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Sammanfattning 

Stockholm, Huddinge och till Stockholm Vatten AB anslutna grannkommuner växer 

kraftigt och beräknas fortsätta att växa från ca 1,5 miljoner anslutna i nuläget till ca 2,2 

miljoner anslutna år 2050. För att säkra tillräcklig kapacitet för vattenförsörjningen både 

idag och 2050 planeras det för en utökning av vattenverkens produktionskapacitet. Som 

en del i detta planerar Stockholm Vatten förstärka huvudvattenledningsnätets kapacitet ut 

från vattenverken. 

Stockholm Vatten AB ansöker om tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken för 

ledningsdragning av dricksvattenledning i Drottningholmssundet i Ekerö kommun väster 

om Stockholm. Från väser till öster avgränsas vattenverksamheten till att omfatta 

ledningsdragning på Lovön ca 125 m från strandlinjen, i Drottningholmssundet till Kärsön 

ca 50 från strandlinjen där en ventilkammare anläggs. Denna handling utgör en 

miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kapitlet miljöbalken som syftar till att beskriva de 

direkta och indirekta miljökonsekvenserna av vattenverksamheten. 

Vattenförsörjningen är sårbar och måste förstärkas för att klara vattenleverans både i 

nuläget och vid framtida behov år 2050 och fram till ca 2120. Nollalternativet innebär att 

vattenförsörjningen inte kan upprätthållas vilket ger sociala, ekonomiska och medicinska 

konsekvenser. Nollalternativet bedöms inte medföra någon påverkan på miljön. 

Den planerade verksamheten kommer att ge obetydliga till måttliga negativa 

konsekvenser på miljön i byggskedet. Måttliga konsekvenser bedöms som mest för 

vattenmiljön eftersom det i området finns höga värden som riskerar påverkas. Obetydliga 

konsekvenser bedöms för kulturmiljön eftersom sträckningen har planerats för att undvika 

värdefulla objekt i kulturmiljön. Övriga aspekter bedöms bli små till små-måttliga negativa 

eftersom en tillfällig störning sker i mindre omfattning. 

I driftskedet bedöms obetydliga konsekvenser på vattenmiljön eftersom det blir en 

permanent påverkan men på en liten del av strandängsprofilen på Lovösidan. Efter en tid 

kommer dock en återetablering av bottenfauna och makrofyter ske. Verksamheten 

bedöms inte motverka syftet med naturreservatet eftersom omfattningen är begränsad. I 

övrigt bedöms verksamheten medföra inga eller obetydliga konsekvenser förutom när det 

gäller vattenförsörjningen som bedöms ge stora positiva konsekvenser.
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1 Inledning  

Stockholm Vatten AB avser ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för nyläggning av 

en ca 1,5 km ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet. Denna 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i tillståndsansökan.  

1.1 Bakgrund 

Stockholm, Huddinge och till Stockholm Vatten och Avfall anslutna grannkommuner växer 

kraftigt och beräknas fortsätta att växa från ca 1,5 miljoner anslutna i nuläget till ca 2,2 

miljoner anslutna år 2050. Vattenförbrukningen beräknas öka från ca 150 miljoner m3/år 

(410 000 m3/dygn) i nuläget till 200 miljoner (548 000 m3/dygn) år 2050, se Figur 1.   

 

 

Figur 1 - Prognos och statistik över vattenförbrukning för kunder anslutna till Stockholm Vattens 
ledningsnät. 

För att säkra att tillräcklig kapacitet finns och för att klara vattenförsörjningen i nuläget och 

år 2050 planeras det för en utökning av vattenverkens produktionskapacitet. Som en del i 

detta planerar Stockholm Vatten förstärka huvudvattenledningsnätets kapacitet ut från 

vattenverken till normalzonsreservoarerna och anslutna grannkommuner. Normalzon är 

ett distributionsområde som omfattar den största delen av en tätort och som i regel 

försörjs genom utgående tryck från vattenverken. Ledningsnätet måste utökas för att 

tillräckligt med vatten också ska nå ut till konsumenterna om ca 100 år.  
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Nedan i Figur 2 redovisas vilka delar av huvudvattennätet inom normalzonen som måste 

förstärkas för att klara leverans av vatten enligt Programmet Stockholms Framtida 

Vattenförsörjning (SFV) 2050. 

 

 

Figur 2 - Förstärkningar huvudvattennät SFV2050. 

1.2 Ansökans omfattning 

Stockholm Vatten ansöker om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till att inom fastigheterna 

Rinkeby 1:2>1 på Lovön samt Drottningholm 1:1>1 på Kärsön i Ekerö kommun: 

• nedlägga och bibehålla en huvudvattenledning i vattenområde mellan Lovön och 

Kärsön 

• uppföra och bibehålla nödvändiga anläggningar för huvudvattenledningen såsom 

pålok och tömningsledning, uppföra och utriva spont i vattenområde samt i övrigt 

vidta de arbeten i vattenområde (grävning och fyllning) som krävs för 

nedläggning av huvudvattenledningen 

• vid behov underhålla och reparera huvudvattenledningen och därtill hörande 

anläggningar, och 

• att inom schakt för ventilkammare på Kärsön (bilaga 11 till den tekniska 

beskrivningen) under byggskedet för ventilkamma re tillfälligt bortleda erforderlig 
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mängd grundvatten för att avsänka grundvattennivån till som lägst -1,82 m 

(RH2000). 

 

1.3 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte 

En miljöbedömning ska genomföras för vissa verksamheter och åtgärder (specifika 

miljöbedömningar). Enligt 6 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) framgår det att syftet med en 

miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en 

hållbar utveckling främjas. En miljöbedömning ska mynna ut i ett dokument, som heter 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB ska identifiera, beskriva och bedöma de 

miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra.  

2 Samråd 

Som en del av tillståndsprocessen har det hållits samråd i enlighet med 6 kap 

miljöbalken. Stockholm Vatten har genomfört samråd med berörda myndigheter, 

allmänheten och enskilda som kan antas bli berörda av vattenverksamheten. 

Information om samrådsförfarandet finns i Bilaga 1, samrådsredogörelse.  

Samrådsredogörelsen skickades till länsstyrelsen den 6 oktober 2020, för beslut om 

betydande miljöpåverkan. Beslutet att verksamheten har betydande miljöpåverkan 

fastställdes 20 oktober 2020 av Länsstyrelsen (Bilaga 2). 

Den 21 september 2020, inkom ett yttrande från Ellevio. Då detta var utanför 

samrådstiden finns inte yttrandet med i samrådsredogörelsen. Stockholm Vatten har dock 

tagit till sig synpunkterna och har en kontinuerlig dialog med Ellevio, bland annat om 

samordning kring byggskedet. Yttrandet redovisas i Bilaga 3. 

3 Lokalisering och förutsättningar 

3.1 Lokalisering 

Från väster till öster avgränsas vattenverksamheten till att omfatta ledningsdragning på 

Lovön ca 150 m från strandlinjen, parallellt väster om Ellevios planerade elkablar i 

Drottningholmssundet till Kärsön drygt 30 från strandlinjen där en ventilkammare anläggs.  

Drottningholmssundet är beläget mellan Lovön och Kärsön som båda tillhör Ekerö 

kommun. Ekerö kommun ligger väster om Stockholm i direkt anslutning till Stockholms 

kommun. I Figur 3 är Drottningholmssundet markerat med en röd ring på kartan över 

Stockholmsområdet och i den stora kartan visas ledningssträckning.  
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Figur 3 - Översiktskarta med Drottningholmssundet markerat med röd ring.  

3.2 Karakteristiska vattenstånd 

Vattennivån i Mälaren varierar normal ca 1 m i genomsnitt mellan högsta och lägsta 

vattenståndet, se Tabell 1.  

Tabell 1 - Karakteristiska vattenstånd i Mälaren 1968–2019 i RH2000 (SMHI, 2020). 

 Vattenstånd (m) 

Högsta högvattenstånd (HHW) 1,42 m 

Medelvattenstånd (MW) 0,86 m 

Lägsta lågvattenstånd (LLW) 0,41 m 

 

3.3 Hydrogeologiska förhållanden 

Grundvattenmätningar har utförts i juli och augusti månad. Avläsningen i juli utfördes i 

nära anslutning till installation varvid denna kan vara osäker. Grundvattennivån vid norra 

och södra landföringen, som förväntas påverkas av verksamheten, följer i huvudsak 

Mälarens fluktuationer, bland annat beroende på det nära avståndet till Mälaren. 

Grundvattennivåerna kommer kontinuerligt att mätas under det fortsatta arbetet för att 

följa upp årstidsvariationer.  

Grundvattennivåerna vid landföringen på Kärsön varierade något mellan mätningarna. 

Vid avvägning i slutet av augusti låg nivån på ca +1,0 närmast Mälaren vilket innebär 
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knappt 1,0 meter under markytan. Längst i öster var röret torrt vid mätning i augusti, vilket 

motsvarar nivå +0,2 dvs ca 3 meter under markytan.  

Även grundvattennivåerna vid landföringen på Lovön varierade något mellan 

avvägningarna. Vid avvägning i slutet av augusti låg nivån på ca +0,8. Detta motsvarar 

djupet ca 1,5 meter under markytan i den västra delen och att djupet ligger på ungefär 

samma nivå som markytan i öster närmast Mälaren.  

På grund av att grundvattnet påverkas av Mälarens vattennivå görs bedömningen att det 

inte finns artesiskt grundvatten i området berörs av verksamheten. Artesiska förhållanden 

i grundvattenmagasinet innebär att det finns ett tryck i delar av magasinet som gör att 

grundvatten strömmar ut på andra platser än i terrängens lågpunkter (SGU, 2017a). 

3.4 Geotekniska förhållanden 

Inom ramen för denna tillståndsansökan utfördes geoteknisk undersökning av Mitta AB i 

juli 2020 (Mitta, 2020) inom det för vattenverksamheten avgränsade området för 

dricksvattenledning. Den geotekniska undersökningen omfattade tre provborrningar på 

Kärsön, en i vattnet utanför Kärsön, fyra utmed korsningen över starkströmskablarna, sju 

stycken på Lovön samt en utanför Lovön. Den geotekniska undersökningen beskrivs mer 

i detalj i Teknisk beskrivning. 

3.4.1 Topografi och bottenförhållanden  

Vattendjupet vid läget för sjöledningen varierar och är som djupast ca 12 m. Från Lovön 

ut mot mitten av Drottningholmssundet lutar bottnen ca 2 %. Från Kärsöns vänstra sida 

för landtagning blir det snabbt djupt. En bottenprofil i läget för den planerade ledningen 

visas i Figur 8 samt i sekretessbelagd Bilaga 2 till Teknisk beskrivning. 

Undersökningen visar att sjöbotten i huvudsak består av sandig laminerad lera med ett 

mer eller mindre tunt lager av ovanliggande lös gyttja. Områden med stenblock och andra 

större objekt finns inte identifierade söder om Drottningholmsbron.  

Sedimentundersökningar utförda inom ramen för Ellevios sjökabelprojekt, i närområdet till 

planerad ledningssträckning (Ellevio, 2017a), visar att sedimenten utgörs generellt av 

lerig gyttja som djupare ned övergår i gyttjelera. De översta centimetrarna utgörs vanligen 

av gyttja eller sandig gyttja. 

Undersökningar utförda från flotte med CPT-sonderingar under juni 2020 visar att botten 

ytligt består av mycket lösa bottensediment och under sedimenten av lös lera. Djupet till 

berg i borrade punkter varierar mellan 8 – 14 meter från botten från överkant sediment.  

3.4.2 Jordlagerförhållanden  

Vattenledningens sträckning planeras nå land från sträckningen i Drottningholmssundet 

på Lovön respektive Kärsön. Områdena är inringade i Figur 4.  
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Figur 4 - Jordartskarta från Sveriges geologiska undersökning (SGU). Områdena där ledningen 
ansluter till markförlagd ledning är inringade i rött. 

Området på Kärsön utgörs av skogsmark. Jordlagerförhållandena är relativt likartade 

längs sträckan. Ytlagret består av blandad fyllning bestående av silt, sand, grus, sten och 

block. Även gyttja och växtdelar förekommer i fyllningen. Därunder följer varvig lera med 

siltskikt. Lerans tjocklek är omkring 3 – 5 meter. Härunder följer morän på berg. Utförda 

Jb-sonderingar visar på bergstopp vid djup omkring 5 – 7 meter under markytan. Leran 

bedöms generellt som löst lagrad och är endast svagt överkonsoliderad. 

