

riktvärdet för inomhusbuller på 45 dBA inte kommer överstigas för någon fastighet som 

ligger i området, se Figur 9-2 (Nannstedt m.fl., 2017). Detta gäller även om arbete med 

pålning och spontning sker samtidigt. Några skyddsåtgärder erfordras därför inte. 

 



  

   

 
 

35(43) 
 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2017-12-29 

[SLUTVERSION] 

 

 

 

 
Figur 9-1. Bullerutbredning vid borrning av pålar (vänster kolumn) och av att sponten slås ner 

(höger kolumn) för utomhus bullernivåer.  

 
Figur 9-2. Bullerutbredning (inringat i rött) vid ett worst-case scenario där pålar borras och spont 

slås ner samtidigt. Utbredningen är begränsad till fastighet Sicklaön 40:12 (markerad i grönt). 
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9.9 Masshantering 

Miljökonsekvenser: små negativa 

Muddrade massor och schaktmassor kommer att läggas på en yta ovanför Järlaleden (se 

avsnitt 6.3. Påverkan av masshantering bedöms som liten i byggskedet och inkluderar 

avrinning och avvattning av muddrade massor, omhändertagande och rening av vatten 

som uppkommit innan det returneras till recipienten samt transport av uppkomna massor 

(Teknisk beskrivning, 2017). Om sedimenten ska avvattnas krävs särskilt 

omhändertagande av avrunnet vatten på platsen (Norder m.fl., 2017). 

Konsekvensen av masshanteringen bedöms som liten förutsatt att avrunnet lakvatten inte 

returneras till recipienten.  

10 Konsekvenser i driftskede  

10.1 Riksintressen och övriga områdesskydd 

Miljökonsekvenser: positiva 

Skärmanläggningen med sin placering i vatten bedöms inte påverka Saltsjöbanan. 

För att anläggningen ska ha åsyftad effekt är det nödvändigt att den placeras på här 

aktuell plats. Anläggningen syftar till att omhänderta ett mycket angeläget allmänt 

intresse. Vad gäller syftet med strandskyddet bedöms det inte påverkas av anläggningen 

då den syftar till att begränsa föroreningspåverkan på Järlasjön samt öka möjligheten till 

rekreation för allmänheten i anslutning till vattenområdet och på sikt öka förutsättningar 

för växt- och djurlivet i sjön.  

10.2 Friluftsliv och rekreation 

Miljökonsekvenser: märkbart positiva  

I sin helhet bedöms dagvattenanläggningen med tillhörande bryggor innebära en 

märkbart positiv påverkan på friluftsliv och rekreation i driftskedet genom att utöka 

möjligheterna till aktiviteter i området.  

Kommunen kommer möjliggöra en angöringspunkt för passagerarbåten Ran vid 

Kyrkvikens norra strand. Det kommer fortfarande att finnas utrymme för kanotister att 

tillträda stranden i Kyrkviken. 

10.3 Naturmiljö 

Miljökonsekvenser: små negativa 

Med ianspråktagandet av slänten mellan Järlaleden och Järlasjön bedöms en mindre 

påverkan på naturmiljö ske i och med att en liten del av grönytan försvinner.  

10.4 Kulturmiljö 

Ingen påverkan på kulturmiljö bedöms i driftskedet.  
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10.5 Klimatanpassning 

Miljökonsekvenser: små positiva 

Gällande klimatanpassning och utmaningar som skyfallsflöden, så kommer dagvatten 

från område A ges möjlighet till bräddning på land innan ledningen går in i 

skärmbassängen medan vatten från område B utjämnas och fördröjs i Kyrkviksparken. 

Om ändring sker vid Sicklasluss genom ändring av domen kan skärmarna anpassas till 

det vattenståndet i sjön.  

10.6 Reglering 

Ingen påverkan på reglering bedöms i driftskedet. 

10.7 Vattenmiljö 

10.7.1 Strömningsförhållande  

Miljökonsekvenser: oförändrat 

Skärmanläggningen bedöms ha liten betydelse för vattenomsättningen i viken (Schmidt, 

2017). Även om reduceringar av strömningshastigheter kan förväntas lokalt i Kyrkviken är 

konsekvenserna sannolikt obetydliga för omsättningstiden i hela Järlasjön. 

