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1 INLEDNING 

I Botkyrka kommun planeras för en exploatering av Slättmalm, beläget i östra Vårsta, 

där det tidigare varit naturgrustäkt i anslutning till grundvattenförekomsten Vårsta. 

Exploateringsplanerna är lagda redan i översiktsplanen (Botkyrka kommun 2014), men 

är ett potentiellt konkurrerande intresse till dricksvattenproduktion. Öppna 

naturgrustäkter utgör viktiga infiltrationsområden för nederbörd som bildar 

grundvatten och en exploatering av ytan är därför inte oproblematisk. Även om en 

naturgrustäkt inte lägre används för uttag av naturgrus kommer en stor del av 

nederbörden att infiltrera och bilda grundvatten. En exploatering av Slättmalm innebär 

att den yta som möjliggör infiltration minskar i området, men genom lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD) kan det dagvatten som bildas på olika ytor ändå 

i viss mån återföras ner till grundvattenmagasinet. Effekten av en tänkt exploatering 

behöver dock analyseras, dels med avseende på hur den lokala grundvattenbildningen 

påverkar grundvattnets kvantitet och dels om det infiltrerade vattnet och 

exploateringen kan påverka grundvattnets kvalitet genom till exempel användningen 

av vägsalt. 

 

Syftet med utredningen är att undersöka om MKN för grundvatten riskerar att påverkas 

i Vårsta gällande kvalitet och kvantitet i och med exploateringen av Slättmalm. 

Intentionen med dagvattenhanteringen inom Slättmalm är att dagvatten från gatan där 

bussen ska gå i området leds bort för rening innan det avleds till Malmsjön och 

dagvatten från övriga delar av planområdet (fastigheter, parker och övriga lokalgator) 

infiltreras efter erforderlig rening. Om det finns en risk för negativ påverkan av MKN 

för grundvattnet ges förslag på åtgärder för att förhindra en försämring av 

grundvattenförekomstens status. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING OCH EXPLOATERINGSPLANER 

Slättmalm är en gammal naturgrustäkt i en isälvsavlagring som ligger strax norr om 

Malmsjön. Aktuell illustrationsplan för planområdet Slättmalm återges i Figur 1. Större 

delen av Slättmalm ligger inte inom Vårsta grundvattenförekomst men 

grundvattenförekomsten är recipient för Slättmalms avrinning. 

 

Grundvattenförekomsten har i detta fall definierats av vattenmyndigheten som det 

område där ett betydande uttag från grundvattenmagasinet kan ske. Inom Slättmalm 

är uttagsmöjligheterna små, däremot är området definierat av SGU som ett viktigt 

infiltrationsområde för grundvattenförekomsten.  

 

Exploateringsplanerna kommer att innebära att ytor hårdgörs samt att användningen 

av vägsalt ökar i grundvattenförekomstens närområde. Enligt uppgift en grov 

uppskattning av Botkyrka kommun kommer årligen ca 0,13 kg NaCl/m
2

 att användas 

för halkbekämpning av vägar inom planområdet under en vintersäsong.  
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Figur 1. Illustrationsplan för planområdet Slättmalm. 

2.2 HYDROGEOLOGI 

Vårsta grundvattenmagasin tar vid söder om den grundvattendelare som avslutar 

Uttrans grundvattenmagasin söder om Tumba vid Kassmyra, och sträcker sig under 

Malmsjön och något söder därom (Figur 2). SGU (2008b) rapporterar att höga 

berglägen förekommer i detta område. Under Trollsjön ligger ett grundvattenmagasin 

som enligt rapporten har 6 m högre grundvattennivån än den del som ansluter till 

Malmsjöns strand.  

 

Borrningar för Vårsta gamla vattentäkt tyder på ett mer än 10 m mäktigt 

grundvattenmagasin i väl vattenförande grus. Grundvattenströmningen bedöms ske 

söderut via en bergströskel ner mot grova jordlager vid och under Malmsjön (Figur 2). 

Vid sjökanten uppgår magasinsmäktigheten till mer än 43 m (SGU R04049), och här 

har den vattenförande förmågan (s.k. permeabilitet) beräknats till 1,36 x 10
-3

 m/s. 