I söder på Lovön består ytan av ängsmark/odlingsmark. Ytlagret består av siltig 

torrskorpelera med förekomst av växtdelar. Torrskorpans tjocklek avtar åt öster och 

påträffas ej vid undersökningspunkt lägst åt öster. Härunder följer varvig lera med inslag 

av gyttja i de östra delarna. Vidare förekommer halter av sulfid. Lerans tjocklek varierar 

mellan omkring 5 – 10 meter. Leran underlagras av friktionsjord på berg. Djupet till 

friktionsjord är omkring 7 – 10 meter under markytan. Friktionsjorden är fast lagrad och 

sonderingar har stoppats med för metoden normalt förfarande. Leran bedöms generellt 

som löst till mycket löst lagrad och är endast svagt överkonsoliderad. 

3.5 Planförhållanden och berörda fastigheter 

Ekerö kommuns översiktsplan antogs 2018-03-06 och är giltig t.o.m. 2030 men med sikte 

på 2050. Enligt planen gäller för området Drottningholm-Kanton, vilket omfattar området 

för sökt vattenverksamhet, att stor hänsyn ska tas till unika natur- och kulturmiljövärden. 

All förändring måste vara förenlig med reservatsföreskrifternas skyddsbestämmelser. 

Ingen fördjupning av översiktsplanen finns för närvarande.  
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Området för ansökt vattenverksamhet berör fastigheterna Rinkeby 1:2>1 på Lovön samt 

Drottningholm 1:1>1 på Kärsön. Områdena ägs av staten och vårdas av Statens 

fastighetsverk (SFV). Detaljplaner för dessa områden finns inte framtagna. 

3.6 Områdesskydd 

3.6.1 Riksintressen 

Riksintressen syftar till att främja god hushållning med den naturliga miljön och 

bestämmelserna finns i 3 och 4 kap. miljöbalken (Miljöbalken, 1998) 

Nedan redovisas de riksintressen som finns i området för ansökt vattenverksamhet och 

dess närhet.  

Rörligt friluftsliv  

Hela Ekerö kommun ligger inom ett område, Mälaren med öar och stränder, som är av 

riksintresse för turismen och friluftslivet – främst det rörliga friluftslivet enligt miljöbalkens 

särskilda hushållningsbestämmelser (miljöbalken 4 kap. 1 och 2 §§.). Syftet är att bevara 

natur- och kulturvärden, vatten och vattenkvalitet och områdets långsiktiga betydelse för 

en både uthållig och konkurrenskraftig utveckling i Mälardalen.  

Huvudkriterierna för riksintresset är att det innehåller områden med särskilt goda 

förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer samt områden 

med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed 

berikande upplevelser. 

Kulturmiljö 

Lovö och Kärsön ligger inom område som är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 

kap. 6 § miljöbalken. Syftet med riksintresset är att skydda och bevara den kungliga 

slottsmiljön som huvudsakligen speglar 1600- och 1700-talen och har präglat miljön på 

Lovö och Lindö. Omgivningen består av odlingslandskap med förhistorisk bruknings- och 

bosättningskontinuitet sedan bronsåldern. 

Yrkesfiske 

Mälaren utgör i sin helhet även riksintresse för yrkesfiske i inlandsvatten enligt 3 kap. 5 § 

miljöbalken. Mälaren skyddas på grund av sina fångstplatser med omfattande 

fiskeaktivitet eller unika förutsättningar för visst fiske samt för lekområden, 

uppväxtområden och vandringsstråk för kommersiellt viktiga arter.  

Totalförsvar 

Lovön ingår i ett riksintresse för totalförsvar enligt 3 kap. 9 § miljöbalken inom kategorin 

”påverkansområde för buller eller annan risk” med anledning av den verksamhet som 

bedrivs av Försvarets radioanstalt.  
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3.6.2 Vattenkvalitet och vattenmiljö  

Vattenkvalitet  

Verksamhetsområdet ingår i den del av Mälaren som går under benämningen Mälaren-

Fiskarfjärden, (SE657865-161900). Den senaste statusklassningen visar att 

vattenförekomsten har måttlig ekologisk status och att den inte uppnår god kemisk 

ytvattenstatus. Kvalitetskravet är god ekologisk status (VISS, 2019). Undantag gäller för 

kemisk ytvattenstatus i form av mindre stränga krav för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och bromerade difenyleter samt i form av tidsfrist till 2027 för 

tributyltenn föroreningar och antracen. Utslagsgivande för bedömningen av den 

ekologiska statusen är miljögifter, särskilt med avseende på koppar och icke-dioxinlika 

PCB:er. 

Vattenskydd 

Området för ansökt vattenverksamhet ligger inom ett vattenskyddsområde: Östra 

Mälarens vattenskyddsområde. Mälaren används som råvattentäkt för 

Stockholmsområdet genom Stockholm Vatten och Norrvatten. De närmsta vattenuttagen 

ligger på Lovöns västra sida, i Görväln, och vid Norsborg. Ekerö och Södertälje tar ut 

råvatten från Mälaren för konstgjord infiltration till grundvattenförekomst. Huvuddelen av 

vattnet kommer från Mälaren. För Östra Mälarens vattenskyddsområde finns särskilda 

skyddsföreskrifter, dnr 5210-2001-65713.  

Vattenförekomsten Mälaren-Fiskarfjärden där uttaget görs är ett skyddat område för 

drickvattensförsörjning enligt vattendirektivets Artikel 7 (VISS, 2017). 

Fiskvatten 

Naturvårdsverket har med hjälp av Havs- och vattenmyndigheterna och länsstyrelserna 

pekat ut vattenområden som är speciellt viktiga för att upprätthålla fiskbestånden enligt 

fiskvattendirektivet (NFS 2002:6). Sjön Mälaren är ett utpekat vattenområde på grund av 

att det hyser eller skulle kunna hysa arter som gädda, abborre, ål och karpfisk. 

För dessa vattenområden gäller miljökvalitetsnormer enligt Förordning (2001:554) om 

miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, som inte får överskridas eller 

underskridas annat än i viss angiven utsträckning. 

3.6.3 Naturmiljö 

Naturreservat och Natura 2000 

Hela Lovön med omgivande mindre öar med undantag för Slotts- och parkanläggningen 

Drottningholm (se Figur 5), Lovö vattenverk, Försvarets radioanstalt, Lovö kyrka (som 

finns på Lovöns västra sida) och några mindre avgränsade områden ingår i Lovö 

naturreservat vars syfte är att ”…bevara ett stort, kulturpräglat tätortsnära naturområde. 

Områdets landskapsbild, värdefulla naturmiljöer, värden för friluftslivet samt historiskt 

sammanhängande odlingslandskap ska särskilt skyddas och vårdas. Skyddet av området 

ska även bidra till att uppnå gynnsam bevarandestatus för de naturtyper enligt EU:s art- 
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och habitatdirektiv som är utpekade i området” (Länsstyrelsen i Stockholm, 2014a). 

Statens Fastighetsverk är huvudansvarig för förvaltningen av naturreservatet. 

De två skötselområdena som berörs av verksamheten är N36 på Kärsön och B26 på 

Lovön, se Figur 5. Område N35 omfattar Natura 2000-område samt buffertzon mot väg 

261. Område B26 består av en öppen strandäng. Naturmiljön beskrivs närmare i Avsnitt 

8.4 och vattenmiljön i Avsnitt 8.3. 

 

Figur 5 - Urklipp från skötselplan för Lovö naturreservat (Urklipp från skötselplan, (Länsstyrelsen i 
Stockholm, 2014a). Blå streck visar värdefull vattenmiljö. 
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Verksamheten kommer att bedrivas i naturreservatet varför tillstånd och dispens enligt 

naturreservatsföreskrifterna ansöks om inom ramen för tillståndsprövningen enligt 

miljöbalken. Enligt de särskilda föreskrifterna för Lovö naturreservat, som berörs av 

planerad verksamhet, gäller att det utan tillstånd är förbjudet att: 

- (11) ”muddra” 

- (12) ”i skötselområden med beteckningen N31-N49…avverka levande eller döda 

träd…” 

- (13) ”dra fram ledningar i luft, mark eller vatten…”   

- (15) ”uppföra stängsel eller andra hägnader utöver betesstängsel…” 

- (16) ”varaktigt sätta upp skylt, affisch eller liknande anordning utöver reservats- 

och vägvisningsskyltar…” 

Vidare gäller att det är förbjudet att: 

- (6) ”anordna upplag annat än tillfälligt upplag för jordbruket, skogsbruket eller 

väghållningen…” 

På Kärsön finns ett Natura 2000-område som är skyddat enligt Art- och habitatdirektivet 

(SCI) för att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för den näringsrika ekskog som 

växer i området.  

Strandskydd 

Inom Ekerö kommun råder strandskydd generellt 100 meter från stranden vid normalt 

medelvattenstånd. På vissa ställen, inklusive landföringsplatserna för ledningen på Lovön 

och Kärsön råder upp till 300 meter ett så kallat utökat strandskydd. 

Strandsskyddsgränserna syns i Figur 6. 

Åtgärder inom strandskyddat område prövas inom ramen för tillståndsprövningen enligt 

11 kap. miljöbalken.  

Strandskyddets syfte är enligt miljöbalken 7 kap 13 § att långsiktigt ”trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet och bevara goda livsvillkor 

för djur- och växtlivet på land och i vatten”. Inom ett strandskyddsområde får inte:  

- …andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

- grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2…” 

Anläggandet av dricksvattenledning bedöms endast under byggskedet påverka tillgången 

till strandskyddat område och miljön för vatten- och landlevande växter och djur. I Avsnitt 

8.3 och 8.4 redovisas skyddsåtgärder och konsekvenser på vatten- och naturmiljön. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna bli små. 

Skyddade områden gällande naturmiljön visas i Figur 6. 
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Figur 6 - Skyddade områden gällande naturmiljön. 

3.6.4 Kulturmiljö 

Världsarv 

Slottsområdet Drottningholm som ligger i anslutning till det område där vattenverksamhet 

söks är ett världsarv. Världsarvskommitténs motivering till utnämningen var att 

Drottningholms slottsområde, med slott, teater, Kina slott och slottsparken är det bäst 

bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige och som samtidigt 

är representativt för all europeisk kunglig arkitektur från denna tid, uppförd med Versailles 

som förebild och inspirationskälla (Riksantikvarieämbetet, 2020). Inom Drottningholms 

slottsområde, utmed början av Kantongatan, finns också Kanton, som består av ett antal 

trähus som byggdes på 1700-talet (SFV, 2020a). 

Statligt byggnadsminne 

Drottningholms slott är ett statligt byggnadsminne sedan 1935. Riksantikvarieämbetet 

beslutade med stöd av 6 § förordningen (2013:558) den 11 oktober 2014 om 

skyddsbestämmelser för byggnadsminnet. Gränsen för byggnadsminnet sträcker sig ut i 

Drottningholmssundet enligt Figur 7.  
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Figur 7 - Skyddade områden gällande kulturmiljön.  

4 Alternativ 

4.1 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den föreslagna huvudvattenledningen inte anläggs och det 

befintliga huvudvattenledningsnätet fortsättningsvis används.  

Kapaciteten i det befintliga huvudvattenledningsnätet är i nuläget inte tillräcklig under 

perioder med maxdygnsförbrukning och inom ca 10 år bedöms att betydande svårigheter 

att även klara vattenleverans vid medelstor förbrukning kommer uppstå. 

Vattenförsörjningen är sårbar och måste förstärkas för att klara vattenleverans både i 

nuläget och vid framtida behov år 2050 och fram till ca 2120. Nollalternativet innebär att 

vattenförsörjningen inte kan upprätthållas vilket ger sociala, ekonomiska och medicinska 

konsekvenser. Nollalternativet bedöms inte medföra någon påverkan på miljön. 

4.2 Alternativ ledningssträckning 

Möjliga dragningar för en huvudvattenledning från Lovö vattenverk till Nockeby har utretts 

i en förstudie, varav sjöledningen i Drottningholmssundet är en del. Initialt utreddes två 

olika alternativ för sträckningen som helt eller delvis skulle ligga parallellt med befintlig 

huvudvattenledning. Dessa alternativ avfördes i tidigt skede på grund av att det är ont om 

utrymme längs de befintliga ledningarna samt att sträckningen inte får går i närheten av 
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eller mellan Försvarets radioanstalts anläggningar inklusive master. Sådan lokalisering 

riskerade att påtagligt motverka riksintresset för totalförsvaret. Med bakgrund av detta 

bedöms alternativ ledningssträckning inte vara ett rimligt alternativ. 

Ett nytt sträckningsförslag togs fram genom att utföra en multikriteriaanalys med 

utgångspunkt från kriterier som fastställdes på en workshop. Kriterier som användes var 

bland annat byggnader inom detalplan, kyrkoområde och begravningsplats, FRA, 

skyddsområde och slottsområde, vattenytor, Natura 2000, skyddsvärda träd, 

fornlämningar och statliga byggnadsminnen, brunnar och vägar, höjdskillnader, ledningar 

och kablar, olika typer av fastigheter, strandnära områden, samt jorddjup. 