10.7.2 Flora och fauna 

Miljökonsekvenser: märkbart positiv 

De lokala makrofyter och bottenfaunasamhälle där dagvattenanläggningen kommer 

placeras kommer att påverkas. Däremot kommer troligtvis inga arter att försvinna helt 

eftersom artsammansättningen är densamma i hela vikens grundare strandzon. Arterna 

finns kvar i den södra delen av viken även om vissa arter kommer att minska eller 

försvinna från den norra delen (Evander, 2017).   

Dagvattenanläggningen innebär små problem för makrofyter och bottenfaunasamhälle i 

Kyrkviken. Byggandet av trädäcket kommer att minska möjligheterna för makrofyter och 

ett bottenfaunasamhälle likt de som finns där idag. Ett trädäck medför en begränsning av 

solinstrålning till strandzonen. Primärproduktionen minskar och därmed födotillgången för 

en del av de arter som lever i de grundare områdena av strandzonen (Evander, 2017).  

För påverkan i Kyrkviken och Järlasjön i stort kommer det ske en förbättring då 

föroreningshalterna i sjön kommer att minska markant.  

Sammantaget bedöms påverkan på flora och fauna som märkbart positivt då 

miljötillståndet i sjön förbättras på lång sikt. 

10.7.3 Vattenkvalitet 

Miljökonsekvenser: stora positiva 

Järlasjöns aktuella tillstånd med avseende på särskilt förorenande ämnen (koppar, zink 

och krom) är god och om området byggs ut enligt utvecklad plan med de föreslagna 
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reningsåtgärderna, sker en marginell minskning av dessa ämnen i Järlasjön. Därmed 

bedöms sjöns förutsättningar för bibehållen status förbli oförändrad (Lundkvist, 2017). 

Sjöns förutsättningar med avseende på de prioriterade ämnena som är uppmätta (bly, 

kadmium och nickel) bedöms också vara god, såväl i nuvarande, som i framtida situation 

(Lundkvist, 2017). 

Resultatet från den hydromorfologiska utredningen indikerar att den potentiella påverkan 

på Järlasjöns hydromorfologiska tillstånd till följd av dagvattenanläggningen bedöms som 

liten baserat på potentiella förändringar i morfologiskt tillstånd, konnektivitet och 

hydrologisk regim (Dahlgren Strååt, 2017). Det bör tilläggas att då anläggningen syftar till 

att rena dagvatten från Kyrkvikens tillrinningsområden vilket innebär att påverkan på det 

biologiska tillståndet är positiv och detta är den av kvalitetsfaktorerna som väger tyngst, 

så är en liten påverkan på hydromorfologiskt tillstånd av sekundär betydelse. 

10.7.4 Ytvatten 

Ingen påverkan på ytvatten bedöms i driftskedet. 

10.7.5 Sediment  

Miljökonsekvenser: märkbart positiv 

Vegetationsröjning i skärmanläggningens öppna ytor och i bryggdäckets närområde 

bedöms vara den primära underhållsåtgärden. Vad gäller sedimentationen på 

bassängens botten uppskattas rensning behöva ske en gång vart åttonde år men troligen 

kommer behovet uppstå ännu mer sällan. 

För sedimenten utanför anläggningen kommer föroreningsbelastningen minska i 

framtiden vilket innebär positiva konsekvenser för Kyrkviken och Järlasjön i stort. 

 Påverkan bedöms sammantaget bli märkbart positiv då miljötillståndet i sjön förbättras 

på lång sikt. 

10.7.6 Dagvatten 

Miljökonsekvenser: stora positiva 

Den planerade dagvattenanläggningen innebär en påtaglig minskning av sjöns 

näringsämnesbelastning och belastning av tungmetaller.  

Behovet av att rena fosfor uppgår till 117 kg/år i Järlasjön (Persson m.fl., 2015). 

Dagvattenanläggningen kommer rena 32 kg/år vilket motsvarar 27% av det samlade 

behovet att reducera fosfor, se avsnitt 4.2,  Figur 5-8 och Tabell 5-2. Skulle 

dagvattenanläggningen inte anläggas bedöms de föreslagna åtgärderna på land inte 

räcka till för att minska fosforhalten in den utsträckning som krävs (Lundkvist, 2017) och 

även om kommunen kommer ställa krav på rening på kvartersmark kan man inte 

garantera hur det blir långsiktigt. Dagvattenanläggningen har därav en betydande roll i de 

fosforreducerande åtgärder som planeras runt Järlasjön och är ett viktigt steg för att 

uppnå en minskning av fosforbelastningen till sjön, och sedermera arbeta mot att sjön på 

sikt kan uppnå god ekologisk status. 
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Någon luktproblematik bedöms inte uppstå om skärmanläggningen fungerar korrekt och 

har en genomströmning. Skräp och annat som samlas innanför skärmbassängen kommer 

att plockas bort kontinuerligt. Slamtömning sker i inloppsdelen och då en gummiduk 

täcker botten är det endast avskilt slam som sugs upp och inte någon del av sjöbotten 

(Lundkvist, 2017). 