Uttagsmöjligheterna gynnas av möjligheterna till inströmning av ytvatten (inducerad 

infiltration). Åsmaterialet bedöms hänga samman med åspartiet på sjöns södra strand, 

men inga mäktighetsuppgifter finns från området Korsnäs söder om Malmsjön.  

file://///tyrens.se/uppdrag/STH/287717/Arbetsarea/PM/PM%20Slättmalm%20MKN_20181220_rev_20190502.docx%23_ENREF_13
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2.3 UTTAGSKAPACITET 

Den naturliga grundvattenbildningen till den högre liggande magasinsdelen, norr om 

Malmsjön, är omkring 10 l/s. Detta motsvarar den vattenvolym som tidigare tagits ut i 

den nu nedlagda kommunala vattentäkten. I området som helhet uppskattas 

grundvattenbildningen till ca 15 l/s. I uttagspunkter nära Malmsjön uppskattas de 

sammantagna uttagsmöjligheterna av SGU till lokalt till mellan 25–125 l/s på grund av 

möjligheten till infiltration av ytvatten. I magasinets övre parti begränsas 

uttagsmöjligheterna av den naturliga grundvattenbildningen och har därför klassats 

med en uttagskapacitet på 5-25 l/s. SGU (2008b) nämner också att en eventuellt 

försämrad ytvattenkvalitet i Malmsjön skulle kunna påverka grundvattenkvaliteten vid 

stora uttag. 

 

Figur 2. Kartutsnitt över Vårsta och Rosenhill–Kärrhagen–Lilla Ströms grundvattenmagasin. Ljusblå färg 

indikerar stor grundvattentillgång (5–25 l/s), mörkblå indikerar mycket stor grundvattentillgång (25–125 

l/s) och blåprickade områden markerar viktigt infiltrationsområde. Kartan är Figur 34 i SGU (2008b). 

Slättmalm är lokaliserat med en röd asterisk. 

* 

* 

file://///tyrens.se/uppdrag/STH/287717/Arbetsarea/PM/PM%20Slättmalm%20MKN_20181220_rev_20190502.docx%23_ENREF_13
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2.3.1 VATTENKVALITET 

Ett bra dricksvatten karakteriseras av att det är fritt från mikroorganismer, har en 

temperatur på 12 grader eller lägre, är klart och färglöst samt lukt och smakfritt. Låga 

pH-värden, hög hårdhet eller höga järn- och manganhalter är förhållanden som 

försämrar grundvattenkvaliteten med smakproblem, korrosion eller utfällningar på 

ledningar och installationer som följd. Lågt pH kan även medföra ökade metallhalter i 

vattnet. 

 

Genom sina föreskrifter ställer Livsmedelsverket kvalitetsmässiga krav på det utgående 

dricksvattnet från ett vattenverk (Livsmedelsverket 2015). Några motsvarande krav 

finns inte för det obehandlade grundvattnet. För grundråvatten finns istället 

branschriktlinjer som Svenskt Vatten tagit fram och som kan ge en vägledning om 

lämpligheten av ett grundråvatten för dricksvattenproduktion (Svenskt Vatten 2008). 

 

Den kemiska vattenkvaliteten beskrivs av SGU (2008b) generellt för Vårsta vilket 

återges nedan.  

2.4 KEMISKA ANALYSER AV GRUNDVATTNET 

I Vårsta-magasinet fanns tidigare ett vattenverk söder om Trollsjön. 

Grundvattenkvaliteten vid Trollsjön bedömdes vid en provpumpning år 1966 vara 

mindre god med högt färgtal och höga värden av järn och aggressiv kolsyra. Den 

dåliga vattenkvaliteten som var orsaken till att den tidigare reservvattentäkten vid 

Trollsjön upphörde behöver inte gälla generellt för vattenresursen. I anslutning till 

Malmsjöns norra strand, ca 300 m från planområdet Slättmalm, har en kloridhalt på ca 

40 mg/l påvisats i grundvattnet, vilken kan tyda på en svag påverkan av t.ex. vägsalt, 

se Tabell 1. Vattnet är neutralt, måttligt buffrat och medelhårt men har höga 

metallhalter.  