Analysen resulterade i en lämplighetskarta i GIS med lämpliga områden för 

ledningssträckning utifrån identifierade kriterier. Baserat på diskussion med beställare 

och intressenter styrdes analysen till att föreslå en sträckning genom åkermark och norr 

om Lovö kyrka fram till Drottningholmssundet söder om Drottningholmsområdet och 

vidare som en sjöledning från Lovön via Kärsön. Ansökt vattenverksamhet är en del av 

denna sträckning. 

4.3 Alternativ utformning 

Alternativ till ansökt verksamhet avseende utformning som utretts under framtagandet av 

tillståndsansökan är olika lösningar för schakt på Lovön och för att placera ledningen 

ovan Ellevios starkströmskablar. 

På Lovön har på grunda av de geotekniska förutsättningarna schaktfri metod med styrd 

borrning utretts som en alternativ metod till schakt med spont. Styrd borrning är en metod 

som ur miljöaspekt är bättre än konventionell schakt eftersom metoden medför mindre 

grumling och mindre skada på naturmiljön än konventionell schakt. Metoden har bedömts 

vara svår att utföra på grund av ledningens dimension. Stockholm Vatten har vidare 

bedömt att gällande föreskrift om kvalitet på dricksvatten inte kommer att kunna följas vid 

val av en schaktfri metod på grund att sjövatten tränger in i ledningen. 

5 Ansökt vattenverksamhet  

5.1 Huvuddricksvattenledning 

Vid planering av den sjöförlagda sträckningen av dricksvattenledningen har en rad 

intressen beaktats. Det gäller både skyddade områden och andra nyttjandeintressen. 

Exempelvis är ledningsdragningen är inritad med hänsyn till skyddsområde för slottet 

samt skyddsområde för de nya högspänningskablar som Ellevio har fått tillstånd att 

anlägga. 

Den sjöförlagda ledningen är ca 1500 m lång och materialet som kommer att användas är 

plast, PE 1400 (utvändig dimension). Ledningen ligger på mellan åtta och tio meters djup 

utan kända större topografiska variationer, se Figur 8. 
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Figur 8 - Bottenprofil med ledning (Bilaga 2 till Teknisk beskrivning).   

På grund av fornminnen på sjöbotten samt korsningen över högspänningskablar (Ellevio) 

kommer den sjöförlagda ledningen ha behov av många vinklar på sträckan vilket gör den 

avancerad att anlägga.  

Dricksvattenledningen kommer att läggas direkt på botten förutom över 

högspänningskablarna där de läggs på pålok för att stötta i vertikalled och hålla tillräckligt 

stort säkerhetsavstånd, se Figur 9. 

Arbeten i vatten omfattar: 

• Pålning från pråm, undervattenssvets för stabilisering av pålar, kapning av pålar 

samt betongfyllning av pålar med slang.  

• Spontning från pråm.  

• Schakt och muddring för landanslutningar från land och från stödbensflotte. 

• Installation av upplagsok med dykare.  

• Undervattensgjutning av pålok i ledningens böj inklusive form- och 

armeringsarbeten.  

• Installation av lyftpontoner och utflottning av ledning samt montering av vikter.  

• Sänkning av ledning med hjälp av lyftpontoner.  

• Installation av ledning på pålok. 

• Dykinspektion (sker även före läggning). 

• Återfyllning av massor ovan ledning och återställande av botten. 

• Erosionsskydd vid utlopp för ledning på Lovön och Kärsön. 
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Figur 9 - Huvudvattenledningens sträckning (urklipp från Bilaga 1 till Teknisk beskrivning). Grön 
sträcka på Lovön och Kärsön markerar utloppsledning från tömningsanordning. Den markerade 

rutan visar var ledningen korsar Ellevios starkströmskablar och där pålok anläggs. (Skala 1:3000) 

5.2 Pålok 

Där dricksvattenledningen korsar Ellevios ledningsstråk förläggs ledningen på s.k. pålok 

som utgörs av borrade stålrörspålar och prefabricerade betongelement som fästs på 

pålarna, se Figur 10. Totalt förläggs nio pålok. Pålarna borras in i berg och gjuts fast. 

Innan montage av betongelement stabiliseras pålarna med stålbalkar som 

undervattensvetsas mellan pelarna med hjälp av dykare. Vid montage av betongelement 

sker en mindre mängd undervattensgjutning för att säkerställa kraftöverföring mellan 

betong och pålar. Ett pålok är placerat i ledningens böj och kommer därför att utsättas för 
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horisontell kraft. Detta medför att cirka dubbelt så många pålar krävs jämfört med övriga 

pålok och att påloket behöver platsgjutas genom undervattensgjutning. Arbetena sker 

under vatten med dykare. Undervattensgjutningen sker med slang och gjuts från botten 

av formen och utförs innanför siltgardin.  

Samtliga arbeten med att förlägga pålok utförs från pråm. Undantaget är arbeten som 

kapning av pålar i pålavskärningsplan och montagearbeten av betongelementen som 

utförs av dykare. 

Vid borrning av pålar spolas de jordmassor som borras igenom upp genom pålen. Dessa 

massor leds via ett avledarhus till en försluten container som ställs på pråmen. För att 

minimera mängden jordmaterial som spolas upp används en borrkrona som endast 

spolar upp material i samma mängd som påldimensionen. 

Totala antalet pålar uppskattas till 44 stycken med en medellängd på ca 20 meter. 

Pålningsarbetet inklusive etablering beräknas pågå under 6 veckor. Övriga arbeten med 

tillfällig stabilisering och montage av betongelement beräknas ta 12 veckor. 

 

Figur 10 - Placering av påloken närmast Kärsön över Ellevios starkströmskablar (Urklipp av Bilaga 
10 i Teknisk beskrivning). 

5.3 Installation av sjöledning 

Ledningen svetsas antingen ihop på land i längre delar eller levereras oskarvade i långa 

längder och bogseras på plats. Vid bogsering kommer ledningen behöva skarvas ihop i 

ett antal punkter. Ledningen belastas med betongvikter som spänns fast på ledningen. 

Arbetet utförs med hjälp av pråmar. Ledningen förses med betongvikter sänks sedan 

genom att den vattenfylls. Dykare används för att få ledningen på plats på påloken. 

Ledningen spänns fast på påloken med syntetband för att förhindra uppflytning av 

ledningen när denna är tömd på vatten. Om det finns stenbumlingar på botten tas de bort 

med hjälp av dykare under arbetet.  

Förläggning sker endast vid lugnt väder. En sänkningshastighet om minst 500 m/h 

eftersträvas och långvariga stopp får inte förekomma under sänkningsarbetet.  
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I den tekniska beskrivningen har risken för påverkan på erosion bedömts baserat på en 

erosionsstudie som Sweco utförde åt Stockholms Stad i samband med Projekt Slussen. 

Bedömningen är att det inte föreligger någon risk för erosion eftersom sjöbotten i planerat 

läge består av lera.  

5.4 Arbeten på land och i anslutning till land 

Arbeten på land och i anslutning till land omfattar i huvudsak spontning, schakt, gjutning 

av betong, ledningsförläggning samt återfyllnad. Fyllning för ledningsbädd och 

kringfyllning av ledning samt för grundläggning och motfyllning av kammare utförs med 

nya massor. I det fall befintliga massor bedöms lämpliga kan dessa användas för 

resterande fyllning. 

5.4.1 Lovön 

På Lovön placeras en markförlagd ventil och en luftningsanordning ca 140 meter från 

strandlinjen. Parallellt med huvudvattenledningen förläggs en tömningsledning. Vid 

utloppet från tömningsledningen utförs erosionsskydd. Ledningen förläggs med schakt 

innanför dubbel spont. Preliminärt utförs spontning på en sträcka av ca 47 m varav ca 10 

m är i vattnet (se sekretessbelagd Bilaga 4 i Teknisk beskrivning). Efter avslutade arbeten 

rivs sponten för sjödelen. Spontens exakta läge och utformning bestäms i 

detaljprojekteringen. Vid Grundläggningsnivån varierar mellan ca 3,3 m under 

medelvattenytan vid landtagning till ca 2,5 m som grundast. 

Muddring för att ledningen ska få rätt nivå vid landtagning sker innanför spont. I Figur 11 

visas en principskiss för schakt med spont. För att minimera spill och turbiditet utförs 

schakt i vatten med en s.k. miljöskopa som är ett gripskopeverk utrustat med en så kallad 

horisontell profilskopa (HPG) som är utformad för selektiv muddring av tunna horisontella 

lager. 

 

Figur 11 - Principskiss för sektion med spont. Angivna mått är exempel. 
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Muddring sker innanför en geotextil/siltgardin. Geotextilen förankras i en läns och 

placeras runt muddringsområdet. Den nedre delen är viktad för att geotextilien ska 

fungera optimalt. 

I söder kommer traditionell ledningsschakt innebära problem med flytjord med hänsyn till 

löst lagrad lera och gyttja i kombination med höga grundvattenytor samt närhet till 

Mälaren. Svårigheterna är störst åt öster närmast Mälaren.  

Ledningen och övriga anordningars läge framgår av Figur 12. 

 

Figur 12 - Profil av ledningens läge på Lovön (Bilaga 7 i Teknisk beskrivning). 

5.4.2 Kärsön 

I likhet med Lovön sker ledningsförläggning på Kärsön med schakt innanför dubbelspont. 

Spont krävs på hela ledningssträckan och ca 25 m ut i Mälaren (se sekretessbelagd 

Bilaga 6 i Teknisk beskrivning). Spontens exakta läge och utformning bestäms i 

detaljprojekteringen. Grundläggningsnivån varierar mellan ca 3,2 m under 

medelvattenytan vid landtagning till ca 1,7 m som grundast. Muddring för att ledningen 

ska få rätt nivå vid landtagning sker innanför spont. 

Även här utförs muddring innanför en geotextil/siltgardin och för att minimera spill och 

turbiditet utförs schakt i vatten med en s.k. miljöskopa. 

På Kärsön placeras en ventilkammare 25–30 m från strandlinjen och parallellt en 

tömningsledning som vid utloppet utrustas med erosionsskydd. Grundläggningsnivån för 

ventilkammaren är belägen ca 4,6 m under befintlig marknivå. För att möjliggöra gjutning i 

torrhet krävs en tillfällig grundvattensänkning till nivån -1,82 m som inte bedöms påverka 

omgivningen. För att säkerställa stabiliteten mot befintlig väg 261 behövs en tillfällig spont 

installeras på båda sidor om ventilkammaren. Grundläggning av ventilkammare utförs på 

minst 300 mm packa fyllning. Då avstånd till berg är kort och för att minimera risken för 

sättningar behöver en urskiftning ner till berg utföras. 

Ledningen och övriga anordningars läge framgår av Figur 13. 
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Figur 13 - Profil av ledningens läge på Kärsön (Bilaga 6 i Teknisk beskrivning). 

5.5 Skyddsåtgärder 

Följande skyddsåtgärder föreslås i Teknisk beskrivning: 

• Miljöskopa används vid schakt under vatten vilket minskar grumlingen och risken 

för spridning av eventuella föroreningar. 

• Vid arbeten på Lovön transporteras maskiner och via pråm på grund av att 

Kantongatan inte kan användas för tunga transporter. 

• Uppsamlingsutrustning för att undvika skador av spillolyckor används vid arbete i 

vattenområde. 

• Arbetsfordon ska under den tid de inte används stå uppställda på en plats med 

skydd för läckage av diesel och olja. Vid fall av bränsleläckage (till exempel vid 

stöld) ska detta inte kunna nå vattnet. 

• Absol eller annat absorberande material samt länsar ska finnas väl tillgängligt 

under arbetet för att kunna samla upp eventuellt spill vid olycka.  

• Kontrollprogram för att kontrollera grumlings-, förorenings och bullerpåverkan 

upprättas innan anläggningsarbeten sätter igång, se Kapitel 9.  

• Samtliga temporära installationer, flytetyg och arbetsbåtar ska förses med 

sjösäkerhetsanordning (SSA) och belysning enligt anvisningar från Sjöfartsverket 

och Transportstyrelsen.  

• Ufs-redaktionen delges information om projektet senaste sex veckor före 

utläggningsarbeten påbörjas för att kunna informera sjöfarten i tid. 

• Arbetspråmar förses med AIS-transponder och VHF-radio samt kommer att 

belysas med bländfritt ljus nattetid. 
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• Om det bedöms finnas risk för att arbeten hindrar sjötrafiken i 

Drottningholmssundet görs en tillfällig avlysning av vattenområdet i god tid till 

länsstyrelsen. 

• Bullerstörande arbeten kommer att utföras i linje med nationella riktvärden för 

buller från byggplatser. 

• Arbeten på Kärsön undviks i möjligaste mån mellan maj till oktober på grund av 

fårbete. Arbetsområdena kommer att inhägnas av säkerhetsskäl. I möjligaste 

mån undviks arbeten i vatten under hänsynsperioden (maj-augusti) samt under 

tillväxtsäsongen i maj till augusti. 