10.8 Buller 

Ingen bullerpåverkan bedöms uppstå i driftskedet. 

10.9 Masshantering 

Miljökonsekvenser: oförändrat 

Sedimentets tillväxthastighet har beräknats till 25 mm/år och för att inte överstiga ett 

maximalt sedimentdjup kan slamsugning komma att behöva ske vart åttonde år. När 

detta sker kan avvattning av rensade sediment behöva ske i närområdet med hjälp av 

sedimenteringscontainrar eller avvattningstuber innan transport till godkänd deponi. Yta 

för detta bedöms uppgå till 5x15 m. Alternativt kommer transport till deponi ske direkt. 

Slamsugningen kan ske genom de inspektionsluckor som placerats i bryggdäcket.  

11 Avstämning mot miljömål 

Nacka kommun arbetar för att uppnå lokala miljömål, vilka överensstämmer med de 

nationella miljömålen. Av dessa lokala och nationella miljömål, har sex stycken bedömts 

relevanta för dagvattenanläggningen och har utvärderats gentemot miljöaspekternas 

konsekvenser. Analysen presenteras i tabellen nedan. Bedömningen sammanfattas med 

figurer enligt följande: 
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Tabell 11-1. Bedömning av påverkan på relevanta miljömål. 

Nationellt miljömål Nollalternativ Anläggningen Motivering 

Begränsad 
klimatpåverkan 

  Begränsar konsekvenserna av 
t.ex. ökad nederbörd, men bidrar 
inte till att begränsa att 
klimatpåverkan sker i framtiden.  

Ingen 
övergödning 

 

 

Reduktion av fosfor i och med 
anläggningen. Ökad belastning i 
nollalternativet. 

God bebyggd 
miljö 

 

 

Man hanterar dagvattenfrågan i 
och med anläggningen, medan 
ingen åtgärd antas ske i 
nollalternativet. Bryggdäck 
utformas med 
gestaltningsmässiga principer så 
att anläggningen smälter in i 
omgivningen. 

Giftfri miljö 

 

 

För nollalternativet är situationen 
oförändrad om ingen 
utbyggnation av området sker. 
Genom att rena dagvatten i 
anläggningen minskas tillförseln 
av föroreningar till Kyrkviken och 
Järlasjön. 

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård 

 

 

Ingen reduktion av fosfor leder till 
syrefattig sjö och sämre 
levnadsförhållanden för 
vattenorganismer i 
nollalternativet. Rening av 
dagvatten bidrar till att minska 
fosforbelastningen på Järlasjön 
och nedströms liggande 
kustvatten. 

Ett rikt växt- och 
djurliv 

 

 

Om ingen åtgärd görs kommer 
belastningen på sjön att fortsätta 
öka vilket försämrar 
förutsättningarna för ett rikt växt- 
och djurliv. I och med 
anläggningen bli påverkan på 
Järlasjön positiv genom att 
dagvatten renas och 
miljötillståndet förbättras. 
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12 Samlad bedömning 

Stora 

positiva 

Märkbart 

positiva 

Små 

positiva 

Oförändrat Små 

negativa 

Märkbart 

negativa 

Stora 

negativa 

 
Tabell 12-1. Samlad konsekvensbedömning för anläggningen i byggskede och driftskede samt för 

nollalternativet. 

Miljöaspekter Nollalternativ Byggskede  Driftskede 

Riksintressen och 
områdesskydd 

Oförändrat Små negativa Positiva 

Friluftsliv och 
rekreation 

Oförändrat Små negativa Märkbart positiva 

Naturmiljö Oförändrat Små negativa Små negativa 

Kulturmiljö Oförändrat Oförändrat Ingen 

Vattenmiljö  Oförändrat Små negativa Stora positiva 

Klimatanpassning Oförändrat Ingen Små positiva 

Reglering Oförändrat Ingen Ingen 

Buller Oförändrat Små negativa Ingen 

Masshantering Oförändrat Små negativa Oförändrat 
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