 

file://///tyrens.se/uppdrag/STH/287717/Arbetsarea/PM/PM%20Slättmalm%20MKN_20181220_rev_20190502.docx%23_ENREF_9
file://///tyrens.se/uppdrag/STH/287717/Arbetsarea/PM/PM%20Slättmalm%20MKN_20181220_rev_20190502.docx%23_ENREF_14
file://///tyrens.se/uppdrag/STH/287717/Arbetsarea/PM/PM%20Slättmalm%20MKN_20181220_rev_20190502.docx%23_ENREF_13


 
  

 

Uppdrag: 287717, MKN Vårsta grundvattenförekomst 2019-05-06 

Beställare: Botkyrka kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Slutrapport 

 

O:\STH\287717\Arbetsarea\PM\Översiktlig bedömning av MKN för grundvatten vid exploatering av Slättmalm.docx 

8(13) 

Tabell 1. Vattenprover tagna i Botkyrka av SGU, de rödmarkerade vattenproven är tagna i samma punkt 

men på olika djup strax norr om Malmsjön. SGU R04049 är identisk med RSG 2004122009.

 

2.5 STATUSKLASSNING 

Statusklassningen av grundvattenförekomsten Vårsta grundar sig i befintlig kunskap 

och bedömningar. Eftersom inget dricksvattenuttag skett från Vårsta 

grundvattenförekomst sedan 70-talet och därmed har ingen kontinuerlig övervakning 

skett finns det osäkerheter i statusklassningen. 

 

Vårsta grundvattenförekomst har både god kvantitativ och kemisk status. Dock 

bedöms risken för försämrad kemisk status som stor. 
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2.6 TIDIGARE UTFÖRDA UTREDNINGAR 

2.6.1 PÅVERKAN PÅ GRUNDVATTENBILDNING 

Tyréns (2017) har utfört en vattenbalansberäkning i syfte att utreda hur 

grundvattenbildningen förändras i och med en framtida exploatering av Slättmalm. 

 

Minskad grundvattenbildning för området Slättmalm enligt nuvarande 

exploateringsplaner redovisas i Tabell 2. Tabellen visar hur stor area som är tänkt att 

exploateras vid fullt genomförd exploatering. Vidare visar tabellen vad detta motsvarar 

dels i minskad grundvattenbildning lokalt i området och dels i procentuell minskning 

av uttagbart vatten vid Malmsjön. En förutsättning har varit att dagvattnet från alla 

hårdgjorda ytor infiltreras med LOD förutom från vägen där dagvattnet måste renas 

och avledas bort från grundvattenmagasinet. I dag finns ingen vattentäkt vid Malmsjön 

men området är utpekat som intressant för en framtida reservvattentäkt (Botkyrka 

kommun 2017). 

 

Genomförs den planerade exploatering av området Slättmalm kommer uttagbara 

mängder av grundvatten vid Malmsjön, enligt denna beräkning, minska med upp till 

3,8 % (Tyréns 2017) då området är fullt exploaterat. Beräkningen utgår från ett möjligt 

grundvattenuttag vid Malmsjön motsvarande 1000 m
3

/dygn (cirka 11,6 l/s), vilket är 

en konservativ bedömning av möjligt uttag då den uppskattade grundvattenbildningen 

i dagsläget är 15 l/s. 

 

Tabell 2. Beräknad minskad grundvattenbildning för planområdet Slättmalm när det är fullt exploaterat 

enligt nuvarande exploateringsplaner. 

Yta Area (ha) 
Minskad grundvatten- 

bildning (l/s) 
% av ett uttag på  

1000 m3/dygn  

Vägar 2,4 0,18 1,6 

Park 0,3 0,01 0,1 

Villa och Radhus med LOD 8,5 0,20 1,7 

Flerbostadshus, skola, förskola med LOD  2,2 0,05 0,6 

Summa 13,4 0,44 4,0 

 

2.6.2 DAGVATTENHANTERING 

Structor (2015) har tagit fram ett PM för hur dagvatten bör hanteras. Dagvatten från 

fastigheter, skolområde, park och mindre lokalgator föreslås infiltreras så lokalt som 

möjligt efter rening i diken, växtbäddar, gräsklädda infiltrationsytor, 

skelettjordsmagasin/trädplanteringar och genomsläppliga markbeläggningar. 