• Muddring och undervattensgjutning utförs innanför geotextil/siltgardin. 

5.6 Preliminär arbetsordning och byggtid 

Genomförandet av ledningsförläggningen planeras preliminärt ske under perioden 2021–

2024. Tidplanen är beroende av när ett tillstånd för vattenverksamheten tillhandahålls 

från Mark- och miljödomstolen. Tidplanen är också beroende av att arbeten med pålok 

och nedläggningen av sjöledningen slutförs innan Ellevios starkströmskablar tas i drift 

vilket preliminärt planeras till hösten år 2022. 

I den tekniska beskrivningen redovisas en preliminär arbetsordning och arbetstid enligt 

nedan: 

Pålning samt installation av upplagsok 18 veckor 

Spont slås för ledning för landtagningen av ledningen 

Konstruktionsarbeten på Kärsön 

12 veckor 

Arbeten med ventilkammare 4 veckor 

Ledningssektioner bogseras på plats, skarvas samman och vikter 

monteras 

 

Geotextil läggs runt området där muddring ska utföras 

Schakt och muddring utförs för landtagning 

Sänkning av ledningen sker genom vattenfyllning 

Dykare tillser att ledning hamnar rätt i pålok 

Dykundersökning utförs för kontroll av att ledningen ligger bra på botten 

(dykning sker även före läggning av ledning för inspektion av botten) 

10 veckor 

Resterande ledningssträckor på land byggs och ledningen skarvas 

samman med sjöledningen. Sponten i sjön dras upp. 

Återfyllningsarbeten och packning utförs på land. Erosionsskydd utförs. 

8 veckor 
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6 Metod och avgränsningar 

6.1 Metodik 

MKB:n utgör en del av handlingarna tillhörande tillståndsansökan för den ansökta 

verksamheten och har tagits fram i enlighet med de krav som anges i 6 kap. miljöbalken.  

Konsekvenserna av sökt verksamhet bedöms och redovisas i Kapitel 8. Beskrivningen 

grundar sig på framtagna underlagsutredningar och övrig information tillgänglig på 

hemsidor. Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används 

miljökvalitetsnormer, riktvärden och olika miljömål. De olika bedömningsgrunder som 

använts för bedömning av miljökonsekvenserna framgår av Kapitel 7. 

Bedömningen av konsekvenser genomförs i flera steg. Steg ett innefattar att värdet eller 

känsligheten hos de berörda områdena bedöms. Steg två består sedan av att bedöma 

den påverkan som planerade åtgärder innebär för att i steg tre beskriva effekten av den 

förändring som uppkommer i omgivningen. I det sista steget, steg fyra, bedöms 

konsekvenser, betydelsen av effekten/förändringen på områdets antagna 

värde/känslighet.  

I miljökonsekvensbeskrivningen används en skala för att värdera konsekvenserna. 

Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och omfattningen av bedömd 

miljöpåverkan. Skalan kan beskriva såväl positiva som negativa konsekvenser. Nedan 

ges exempel på betydelsen av den negativa delen av skalan. 

• Mycket stora konsekvenser – Områden av riksintresse eller nationellt skyddade 

områden påverkas så att värdet försvinner, eller det uppstår stor konflikt med och 

skada på aktuellt miljöintresse. Befolkning i tätbebyggda områden påverkas, 

Miljökvalitetsnormer överskrids. 

• Stora konsekvenser – Nationellt eller regionalt känsliga områden påverkas så att 

värdet minskar, konflikt uppstår med aktuellt miljöintresse. Människor som inte 

tidigare belastats av aktuell olägenhet drabbas. Miljökvalitetsnormer överskrids.  

• Måttliga konsekvenser – Områden av regionalt eller kommunalt värde påverkas. 

Värdet påverkas negativt men behöver inte innebära skada av betydelse. 

Miljökvalitetsnormer bedöms bibehållas. 

• Små konsekvenser – Konsekvenser på områden eller värden av kommunal 

betydelse eller lokal betydelse. Värdet påverkas negativt, ej obetydligt, men 

behöver inte innebära skada. Miljökvalitetsnormer bedöms bibehållas.  

• Obetydliga konsekvenser – Inga eller obetydliga konsekvenser på riksintressen, 

områden eller värden av regional eller lokal betydelse bedöms uppstå. Värdet 

ändras inte eller i mindre och obetydlig grad. Miljökvalitetsnormer bibehålls.  

För att avgöra vilken konsekvens som kan antas uppstå i de områden som berörs vägs 

områdets antagna värde ihop med den påverkan som antas ske på området med hjälp av 

en matris, se Tabell 2. Bedömningsskalan ska främst betraktas som en vägledning. 

Avsikten är att kunna redogöra för miljökonsekvenserna för verksamheten på ett sakligt 
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och tydligt sätt, så att motiven till konsekvensbedömningarna ska gå att följa och därmed 

kunna ligga till grund för övriga bedömningar. 

 
Tabell 2 - Konsekvensmatris. 

 
Litet värde Måttligt värde Högt värde 

Mycket högt 
värde 

Stor negativ 
påverkan  

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Stora 
konsekvenser 

Mycket stora 
konsekvenser 

Måttlig negativ 
påverkan  

Små 
konsekvenser 

Små – måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Stora 
konsekvenser 

Liten negativ 
påverkan  

Obetydliga 
konsekvenser 

Små 
konsekvenser 

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Ingen/obetydlig 
påverkan 

Obetydliga konsekvenser 

Liten positiv 
påverkan  

Obetydliga 
konsekvenser 

Små 
konsekvenser 

Små – måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Måttlig positiv 
påverkan  

Små 
konsekvenser 

Små – måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Stora 
konsekvenser 

Stor positiv 
påverkan  

Små – måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Stora 
konsekvenser 

Mycket stora 
konsekvenser 

 

6.2 Avgränsning 

6.2.1 Geografisk avgränsning 

MKB:n har beträffande de fysiska ingreppen begränsat sig i huvudsak till 

anläggningsområdet, dvs landtagningsområden, se Figur 3, och sjösträckningen.  

Hänsyn har tagits till större områden beroende av miljöaspekt, till exempel buller, 

transporter och vattenkvalitet har bedömts både lokalt och regionalt.  

6.2.2 Avgränsning i tid 

Miljökonsekvensbedömningen omfattar bedömning av i huvudsak byggskedet och till liten 

del driften av huvudvattenledningen. 

6.2.3 Avgränsning av miljöaspekter  

Denna MKB fokuserar på de väsentliga aspekter som bedöms uppkomma i samband 

med anläggande av planerad dricksvattenledning. En avgränsning av vilka miljöaspekter 

som berörs av ansökt vattenverksamhet har till en början utförts under 

samrådsprocessen och uppdaterats vartefter ny kunskap och information inkommit. 

Berörda miljöaspekter redovisas nedan. 
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• Föroreningar 

• Vattenmiljö 

• Naturmiljö 

• Kulturmiljö 

• Rekreation och friluftsliv 

• Boendemiljö 

• Nyttjandeintressen 

6.2.4 Sakkunskap 

Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram med den sakkunskap som krävs i fråga om 

verksamhetens särskilda förutsättningar och förväntade miljöeffekter. I Bilaga 4 redovisas 

en bakgrund om MKB-författarna och författarna till underlagsrapporterna redovisas i 

respektive rapport.   

7 Bedömningsgrunder 

7.1 Nationella och lokala miljömål  

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar och ett antal etappmål samt 

ett generationsmål (Naturvårdsverket, 2020). Målen beskriver hur Sveriges miljö och våra 

natur- och kulturresurser bör beaktas för att vara hållbara på lång sikt. Följande miljömål 

bedöms vara särskilt relevanta för det aktuella projektet: 

• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Levande sjöar och vattendrag 

Ekerö kommun arbetar med en miljöstrategi vars målsättning kommer att vara att uppnå 

Sveriges miljömål. Utformningen av den nya miljöstrategin kommer att anpassas till hur 

kommunen är organiserad och till gällande politiska beslut (Ekerö kommun, 2015). 

7.2 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är bindande nationella föreskrifter, vilka har som utgångspunkt att 

fastställa en norm för vad tillståndet i miljön, människors hälsa och naturen bedöms 

kunna utsättas för, utan att ta allt för stor skada. Miljökvalitetsnormer redovisas både som 

förorenings- och störningsnivåer. De kan också bestå av gräns- och riktvärden. 
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Den planerade verksamheten omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten samt för fisk och 

musselvatten. Dessa beskrivs nedan. Tillämpliga rikt- och gränsvärden samt hur dessa 

efterlevs redovisas i miljökonsekvensbedömningen, Kapitel 8. 

I vattenförvaltningsförordningen (2004:660) anges hur vattenmyndigheterna ska fastställa 

miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Miljökvalitetsnormer beskriver den 

vattenkvalitet som ska uppnås och vid vilken tidpunkt. Normen anger hur miljön bör vara 

för att ekologiska och kemiska funktioner i vattenmiljön ska uppnås.  

I förordning (2001:554) om fisk och musselvatten finns det fastställda miljökvalitetsnormer 

för olika värden som inte får överskridas eller underskridas annat än i viss angiven 

utsträckning, dels värden som ska eftersträvas.  

7.3 Föreskrifter Östra Mälarens vattenskyddsområde 

Östra Mälaren utgör vattenskyddsområde för ytvattentäkter vid Lovö, Norsborg, Görväln 

och Skytteholm (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2008). I Figur 14 visas del av 

vattenskyddsområdet och vattenverken. Området består av fyra skyddsvattenzoner vid 

respektive vattenverk samt en primär och sekundär skyddszon. Primär skyddszon utgör 

vattenområde samt landområde 50 m från strandlinje vid medelvattenstånd (vit markering 

utmed strandlinjen) och sekundär skyddsvattenzon är landområden från vilka det sker 

direkt ytvattenavrinning eller när dagvatten naturligt eller tekniskt (via ledningar) avrinner 

mot Östra Mälaren (ljusbrun färg). 

Den planerade vattenverksamheten ligger framförallt inom den primära skyddszonen för 

vattenskyddsområdet. Den sekundära skyddszonen påverkas där arbeten på land (mer 

än 50 meter från strandlinjen) riskerar påverka grundvattennivån. Nedan följer en 

redovisning av berörda skyddsföreskrifter. 

1 § Generella bestämmelser 

Enligt 1 § får ny verksamhet och hantering som innebär risk för vattenförorening inte ske 

oavsett om verksamheten eller hanteringen är reglerad eller inte i angivna 

skyddsföreskrifter. Eftersom tillstånd ansöks för verksamheten behöver inte dispens 

sökas från vattenskyddsområdets föreskrifter. 

3 § Hantering av brandfarliga vätskor  

Enligt 3 § får hantering av brandfarliga vätskor inte ske om det kan medföra risk för 

vattenförorening. Inom den primära skyddszonen ska dessutom lagring av sådana 

vätskor överstigande 250 liter vara utformad med ett sekundärt skydd så att hela volymen 

vid läckage förhindras tränga ned i marken eller rinna ut till ytvatten. Detta behöver 

beaktas i byggskedet då arbetsfordon används och kommer regleras i framtida 

kontrollplan. 
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Figur 14 - Del av östra Mälarens vattenskyddsområde och vattenverk. Primär skyddszon markeras 
med blått, sekundär skyddszon med rött och läget för de fyra vattenverk som har vattenintag inom 

skyddsområdet markeras med gul ring (vattentäktszon). (Länsstyrelsen Stockholms län). 

11 § Avfallshantering, upplag, m.m.  

Enligt 11 § får mellanlagring av avfall eller förorenade massor inte förekomma inom 

primär skyddszon. Inom både primär och sekundär skyddszon får hantering av avfall, 

inklusive lakvattenhantering, inte ske om det kan medföra risk för vattenförorening. 

Massor kommer inte att mellanlagras. Förorenade massor omhändertas enligt gällande 

lagstiftning.  

14 § Muddring, mark- och anläggningsarbeten 

Enligt 14 § krävs inget tillstånd för muddring och mark- och anläggningsarbeten som är 

tillstånds eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Markutfyllnad och återfyllnad av 

schakt får däremot endast ske med rena massor som inte kan medföra vattenförorening. 
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En masshanteringsplan kommer att tas fram i ett senare skede innan arbeten påbörjas 

som kommer anpassas efter skyddsföreskriften. 

7.4 Riktvärden för buller 

Sökt verksamhet omfattas av riktvärden för buller från byggplatser. Naturvårdsverket har 

tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15. I Tabell 3 redovisas 

riktvärden för byggplatser vid bostäder. 

Tabell 3 - Riktvärden för buller från byggplatser. 

Område Helgfri 

mån-fre 

 Lör- sön- 

och 

helgdag 

 Samtliga 

dagar 

 

 Dag  

07-19 

LAeq 

Kväll 

19-22 

LAeq 

Dag  

07-19 LAeq 

Kväll 

19-22 

LAeq 

Natt 

22-07 LAeq 

Natt 

22-07 

LAFmax 

Bostäder för permanentboende och fritidshus 

Utomhus vid 
fasad 

60 50 50 45 45 70 

Inomhus 
(bostadsrum) 

45 35 35 30 30 45 

 

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje 

enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. 

• För byggverksamhet som pågår i högst två månader bör 5 dBA högre värden 

kunna tillåtas. Det gäller korta bygguppdrag som borrning, spontning och pålning.  

• Vid enstaka kortvariga händelser som pågår högst 5 minuter per timme bör upp 

till 10 dBA högre nivåer kunna accepteras. Men detta bör inte gälla på kvällar 

eller nätter. 

• Även om verksamheten både är begränsad i tiden och innehåller kortvariga 

störningar bör bullernivån ändå inte höjas mer än sammanlagt högst 10 dBA.  

• Om det inte går att uppfylla riktvärdena för buller utomhus med tekniskt möjliga 

och/eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målet vara att åtminstone uppfylla 

riktvärdena för buller inomhus. 
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8 Påverkan och konsekvenser i utbyggnadsalternativet 

8.1 Föroreningar 

8.1.1 Nuläge  

Sjöbotten 

Provtagning av sediment gjordes i tre punkter i området där huvudvattenledningen 

planeras. Sjöbotten har tidigare undersökts med sonarkartering i samband med Ellevios 

tillståndsansökan avseende sjökabel för starkström (Ellevio, 2017a; Ellevio, 2017b). 

Samtliga provtagningspunkter visas i Figur 15. 

Analysresultaten har jämförts med bedömningsgrunder för marina sediment enligt Havs- 

vattenmyndighetens rapport Muddring och hantering av muddermassor (HaV, 2018) och 

rapporten Klassning av halter av organiska föroreningar i sediment avseende kust- och 

utsjösediment framtagen av Sveriges geologiska undersökning (SGU, 2017b).  

 

Figur 15 - Provtagningspunkter (Ellevio, 2017). 

Resultaten från sedimentprovtagningarna som utfördes av Ellevio indikerar generellt 

förorenade ytsediment (0–10 cm) avseende metaller och speciellt de organiska 

föroreningarna PCB och PAH. I jämförelse med bedömningsgrunder för marina sediment 

visar punkt F57 till F62 tydlig (klass 3) eller stor (klass 4) avvikelse gällande metaller. Stor 
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avvikelse gäller endast koppar och zink. Provtagningarna utförda 2020 visade 20M009 

och 20M017 stor avvikelse av krom och tydlig avvikelse av särskilt zink och koppar.  

I F56 påvisades mycket höga halter av PAHer och i F58 mycket höga halter PCB. I F57, 

F58 och F59 fanns främst medelhöga halter PAHer och PCB medan det i övriga punkter 

finns höga eller medelhöga halter. Analysresultaten från 2020 låg under 

rapporteringsgräns för organiska ämnen. Resultaten av samtliga sedimentprov i 

jämförelse med bedömningsgrunder för marina sediment redovisas i Bilaga 5. 

De två effektbaserade gränsvärdena ISQL (Interim Sediment Quality Guidelines) och PEL 

(Probable Effect Level) framtagna av Kanadas miljödepartement (Port of London 

Authority, u.d.)(uppdaterat 2001) används ofta för att avgöra om sedimenten kan tänkas 

utgöra en trolig risk för negativ påverkan på vattenkvalitén och bottenfauna. Vid spridning 

av sediment med halter under ISQL uppstår sällan negativa effekter, vid halter mellan 

ISQL och PEL kan det ibland uppstå negativa effekter och vid halter högre än PEL kan 

negativa effekter uppstå ofta. 

Ellevios provtagning visar att det finns PAHer i punkt F56 som är högre än PEL. För 

övrigt ligger värdena för flera metaller och PAHer under PEL men över ISQL. 

Analysresultaten från 2020 ligger för några metaller över ISQL. Resultaten av samtliga 

sedimentprov i jämförelse med gränsvärdena redovisas i Bilaga 5.  

Landanslutningar 

Provtagning i jord gjordes i september 2020 på Lovön och på Kärsön (Mitta, 2020). Fem 

jordprover skickades till ackrediterat laboratorium för analys med avseende på BTEX, 

alifater, aromater, PAH samt metaller. Analysresultaten har jämförts med riktvärden för 

”Nivå med mindre än ringa risk” (MRR) (Naturvårdsverket, 2010) och Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för förorenad mark (gäller från 2016-07-01).   

I provpunkten 20M001 ca 47 m från strand på Kärsön är halten PAH-H högre än för 

känslig markanvändning (KM), se provpunkt med blå triangel i Figur 16.  

I provpunkten 20M010 närmast vägen på Lovön är halten kvicksilver högre än KM men 

inte högre än MKM, se provpunkt med blå triangel i Figur 17. I samma provpunkt 

påvisades halter av bly, koppar och krom högre än nivån för mindre än ringa risk (MRR). 

Även i provpunkt 20M012 och 20M016 påvisades halter högre än MRR för krom 

respektive bly.  

För massor med föroreningshalter under KM gäller fri användning i ledningsschakter. Är 

föroreningshalten över KM (blå triangel) gäller fri användning i ledningsschakter med 

villkoret att ledningsschakten inte ligger i ett vattenskyddsområde. Eftersom området 

ligger inom östra Mälarens vattenskyddsområde för vilken den primära skyddszonen 

omfattar landområde 50 m från strandlinje vid medelvattenstånd gäller inte fri 

användning. 

Om massor med halter över MRR ska användas för återfyllnad ska en anmälan göras till 

kommunen, vilket gäller för massor som schaktas längre upp på Lovön. 
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Figur 16 - Provtagning på Kärsön. Blå triangel visar halter mellan riktvärde för KM och MKM (urklipp 

från ritning M-10-1-21 (Mitta, 2020). 

 

Figur 17 - Provtagning på Lovön. Blå triangel visar halter mellan riktvärde för KM och MKM (urklipp 
från ritning M-10-1-22 (Mitta, 2020). 
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8.1.2 Skyddsåtgärder 

– Jordmassor som spolas upp genom pålen vid borrning leds till en försluten 

container och omhändertas enligt gällande lagstiftning. 

– Området där muddring ska utföras i anslutning till land inhägnas med en 

geotextil/siltgardin vid både Kärsön och Lovön.  

– Muddring utförs med en s.k. miljöskopa som är utformad för att minimera spill och 

turbiditet.  

– Länshållnings vatten som ansamlas i schakter leds till sedimentationsanläggning 

eller åtgärd med liknande funktion för att undvika att partiklar, föroreningar mm. 

rinner ut orenat i Mälaren. 

– Massor från muddring läggs upp på container på pråm för provtagning. Efter 

provtagning bestäms lämplig hantering enligt gällande lagstiftning. 

– Miljövänliga hydrauloljor bör i möjligaste mån användas i maskiner som utför 

arbete i anslutning till vatten.  

– Schaktmassor på land provtas innan användning som återfyllnad eftersom 

provtagning visar föroreningshalter över KM. 

8.1.3 Planerad verksamhet  

Påverkan på vattenmiljön spridning av förorenade sediment kan ske vid arbeten på 

botten för att anlägga pålok och vid muddring framförallt vid Kärsön. Nedläggning av 

ledningen på botten kan medföra lokal och tillfällig spridning av sediment. Åtgärder vidtas 

för att undvika föroreningsspridning och massor omhändertas på lämpligt sätt enligt 

gällande lagstiftning. 

Eftersom området för schakt ligger inom vattenskyddsområdet följs särskilda villkor för de 

massor som används som återfyllnad vilket gör att risken för spridning av föroreningar via 

genomströmning av mark är liten.  

Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms påverkan vara liten med små till måttliga 

konsekvenser under byggskedet och obetydliga under driften.  

8.2 Vattenkvalitet 

8.2.1 Nuläge 

Miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk ytvattenstatus är nationellt fastställda 

riktvärden och därigenom ett nationellt intresse, vilket sätter aspektens värde till högt. 

Bedömd vattenkvalitet redovisas under Avsnitt 3.6.2. 

Östra Mälaren är vattenskyddsområde är ett regionalt intresse då Mälaren används som 

råvattentäkt för Stockholmsområdet. 
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8.2.2 Skyddsåtgärder 

- De arbeten som sker i närmast anslutning till land kommer utföras innanför en 

geotextil/siltgardin för att förhindra spridning av sedimentpartiklar. Geotextilen tas 

bort först då nivån på grumlingen (turbiditeten) är densamma bakom skärmen 

som utanför. 

8.2.3 Planerad verksamhet  

Verksamheten bedöms inte medföra en försämring av vattenkvaliteten eller påverka 

möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för ekologisk och kemisk status. De 

biologiska kvalitetsfaktorerna påverkas inte då verksamheten inte bidrar till att 

näringsämnen tillförs, påverkan på bottenfauna och makrofyter är mycket begränsad 

relativt vattenförekomstens område och fiskbeståndet påverkas inte. Grumling och 

spridning av särskilt förorenande ämnen bedöms inte ske då muddring utförs innanför 

geotextil. Konnektivitet och hydrologisk regim berörs inte av verksamheten. Morfologin 

påverkas mycket lite i området för landtagning och berör en mycket liten del av 

vattenförekomstens strandområde. Spridning av prioriterade ämnen bedöms inte ske då 

muddring utförs innanför geotextil och eftersom massor för övrigt omhändertas på 

lämpligt sätt. 

Eftersom muddring utförs innanför geotextil bedöms inte grumling och spridning av 

föroreningar ske som kan påverka Mälarens vattenskyddsområde under byggskedet. 

Under drift sker ingen påverkan på Mälarens vatten. 

Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms påverkan vara liten med små till måttliga 

konsekvenser under byggskedet och obetydliga under driften.  

8.3 Vattenmiljö 

8.3.1 Nuläge 

I hela Mälaren finns totalt 34 naturligt förekommande arter. De vanligast förekommande 

arterna är nors, abborre, mört, björkna, braxen och gös (Beier, Axenrot, & Bergek, 2015). 

I den närliggande Fiskarfjärden öster om Kärsön observerades 14 arter 2007 (Stockholm 

stad, 2020). Dessa fiskarters lek sker på grunda delar av sjön och lekperioden för de 

flesta arter sker mellan mars-juli. Lake leker mellan december-mars och siklöja även 

under september-oktober.  

En kartering av limniska naturvärden i området utfördes 2011 inför bildandet av 

naturreservat (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). Hela Drottningholmssundet förutom 

närområdet utmed Drottningholm undersöktes. Enligt karteringen finns några sjöstränder i 

Drottningholmssundet som har naturvärden med kommunal betydelse för lekområden för 

fisk och som särskilt ger goda förutsättningar för kräftor. Eftersom berörda områden ligger 

inom naturreservat utgår konsekvensbedömningen generellt utifrån att påverkade 

områden har högt värde. 
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Vattenområdet som berörs på Lovön gränsar till skötselområde B26 som består av en 

öppen strandäng. Enligt karteringen kantas stranden vid landtagning på Lovön av ett tätt 

och cirka 40 meter brett bälte av vass och säv. Utanför övervattenvegetationen tog ett tätt 

bestånd av gul näckros med inslag av vattenpilört över. Smal vattenpest förekom rikligt 

vid bottnarna. Fynd av uddnate (en ört som växer helt under vattenytan), som är rödlistad 

som nära hotad (NT), gjordes på 2,6 meters djup utanför vassarna ca 75 m söder om 

området för landtagning med en osäkerhet på ±10 m. Enligt karteringen hittades en 

enstaka art, stor näckmossa, på nästan 6 m djup medan de flesta arter hittades på 

mindre än 4 m djup. Botten dominerades av lera med inslag av findetritus och området 

bedömdes vara en dålig kräftbiotop. Lokalen var opåverkad av fysisk exploatering och 

uppvisade en hög grad naturlighet. Området bedömdes ha naturvärden av regional 

betydelse vilket sätter värdet för miljöaspekten till måttligt värde.  

En bottenfaunaundersökning utfördes under oktober 2020 vid Lovön och i 

Drottningholmssundet av Calluna och Pelagia Nature & Environment, se Bilaga 6.  

Undersökningen indikerade på hög status baserad på BQI-index vid samtliga tre lokaler, 

vilket visar att lokalerna innehar taxa som är känsliga mot föroreningar av näringsämnen 

och låga syrgashalter. Vid lokalen utanför Lovön hittades två rödlistade arter, dagsländan 

Ephemera glaucops samt äkta målarmussla (Unio pictorum) som båda klassas som Nära 

hotad i Sverige. Äkta målarmussla förekommer i små populationer och lever i tämligen 

grunt vatten ner till 5–6 m djup (Artportalen). Då arten är relativt sällsynt och 

konkurrenssvag bör extra försiktighet vidtas vid fysiska ingrepp enligt SLU Artdatabanken 

(2020). Vid de två andra lokalerna i sundet hittades inga rödlistade arter.  