Reningen sker då i form av sedimentering, växtupptag och fastläggning. Dagvatten 

från den större gatan, där buss ska trafikera området och som måste saltas vintertid, 

föreslås hanteras genom bortledning via brunnar och ledningar till en tätad 

reningsanläggning i form av biofilter och dagvattendamm. Efter rening leds detta 

vatten till Malmsjön.  

2.6.3 GEOTEKNIK 

Structor (2016) har utfört en översiktlig geoteknisk utredning där fyra provgropar 

grävdes i planområdet. Det kunde konstateras att marken huvudsakligen består av 

sand, men där det förekommer ytligt berg kan även morän förekomma. Inget 

grundvatten kunde konstateras vilket tyder på en djupt liggande grundvattennivå inom 

större delen av planområdet. Utredningen visade på relativt grova och välsorterade 

file://///tyrens.se/uppdrag/STH/287717/Arbetsarea/PM/PM%20Slättmalm%20MKN_20181220_rev_20190502.docx%23_ENREF_2
file://///tyrens.se/uppdrag/STH/287717/Arbetsarea/PM/PM%20Slättmalm%20MKN_20181220_rev_20190502.docx%23_ENREF_2
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jordar inom området vilket är gynnsamma egenskaper med avseende på infiltration av 

dagvatten.  

3 BEDÖMNING AV STATUS 

Vårsta grundvattenförekomst används inte för uttag av dricksvatten i dagsläget men 

med en ökad befolkning och därigenom ett större behov av dricksvatten av bra kvalitet 

har Vårsta grundvattenförekomst pekats ut som en viktig resurs för Botkyrka kommun 

och även av regionen. En exploatering i grundvattenförekomstens direkta närhet och i 

ett område som är utpekat som viktigt infiltrationsområde innebär naturligtvis en risk 

för grundvattenförekomsten. Det är dock en risk som bedöms kunna hanteras genom 

en tillämpad dagvattenhantering som maximerar infiltrationen samt hindrar 

föroreningar att nå grundvattnet. 

3.1 KVANTITATIV STATUS 

Den kvantitativa statusen för Vårsta grundvattenförekomst är god enligt 

Vattenmyndigheternas klassning i VISS. Inga större uttag av grundvatten görs idag. En 

förändring av markanvändningen till gles bostadsbebyggelse skulle minska 

uttagsmöjligheterna från Vårsta grundvattenförekomst genom att en viss del av 

vägdagvattnet leds bort samt att en större andel av nederbörden förbrukas av 

växtlighet.  

 

I Tabell 3 har SGU (2013) bedömt risken för grundvattnets kvantitativa tillstånd utifrån 

hur stor del av grundvattnet som bortleds. Jämförs den minskade 

grundvattenbildningen i och med exploateringen av Slättmalm med Tabell 3 visar den 

minskade grundvattenbildningen på en obetydlig risk.  

 

Det bör dock tas i beaktande att det möjliga uttaget av grundvatten från Vårsta 

grundvattenförekomst minskar lika mycket som grundvattenbildningen minskar på 

grund av exploateringen.  

 

En minskad grundvattenbildning kan innebära risker, utöver en minskad 

uttagskapacitet, genom att flödesförhållanden ändras och genom ändrade 

förutsättningar för grundvattenberoende ekosystem. 

 

Sammantaget bedöms inte exploateringen påverka den kvantitativa statusen negativt 

av att dagvatten från den saltade vägen leds bort utan att återinfiltreras. Ingen 

förändring i flödesförhållanden är att förvänta då terrängen är brant och 

grundvattenströmningen därmed följer terrängen. Inga grundvattenberoende 

ekosystem finns inom planområdet.  