Området för landtagning på Kärsön bedömdes sakna särskilda limniska naturvärden. 

8.3.2 Skyddsåtgärder 

- De arbeten som sker i närmast anslutning till land kommer utföras innanför en 

geotextil/siltgardin för att förhindra spridning av sedimentpartiklar. Geotextilen tas 

bort först då nivån på grumlingen (turbiditeten) är densamma bakom skärmen 

som utanför. 

- Undervattensgjutning av pålok sker innanför siltgardin. 

- Inget arbete kommer i möjligaste mån ske under hänsynsperioden (maj-augusti) 

för den akvatiska miljön. 

- Fisk och andra vattenlevande organismer kan ta fysisk skada av det 

undervattensbuller som uppstår vid pålning i vattnet. För att minska risken att 

detta sker kommer energin vid slagen och därmed också ljudstyrkan vid pålning 

ökas successivt från en låg nivå vid arbetets start. På så sätt finns det en 

möjlighet för fisken att lämna området innan ljudstyrkan når skadliga nivåer. 

- Platsen för landfästena kommer att återställas efter planerade åtgärder är 

genomförda. 

- Muddrad sjöbotten kommer att återställas avseende läge och ytmaterial. 
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- Innan schaktarbeten utanför Lovön inventeras området från strandlinjen ut till 

punkt 0/300 med avseende på äkta målarmussla och hittade musslor flyttas till 

annan lämplig lokal. 

8.3.3 Planerad verksamhet 

På Lovösidan kommer en spont att sättas längs med ledningen cirka 10 meter ut i vattnet 

och cirka 47 meter upp på land. Att sponten förläggs så högt upp på land är för att 

underlätta nedläggningen av ledningen då grundvattennivån ligger nära markytan, 

framförallt österut närmast Mälaren, och området är mycket blött. Innanför arbetsområdet 

kommer muddring för ledning att innebära att strandängens profil från sublitoral till 

fuktäng påverkas permanent eftersom befintlig botten schaktas bort för att ledningen ska 

läggas på rätt nivå vid landtagning inom schaktområdet. Efter muddring kan det förväntas 

att det finns lägre abundans och artrikedom av bottenflora och bottenfauna än 

närliggande referensområden. Hur lång tid det tar för floran och faunan att återhämta sig 

beror på förhållandena i både muddringsområde och det närliggande området. Dock är 

storleken på muddringsområdet endast en bråkdel i förhållande till andra närliggande 

värdefulla områden i Naturreservatet. Inom schaktområdet finns inga identifierade 

rödlistade eller ovanliga arter enligt tidigare inventering. Med utgångspunkten att det inte 

finns några rödlistade eller ovanliga arter och att endast en liten del av vattenområdet 

påverkas trots ett regionalt värde och ett högt värde som naturreservat görs 

bedömningen att påverkan under byggskedet blir måttlig med små-måttliga till måttliga 

konsekvenser. Det blir en påverkan över tid på en liten del av strandängsprofilen innan 

det sker en återetablering av bottenfauna och makrofyter. Detta bedöms dock inte 

motverka syftet med naturreservatet eftersom omfattningen är begränsad. Påverkan 

under drift bedöms därför bli obetydlig med obetydliga konsekvenser. 

På Kärsösidan bedöms enligt tidigare inventering att det saknas limniska naturvärden. 

Påverkan av muddring bedöms därför vara liten med måttliga konsekvenser under 

byggskedet. Efter att ledningen ligger på plats bedöms påverkan vara obetydlig till liten 

med obetydliga konsekvenser. 

Muddring sker innanför spont och en geotextil vid både Lovön och Kärsön och medför 

ingen påverkan i form av grumling utanför arbetsområdet vilket ger obetydliga 

konsekvenser under byggskedet. 

När ledningen förläggs i sundet kommer viss grumling uppstå när ledningen med 

betongtyngderna slår i botten. Grumlingen sker dock lokalt och i liten omfattning och 

bedöms inte medföra någon påverkan på omgivningen. 

I vattnet nära Kärsön kommer pålar att borras ned, en metod som innebär att jord spolas 

upp genom pålen. För att inte orsaka grumling leds dessa upp till en container som ställs 

på pråmen. Totalt bedöms cirka 10 m3 jordmassor behöva hanteras. Påverkan på 

vattenkvaliteten bedöms bli obetydlig. Ett av påloken kommer att gjutas på plats med 

undervattensgjutning som sker med slang från botten av en tät gjutform. Som 

skyddsåtgärd kommer gjutningen ske innanför en siltgardin för att undvika att eventuellt 
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läckage av ohärdad betong sprids ut i vattnet och lokalt öka pH-värdet vilket kan medföra 

konsekvenser för fisk som uppehåller sig i närheten.   

För att slutfästa pålarna kommer de att stoppslås, cirka 10 slag per påle, vilket kan 

medföra skada på fisk vid höga ljudtrycksnivåer. Påverkanseffekten av buller beror på 

den maximala bullernivån som genereras av enskilda slag vid pålning, antalet slag inom 

observationsperioden, samt den totala exponeringstiden för bullret. Troligtvis innebär ljud 

att ett undflyende beteende kan förväntas hos arter som uppehåller sig i närheten av 

området där pålningsarbeten pågår. Det finns gott om plats för fisk att röra sig i området 

vilket också bör innebära att risken för skada utan återhämtningsmöjligheter är liten. 

Däremot kan tillfällig hörselnedsättning förväntas bli en effekt av pålningen. Mot bakgrund 

av ovan bedöms påverkan bli obetydlig under byggskedet med obetydliga konsekvenser 

på vattenmiljön. 

Påverkan och konsekvenser varierar under byggskedet beroende på arbetsmoment och 

var arbetena sker. Sammantaget bedöms påverkan av verksamheten under byggskedet 

variera från obetydliga till måttliga konsekvenser. Efter att ledningen har installerats 

bedöms konsekvenserna bli obetydliga. 

8.4 Naturmiljö 

8.4.1 Nuläge 

Ansökan berör två strandfästen, det på Lovö strax söder om Drottningholm och det på 

Kärsön strax söder om väg 261. Eftersom berörda områden ligger inom naturreservat 

utgår konsekvensbedömningen generellt utifrån att påverkade områden har högt värde. I 

det här avsnittet beskrivs naturmiljön som är förknippad med stränderna och upp till 

planerade skarvplatser mellan mark- och vattenledning. Limniska värden förknippade 

med undervattenshabitat beskrivs i Avsnitt 8.3.  

Lovösidan 

Strandområdet på Lovön som berörs av ledningssträckning beskrivs som öppen 

strandäng som gränsar till värdefull strandmiljö (B26 i Figur 5) (Länsstyrelsen i 

Stockholm, 2014a) vilket även observerades vid ett platsbesök som gjordes den 3 juli 

2020.  

I artportalen (Artportalen, 2020) finns fem fyndplatser för arter registrerade mellan år 

2000 - 2020 i närheten av ledningssträckningen på Lovösidan, se Figur 18. De 

fyndplatser som ligger inom/ i närmast anslutning till ledningssträckningen och som därför 

skulle kunna påverkas är nummer 1 och 2.   

I Figur 18 har de fem fyndplatserna försetts med siffror för att kunna redovisa vilken/vilka 

arter som noterats vid respektive fyndplats. Vid punkt 1 har sträv kardvädd noterats, vid 

punkt två den rödlistade gulsparven, vid punkt 3 pilörtsgallmygga och andmat, vid punkt 4 

doftschersmin och vid punkt 5 vildvin, parkslide, jättebalsamin, blekbalsamin, 

jätteverbena samt snöbär. 
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Figur 18 - Karta över platser för registrerade arter i artportalen inom röd polygon, inom i närheten 
av ledningsplaceringen på Lovösidan. 

Den rödlistade gulsparven som noterats på Lovösidan är klassad som nära hotad (NT) 

(Artfakta, 2020a). Den är utbredd i hela Sverige utom i fjällen och är talrikast i anslutning 

till jordbruksmarker i södra och mellersta Sverige samt utmed norrlandskusten. Den är 

också vanlig på hyggen (särskilt sådana med enstaka kvarlämnade träd), 

kraftledningsgator och andra öppna eller halvöppna områden, dock helst i närheten av 

odlingsmarker. Gulsparven häckar i olika typer av öppna miljöer med inslag av träd och 

buskar under april – maj (NatureGate, 2020).  

Kärsösidan 

På Kärsön går ledningen iland i en inhägnad hage där får betar under maj - oktober. 

Ledningen kommer att anläggas norr om det Natura 2000-område för bevarande av 

näringsrik ekskog som beskrivs i Avsnitt 3.6.3.  

Berört område på Kärsön ligger inom en nyckelbiotop av typen lövskoglund 

(Skogstyrelsen, 2020). Biotopkaraktären beskrivs som rikligt med grova träd, 

spärrgreniga grova träd och att det finns en värdefull kärlväxtflora samt värdefull 

kryptogamflora. Området har inte ett formellt skydd genom beslut om biotopskydd.  

I artportalen (Artportalen, 2020) finns sex fyndplatser för arter registrerade mellan år 2000 

- 2020 nära ledningssträckningen på Kärsösidan. De fyndplatser som ligger i närmast 

anslutning till ledningssträckningen och som därför skulle kunna påverkas är nummer 1 

och 2.    

I Figur 19 - Karta över platser för registrerade arter i artportalen inom röd polygon, i 

närheten av ledningsplaceringen på Kärsösidan. 
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har de sex fyndplatserna försetts med siffror för att kunna redovisa vilken/vilka arter som 

noterats vid respektive fyndplats. Vid punkt 1 har skogsek noterats, vid punkt 2 sträv 

kardvädd, vid punkt 3 glatt daggkåpa, glansdaggkåpa, betesdaggkåpa, ängsdaggkåpa 

samt den rödlistade trubbdaggkåpan och vid punkt 4, 5 och 6 har skogsek noterats.  

 
Figur 19 - Karta över platser för registrerade arter i artportalen inom röd polygon, i närheten av 
ledningsplaceringen på Kärsösidan. 

Den rödlistade trubbdaggkåpan är klassad som sårbar (VU) (Artfakta, 2020b). Den 

förekommer i ett bälte från norra Halland, Bohuslän snett upp mot Uppland, spridda 

förekomster finns utanför detta område. Den växer i friska marker, naturbetesmark, 

slåttermark, vägkant och åkerrenar men har minskat kraftigt, särskilt i Uppland de 

senaste 60 åren. Trubbdaggkåpa klarar viss ohävd men på sikt konkurreras den ut av 

andra arter (Artfakta, 2020b).  

8.4.2 Skyddsåtgärder 

- Ledningssträckan kommer inte gå över fyndplatsen för trubbdaggkåpan.  

- Inget arbete planeras ske under gulsparvens häckningsperiod. 

- Efter nedläggning av ledning kommer påverkade områden på Lovön och Kärsön 

att återställas i samråd med fastighetsägaren SFV.  

- Arbeten på land kommer i möjligaste mån att undvikas under tillväxtsäsongen i 

maj till augusti. 
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8.4.3 Planerad verksamhet 

På Kärsösidan kommer en dunge med al behöva tas bort för att vattenledningen ska 

kunna anläggas. Inga äldre, värdefulla träd kommer dock att påverkas.  

Arbetet med nedläggning av vattenledningen på Lovön förväntas inte påverka den nära 

hotade gulsparven negativt då arbete med nedläggning inte sker under gulsparvens 

häckningsperiod. Inte heller bedöms ansökt vattenverksamhet på Kärsösidan påverka 

den rödlistade trubbdaggkåpan då nedgrävning sker utanför fyndplatsen.  

Verksamheten bedöms inte påverka naturreservatets syfte långsiktigt. Påverkan av 

arbeten med nedläggning på land bedöms medföra liten påverkan med måttliga 

konsekvenser på naturmiljön under byggskedet eftersom det inte har identifierats några 

rödlistade eller okända arter i området som påverkas permanent. Efter nedläggning av 

ledning återställs berörda områden med obetydlig permanent påverkan och 

konsekvenser. Bedömning av vattenmiljön redovisas i Avsnitt 8.2.  

Landföringen på Kärsön kommer att ske som närmast ca 23 m från Natura 2000-området 

och bedöms inte påverka miljön inom det skyddade området.  

Ansökt vattenverksamhet bedöms inte strida mot syftet för strandskyddsområdet som 

består i att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 

bevara goda livsvillkor för djur- och växt livet på land och i vatten.  