 

Inom planområdet finns inga förutsättningar för kompensationsåtgärder, som till 

exempel fördröjning av ytvatten eller att rent dagvatten som idag leds bort istället 

tillåts infiltrera, eftersom det inte finns något ytvatten inom planområdet och inget 

befintligt dagvattensystem.   
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Tabell 3. Bedömning av risk för vad avser grundvattnets kvantitativa tillstånd med utgångspunkt från hur 

stor del av grundvattnet som används för uttag (vattenbalansberäkning), (SGU, 2013) 

 

3.2 KEMISK GRUNDVATTENSTATUS 

De risker för den kemiska grundvattenstatusen som uppkommer i och med 

exploateringen av Slättmalm härrör främst från hanteringen av dagvatten, mobilisering 

av föroreningar i marken och hantering av miljöfarliga ämnen under byggtiden. I denna 

PM hanteras inte risker under byggtiden utan dessa anses möjliga att hantera genom 

försiktighetsåtgärder under byggtiden. Inom området finns en påtalad risk för förhöjda 

värden av PAH:er, denna möjliga förorening bedöms dock inte utgöra ett hot för 

grundvattenförekomsten då avståndet till grundvattnet är långt och PAH:er binds hårt 

till partiklar i jordlagren och har därigenom en liten spridningsrisk i detta fall. 

 

Kvarstående risk för den kemiska statusen är dagvattenhanteringen i området. Allt 

dagvatten inom området, undantaget vägen där bussen ska gå, kan och bör infiltreras. 

Den rening som åstadkoms när dagvattnet passerar genom de mäktiga jordlagren ovan 

grundvattnet och vidare mot grundvattenförekomsten bedöms vara fullt tillräckligt för 

dagvattnet från dessa ytor. Dels är fastläggningen av partiklar god i de översta 

jordlagren och dels har all suspenderad substans sedimenterat när dagvattnet når 

grundvattenförekomsten.  

 

Dagvattnet från vägen som saltas bör efter erforderlig rening ledas vidare till Malmsjön 

som en säkerhetsåtgärd för att inte riskera statusen i grundvattenförekomsten. 

Kemiska analyser av grundvattenförekomsten har visat att kloridhalten i Vårsta troligen 

är förhöjd på grund av salt från halkbekämpning av vägar i området, framförallt väg 

225. I dag saltas väg 225 och det finns inga barriärer som hindrar salt från vägområdet 

att rinna till vattenförekomsten. Salthalten var vid provtagningen i mitten på 2000-talet 

inte så hög att den kemiska statusen riskerades utan visar på en måttlig påverkan, 

enligt Tabell 4 från SGU (2013). Vid exploatering av Slättmalm bör dock 

försiktighetsåtgärder vidtas för att hindra ytterligare belastning från vägsalt.  

 

Om dagvattnet från den saltade sträckan bortleds från området bedöms ingen förhöjd 

risk för en försämrad kemisk grundvattenstatus uppstå i och med exploateringen av 

Slättmalm. 

 

Det tillskott av klorid från planområdet till Kagghamraån nedströms Malmsjön skapar 

ingen förhöjd kloridkoncentration då utspädningseffekten är stor. Det finns därför 

ingen risk att växt och djurliv påverkas negativt i Kagghamraån av förändrade 

kloridhalter. Förutsatt att all klorid tillförs direkt till Axån vid utloppet från Malmsjön 

under två veckors tid och låg vattenföring råder visar beräkningar att koncentrationen 
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av klorid kan öka 1–2 mg/l. Denna beräkning kan dock anses som konservativ där 

saltet tillförs under längre tid och flödet under delar av perioden kommer att vara 

betydligt större. Vid Malmsjöns utlopp är flödet relativt lågt och innan vattnet når den 

känsliga Kagghamraån är flödet och även utspädningseffekten betydligt högre. 

  

Tabell 4, Tillståndsklassning och påverkansbedömning för grundvatten med avseende på kloridhalt, från 

SGU (2013) 

 

4 REKOMMENDATIONER 

• Dagvatten från alla ytor, förutom vägen som saltas vintertid, ska infiltreras  

• Dagvatten bör så långt det är möjligt infiltreras utan fördröjning i eventuella 

dammar och/eller andra öppna lösningar för att maximera den infiltrerade 

volymen. 

• Eftersom kloridjoner normalt inte binds upp av partiklar eller växter och snabbt 

kan transporteras till grundvattnet bör åtgärder vidtas för att hindra klorid att 

nå grundvattnet. För att inte riskera ett läckage av salt från vägen ska detta 

dagvatten avskiljas och ledas direkt till Malmsjön. 
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