Livsvillkoren för djur- och växtliv på land bedöms inte påverkas permanent så att värden 

inom naturreservatet eller i form av artbestånd minskar eller försvinner. Under 

byggskedet påverkas naturmiljön tillfälligt men inga särskilda värden påverkas på varken 

Lovön eller Kärsön. 

Sammantaget bedöms arbetena tillfälligt påverka måttliga värden lokalt under 

byggskedet. Påverkan bedöms därför bli liten och konsekvenserna på naturmiljön små. 

Områdena återställs efter arbetena och kommer efter en tid att återetableras. Ingen 

påverkan bedöms kvarstå efter idrifttagandet varför konsekvenserna är obetydliga. 

8.5 Kulturmiljö  

8.5.1 Nuläge 

I närområdet till ledningssträckningen finns kulturmiljöer med mycket höga värden. Dessa 

områden berörs dock inte direkt av vattenledningen. I närområdet för ledningssträckning 

finns ett antal historiska lämningar. I närheten av Drottningholmsbron finns dels en 

fartygs-/båtlämning (RAÄ-nummer: Lovö 138) och dels en inskrift i bergvägg samt ett 

minnesmärke, bestående av en i berget nerborrad järnstång (RAÄ-nummer: Lovö 86:1).  

Fartygs-/båtlämningen består av löst liggande spant (invändig stomme i båtar) och 

bordläggningsplankor, vilka sticker upp ur en ångbåtsbryggas fyllning. Lämningen har 

tolkats som att ett eventuellt vrak ligger under fyllnadsmassorna. Positionen av vraket är 

osäker.  
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Under 2017 genomfördes en arkeologisk utredning av Pintafilmi Oy. Syftet med 

utredningen var att ta reda på om det inom Ellevio AB:s planerade sträckning för 

högströmskabel fanns indikationer på fornlämningar. Den planerade sträckningen för 

Ellevios högströmskabel går även den igenom Drottningholmssundet och vattenområdet 

ingår därför i undersökningen.  

Undersökningen visar bland annat att Drottningholmssundet utnyttjats intensivt under 

framförallt historisk tid. I vattenområdet öster om Drottningholms slott noterades flera 

objekt, till exempel en cirka 16 meter lång fartygslämning samt flera stenkistor som skulle 

utgöra brofundament till tidigare faser av Drottningholmsbron, eller fundament till äldre 

hamnanläggningar utanför slottet.   

Både lämningarna som finns registrerade hos Riksantikvarieämbetet och de föremål som 

identifierades i Pinafilmi Oy:s utredning visualiseras i Figur 20.  

 
Figur 20 - Visualisering av de fornlämningar som finns i närheten av området för ansökt 
vattenverksamhet. 

Det statliga byggnadsminnet slottet Drottningholm och dess slottsområde, världsarvet 

Drottningholm ligger i anslutning till Drottningholmssundet. Dessa finns beskrivna i Avsnitt 

3.6.4. I Figur 7 går det att se hur världsarvet och byggnadsminnet förhåller sig till den 

tänkta streckningen för vattenledningen. 

Kantongatan leder ned till skarvplatsen mellan land- och sjöledning på Lovö. Längs gatan 

finns byggnader med bibehållen karaktär från 1700-talets mitt som har genomgått 
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restaureringar. Kantongatan anlades år 1757 och allén som ursprungligen utgjordes av 

rönn är förnyad och består idag i huvudsak av lind (Länsstyrelsen i Stockholm, 2014b). 

Byggnaderna längs Kantongatan är troligen grundlagda direkt på lera och enligt SFV får 

Kantongatan inte användas för transport under byggnation på grund av att rådande 

förhållanden med eventuellt artesiskt grundvatten ökar risken för sättningar.  

8.5.2 Skyddsåtgärder 

- Ledningssträckning har anpassats så att identifierade lämningar och fynd 

undviks. Som närmast ligger ledningen cirka 23 meter från ett marinarkeologiskt 

fynd. 

- Ingen byggtrafik kommer att ledas via Kantongatan utan istället kommer pråmar 

att användas för att transportera det material och den utrustning som krävs för 

nedläggning av ledningen på Lovösidan. 

8.5.3 Planerad verksamhet  

Det statliga byggnadsminnet och världsarvet Drottningholm riksintresset för 

kulturmiljövård som syftar till att skydda och bevara den kungliga slottsmiljön kring 

Drottningholm, bedöms inte påverkas av ansökt vattenverksamhet varken under 

anläggningsskedet eller fortsättningsvis då det inte ligger i direkt anslutning till tänkt 

ledningssträckning. 

Fornlämningar och identifierade fynd på botten har beaktats vid ledningsdragning och 

påverkas inte. 

De gamla byggnaderna vid Kantongatan eller de eventuella fornminnena på botten av 

Drottningholmssundet bedöms inte påverkas av ansökt vattenverksamhet. Detta då ingen 

transport kommer att ske via Kantongatan samt att ledningssträckningen anpassats efter 

lämningarna på botten.  

Sammantaget bedöms påverkan och konsekvenserna för kulturmiljön som obetydliga 

under både byggskedet och i driften.  

8.6 Rekreation och friluftsliv 

8.6.1 Nuläge 

Lovö, Drottningholmssundet och Kärsön omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv, se 

Avsnitt 3.6.1, och konsekvensbedöms utifrån att områdena har ett mycket högt värde. 

Lovö ingår i en av länets gröna kilar, Ekerökilen, som har ett stort värde för friluftslivet. 

Syftet med de gröna kilarna är att bevara och tillgängliggöra tätortsnära natur. Både Lovö 

och Kärsön är välbesökta rekreationsområden (SFV, 2020b).  

I närheten av strandfästena på Lovö och Kärsön där skarvplatserna mellan sjö- och 

landförlagd ledning planeras finns vandringsleder som går runt Lovö respektive Kärsön, 

se Figur 21. 
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Figur 21 - Vandringsleder kring Lovö och Kärsön (Naturkartan). 

8.6.2 Skyddsåtgärder 

- Arbetet med nedläggning av vattenledningen kommer att ske vintertid (september 

- mars) då rekreationsmöjligheterna på Kärsön och Lovön inte tros utnyttjas lika 

frekvent som under varmare årstider. 

8.6.3 Planerad verksamhet  

Friluftslivet och rekreationsmöjligheterna kommer tillfälligt att påverkas negativt under 

byggskedet då arbetena kommer att medföra höga ljudnivåer. Arbetena förväntas dock 

inte påverka tillgängligheten till stigar och vandringsleder på Lovösidan. På Kärsösidan 

kan stigen från väg 261 vid Drottningholmsbron bli begränsat tillgänglig under 

byggskedet. Dock finns alternativa vägar för att nå vandringsleden.  

Riksintresset för det rörliga friluftslivet som Ekerö kommun omfattas av bedöms inte heller 

påverkas långsiktigt utan enbart under byggtiden enligt ovan beskrivning.  

Under byggskedet bedöms verksamheten medföra liten påverkan lokalt med små till 

måttliga negativa konsekvenser på friluftslivet.  

När ledningen är anlagd kommer dock konsekvenserna på rekreation och friluftsliv att 

vara obetydliga och endast påverkas vid underhåll och eventuella reparationer.  
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8.7 Boendemiljö 

8.7.1 Nuläge 

Längs ledningssträckningen finns endast ett fåtal närliggande bostadshus. Väg 261 skär 

genom landskapet och genererar trafikbuller som är störande för några enstaka 

bostadshus på Kärsö, ett bostadsområde norr om vägen samt Drottningholms slott 

beläget söder om vägen på Lovö. Byggnaderna i Kanton utmed början av Kantongatan 

och som ingår i Drottning Drottningholms slottsområde nyttjas som bostäder. Där 

planerad dricksvattenledning når land på Lovösidan ligger några enstaka bostäder längs 

Kantongatan. 

8.7.2 Skyddsåtgärder 

- Bullerstörande arbeten kommer utföras i linje med nationella riktlinjer för buller 

från byggplatser. 

- Ett kontrollprogram för bullermätningar under byggtiden kommer att tas fram och 

baserat på resultat kommer relevanta åtgärder sättas in.  

- Om det inte är möjligt att tillåta 5 dB högre ljudnivåer från spontningen kan 

eventuella bullerskyddsåtgärder utredas för att innehålla riktvärdet inomhus 

vardagar dagtid för den bostad som överskrider riktvärdet inomhus. 

8.7.3 Planerad verksamhet  

Planerade arbeten medför bullerstörande verksamhet under byggskedet i form av 

pålning, spontning, schaktning och transporter. Tillkommande transporter längs väg 261 

förväntas dock inte resultera i någon ökning av den ekvivalenta ljudnivån i området 

eftersom sträckan redan har en hög trafikbelastning (Trafikverket, 2016). 

En bullerberäkning för planerad verksamhet har utförts och biläggs 

miljökonsekvensbeskrivningen som Bilaga 7. De bullrande arbetsmoment som beräknats 

i utredningen är borrad pålning i Drottningholmssundet samt slagen spontning och 

schaktning på Kärsön och Lovön.  

Resultatet från beräkningarna visar att pålningen beräknas ge ett överskridande utomhus 

av Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, vid en 

bostad, vardagar dagtid. Spontningen beräknas ge överskridande utomhus på 9 + 3 

bostäder vardagar dagtid och inomhus vid en bostad på Kärsön, vardagar dagtid. 

Spontningen har uppskattats ta 12 veckor men om spontningen kan genomföras under 

två månader kan 5 dB högre värden tillåtas. Då kan riktvärdet utomhus för vardagar 

dagtid innehållas vid samtliga bostäder förutom för 2 + 2 bostäder (Kärsön + Lovön). 

Riktvärden innehålls inomhus för samtliga bostäder med 5 dB högre värden vardagar 

dagtid. 

De bullerstörande arbeten som planeras kan som beskrivet ovan ge ett överskridande av 

nationella riktvärden för buller från byggarbetsplatser vid en bostad inomhus. Arbetena är 
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dock begränsade till en kortare period under byggskedet och under driftskedet medför 

verksamheten ingen påverkan på boendemiljön. Därmed bedöms konsekvenserna på 

boendemiljön i form av buller som små.  

8.8 Nyttjandeintressen 

8.8.1 Nuläge 

Dricksvattenförsörjning 

Vattenverken och huvudvattenledningsnätet som förser de till Stockholm Vatten 

närliggande kommuner dricksvatten ligger nära den kapacitet som krävs för att 

vattenförsörjningen ska vara robust och säker. För att både säkerställa nuvarande 

kapacitet och öka kapaciteten på kort och lång sikt krävs ett stort antal åtgärder.   

Ekerövägen 

Landtagningen av dricksvattenledningen på Kärsön sker nära Ekerövägen (väg 261). 

Ombyggnad av vägen är ett pågående projekt som samordnas med planerad 

nedläggning av vattenledning. Vägen är av regionalt intresse.  

Kablar 

Den ansökta verksamheten behöver samordnas med Ellevios sjökabelförläggningsprojekt 

eftersom ledningen kommer att korsa kablarna söder om Drottningholmsbron och som 

har ett regionalt intresse. Ellevios elkablar ligger i tre kabelgrupper med tre st 400 kV-

kablar vardera. Respektive kabelgrupp förläggs med ett inbördes avstånd på 8–15 meter 

för, vilket ger en totalbredd på ca 25–40 m mellan de två ytterkablarna. Kablarna har 

isolerats med tjockväggiga, täta plaströr (PE). Ellevio påbörjade arbetet med att lägga 

ned elkablar hösten 2019 och arbetet kommer att pågå till och med 2022. I Figur 22 visas 

ledningssträckning och Ellevios sjökabel.  
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Figur 22 - Ledningssträckning och sjökabel samt skyddsområde utanför Drottningsholms 

slott.  

Trafikverket har sedan 1997 ledningsrätt för en sjökabel i vattenområdet från 

Drottningholm till Lindö för fjärrmanövrering av Tappströmsbron (Lantmäterimyndigheten, 

1997). Ledningsrättens område är 4,0 m brett. Sjökablen sträcker sig från 

Drottningholmsbrons östra sida och därefter söderut mitt i sundet ner till Lindö. Enligt 

uppgift har kabeln flyttat sig och ligger inte utanför ledningsrättsområdet på en liten del av 

sträckan (Höök, 2020). Sjökabeln kommer att tas ur drift i samband med Trafikverkets 

arbeten med Drottningholmsbron. Det finns dock inga uppgifter om när det kommer att 

ske. 

Sjöfart, färjetrafik och fritidsbåtar  

Det finns ingen allmän farled för sjöfart i Drottningholmssundet som är av riksintresse för 

sjöfarten. Båttrafiken i sundet är av regionalt intresse. Strömma kanalbolaget trafikerar 

sträckan mellan Stadshusbron och Drottningholm. Ett vanligt år börjar sträckan trafikeras 

vid påsk, ibland så tidigt som i mars om inte isen ligger. Då finns avgångar på helgerna 

som fortsätter fram till maj då sträckan början trafikeras dagligen. Den mest trafikerade 

tiden på året är under juni – augusti då flera båtar går i skytteltrafik från 10.00 – 21.30 

(Strömma, 2020). Båtarna gör bland annat stopp vid Mälarhöjdsbadet, Kungshättan, Nya 

Kungsatt, Kungsborg, Edeby och Drottningholm. Båtarna används dels av ett fåtal 

boende som använder trafiken för pendling men i större utsträckning av turister som tar 
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sig fram och tillbaka till Drottningholm. Drottningholms slott med omnejd är en av 

Stockholms mest välbesökta turistdestinationer.  

Även rederi Mälarstaden anordnar båtturer till Drottningholm. På söndagar under 

perioden juni – augusti finns turer från Västerås och Strängnäs (RederiMälarstaden, 

2020).  

Skyddsområde för båttrafik 

Utanför Drottningholms slott finns enligt Sjöfartsverkets sjökort (Sjöfartsverket, 2020) ett 

vattenområde på ca 150 x 400 m som utgör förbudsområde för båttrafik. Den tolkade 

gränsen av skyddsobjektet framgår av se Figur 22. Ledningssträckningen går utanför 

området förutom på en kort sträcka där områdets gräns tangeras. 

Yrkesfiske 

Som nämns i Avsnitt 3.6.1 är hela Mälaren av riksintresse för yrkesfisket. Yrkesfisket i 

Mälaren bedrivs med grovmaskiga nät, siklöjsnät eller bottengarn. Nätfisket med 

grovmaskiga nät bedrivs huvudsakligen vintertid och från is. Siklöjsfisket bedrivs under 

hösten och bottengarnen dominerar under den isfria perioden (Mälarens 

vattenvårdsförbund, u.d.). De viktigaste områdena för lek- och uppväxt kan också antas 

vara de viktigaste för yrkesfisket. I Mälaren finns dessa områden i den näringsrika fjärden 

Galten, samt i Hjälmaren, Hemfjärden och Mellanfjärden som alla är lokaliserade i väst. 

Yrkesfiske antas inte bedrivas i Drottningholmssundet. 

Markanvändning 

Berört område på Kärsön arrenderas ut till fårbete under perioden maj till oktober. Hagen 

är inhägnad med en ingång från GC-vägen.  

Den västra delen av området på Lovön, se Figur 23, som berörs av ledningsdragning 

arrenderas ut av SFV för skiftesbruk vilket innebär att det vissa år odlas på marken och 

att den vissa år ligger i träda.  

 

Figur 23 - Utarrenderad mark på Lovön (källa SFV). 
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På den östra delen av berört område på Lovän planerar SFV att anlägga fosfordammar. 

Ett förslag på utformning har tagits fram, se Figur 24.  

 

Figur 24 - Planerade fosfordammar (Källa SFV). 

Vattenuttag golfklubb 

Strax nedanför landstigningen för sjövattenledningen på Lovön har Kungl. Drottningholms 

golfklubb ett vattenuttag som används för bevattning av golfbanans område. 

Vattenuttaget är placerat ca 50 m söder om planerad dricksvattenledning.   

8.8.2 Skyddsåtgärder 

- Kontinuerlig samordning sker med Trafikverket vid arbeten på Kärsön nära 

Ekerövägen. 

- Kontinuerlig samordning med Ellevio, angående deras arbete med nyläggning av 

sjöförlagda elkablar, för att säkerställa att en bra arbetsmiljö och säkerhet uppnås 

under arbeten med pålok och förläggning av dricksvattenledning.  

- Undersökningar om signalkabelns placering i sundet kommer utföras inför 

nedläggning vattenledning för att i möjligaste mån undvika att skada 
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signalkabeln. Visar undersökning att kabeln kan skadas genom förläggning av 

vattenledning avser Stockholm Vatten att ingå korsningsavtal med Trafikverket. 

- Efter färdigställande av ledning kommer ledningen införas i sjökort. 

- Skyltar med information om ledningen kommer uppföras synligt för båttrafik.  

- Tiden för nedläggning av vattenledningen kommer inte att ske under den tid då 

båttrafiken till Drottningholm är som högst. Vid händelse att byggarbete planeras 

under en dag då färjetrafik förekommer, kommer samordning med aktuellt rederi 

ske. Om det bedöms nödvändigt kommer ansökan om tillfällig avlysning av 

vattenområdet att inges till länsstyrelsen. 

- Erforderliga åtgärder kopplat till sjösäkerhet, som sjösäkerhetsanordningar och 

belysning samt avseende kommunikation och information, kommer att vidtas. 

- Inför vattenarbeten kommer det säkerställas att båttrafik kopplad till 

nedläggningsarbeten inte beträder skyddsområdet för båttrafik.   

- En kontinuerlig dialog med fastighetsägaren SFV kommer att föras gällande 

fosfordammen på Lovösidan. Det kommer säkerställas att arbetet för ansökt 

vattenverksamhet inte hindrar fosfordammen.  

- Kontinuerlig dialog med arrendator av åkermark på Lovön under byggskedet på 

Lovön.  

- Efter utfört arbete kommer marken i möjligaste mån att återställas, detta i samråd 

med fastighetsägaren SFV. 

- De arbeten som sker i närmast anslutning till land kommer ske innanför en 

geotextil/siltgardin för att förhindra spridning av sedimentpartiklar. Siltgardinen tas 

bort först då nivån på grumlingen (turbiditeten) är densamma bakom skärmen 

som utanför 

8.8.3 Planerad verksamhet 

Den planerade verksamheten har som syfte att förbättra och säkerställa 

dricksvattenförsörjningen regionalt och bedöms därför medföra Stor positiv påverkan med 

stora positiva konsekvenser. 

Enligt utredning, se Avsnitt 5.4, medför arbetena med att schakta ned vattenledning och 

ventilkammare på Kärsön inte någon påverkan på vägen stabilitet. En kontinuerlig 

samordning med Trafikverket kommer dock att ske under byggskedet. Även när det gäller 

signalkabeln sker en dialog med Trafikverket under byggskedet för att kunna utföra 

nödvändiga undersökningar i det fall kabeln är i drift, för att undvika skada på kabeln. 

Anläggande av Ellevios sjöförlagda elkablar i Drottningholmssundet har påbörjats och 

kommer troligtvis vara klart till arbeten med att anlägga pålok påbörjas. En kontinuerlig 

samordning med Ellevio kommer dock att ske under byggskedet.  
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Anläggandet av dricksvattenledning bedöms inte medföra någon påverkan eller 

konsekvenser för väg och elkablar. Under driften sker ingen påverkan. 

Det finns ingen sjöfart av riksintresse i Drottningholmssundet men annan båttrafik som 

kan bli störd under byggskedet. Eftersom arbeten undviks under den tiden som sundet 

trafikeras som mest bedöms påverkan bli måttliga med små till måttliga konsekvenser. 

Dricksvattenledningen påverkar inte båttrafiken i sundet då minsta djup som krävs är 3,5 

m. För att ledningen inte skadas av ankring behöver den markeras på sjökort vilket 

eventuellt kan utgöra en begränsning för fritidsbåtar i området. Påverkan bedöms dock 

vara liten med obetydliga konsekvenser. 

Yrkesfisket som är av riksintresse i Mälaren bedöms inte påverkas inte eftersom det inte 

bedrivs i sundet.  

Markanvändningen på Kärsön påverkas inte eftersom byggarbeten inte kommer att ske 

under perioden då marken arrenderas ut för bete. På Lovön är det mer fördelaktigt att 

utföra arbeten under vintertid på grund av de geotekniska förhållandena. Under våren är 

marken återställd och bedöms därför inte påverka möjligheten till att bruka marken. En 

dialog har skett angående planerad fosfordamm på Lovön eftersom den inte får anläggas 

över dricksvattenledningen. På grund av det behöver forsfordammen projekteras om till 

en smalare utformning vilket enligt Hushållningssällskapet inte ska påverka 

fosfordammens funktion (Strand, 2020). Påverkan på markanvändningen bedöms vara 

måttlig med små negativa konsekvenser. 

Vattenuttaget, som Kungl. Drottningholms golfklubb använder för bevattning av 

golfbanans område, bedöms inte påverkas under byggskedet eftersom muddrig sker 

innanför geotextil.  

Sammantaget bedöms påverkan på nyttjandeintressen under byggskedet vara obetydliga 

till måttliga med obetydliga till små negativa konsekvenser på grund av att båttrafiken och 

markanvändningen påverkas av arbetena. Under driften av ledningen bedöms 

verksamheten medföra inga eller obetydliga konsekvenser förutom när det gäller 

vattenförsörjningen som bedöms ge stora positiva konsekvenser. 

9 Kontrollprogram 

Ett kontrollprogram kommer att tas fram för att kontrollera eventuell påverkan på miljön 

under byggtiden samt följa upp att villkor enligt tillstånd följs. 

Kontrollprogrammet tas fram i samråd med tillsynsmyndigheter. 

Kontrollprogrammet omfattar kontroll av grumling under muddringsverksamhet, kontroll 

av föroreningar samt kontroll av ljudnivåer under de mest bullrande arbetena. 

Förutom redovisning av organisation och rapportering kommer följande redovisas i 

kontrollplanen: 
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Kontroll av grumling 

Kontroll av grumling utförs för att kontrollera att muddring vid landföringar inte medför 

påverkan på vattenkvaliteten och vattenmiljön. 

- Referensundersökningar som utförs innan eller i början av entreprenad för att 

klargöra befintliga förhållanden som används för att bedöma eventuella 

förändringar. Redovisning av plats för undersökningar och 

undersökningsfrekvens. 

- Miljökontroll som utförs under entreprenaden för att kontrollera åtgärdernas 

omgivningspåverkan. Redovisning av plats för undersökningar och 

undersökningsfrekvens. 

- Efterkontroll för att kontrollera att någon påverkan inte består. Redovisning av 

plats för undersökningar och antal. 

- Åtgärder vid hög turbiditet. Redovisning av larmvärde och stoppvärde. 

Kontroll av föroreningar 

Kontroll av föroreningar utförs av massor för att bestämma möjligheten till återanvändning 

samt av länshållningsvatten innan det släpps till recipient.  

- Rening av länshållningsvatten. Redovisning av hur länshållningsvattnet renas 

och vilka riktvärden som gäller innan vattnet släpps till recipient. 

- Kontroll av schaktmassor. Redovisning av provtagning och gällande riktlinjer för 

hantering av massor. 

Kontroll av ljudnivåer  

Bullerberäkningar utförs inom ramen för projektet och kommer att indikera om det finns 
risk för att riktvärden för byggbuller överskrids. 
 

- Mätning av luftburet ljud vid fasad under byggskedet. Redovisning av var 

mätningen ska ske och med vilken frekvens. 

- Redovisning av hur boende informeras gällande bullrande arbeten. 

- Redovisning av åtgärder som vidtas i det fall riktvärden överskrids.  

10 Nollalternativet 

Kapaciteten i det befintliga huvudvattenledningsnätet är i nuläget inte tillräcklig under 

perioder med maxdygnsförbrukning och inom ca 10 år bedöms att betydande svårigheter 

att även klara vattenleverans vid medelstor förbrukning kommer uppstå. 

Vattenförsörjningen är sårbar och måste förstärkas för att klara vattenleverans både i 

nuläget och vid framtida behov år 2050 och fram till ca 2120. Nollalternativet innebär att 

vattenförsörjningen inte kan upprätthållas vilket ger sociala, ekonomiska och medicinska 
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konsekvenser. Nollalternativet bedöms endast medföra påverkan på aspekten 

nyttjandeintressen som bedöms vara stor och negativ med stora konsekvenser. 

11 Samlad bedömning 

11.1 Konsekvenser nollalternativ och ansökt verksamhet 

Tabell 4 i detta kapitel sammanfattar bedömda konsekvenser av planerad verksamhet 

med dricksvattenledning och nollalternativet som redovisas i Kapitel 8 respektive 9. För 

läsbarheten redovisas nedan samma skala för att värdera konsekvenserna som 

redovisas i Avsnitt 6.1 där skalan också förklaras närmare. För några miljöaspekter 

varierar konsekvenserna. I tabellen redovisas de mest negativa respektive positiva 

konsekvenserna för respektive miljöaspekt. 

Tabell 2 - Konsekvensmatris. 

 
Litet värde Måttligt värde Högt värde 

Mycket högt 
värde 

Stor negativ 
påverkan  

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Stora 
konsekvenser 

Mycket stora 
konsekvenser 

Måttlig negativ 
påverkan  

Små 
konsekvenser 

Små – måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Stora 
konsekvenser 

Liten negativ 
påverkan  

Obetydliga 
konsekvenser 

Små 
konsekvenser 

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Ingen/obetydlig 
påverkan 

Obetydliga konsekvenser 

Liten positiv 
påverkan  

Obetydliga 
konsekvenser 

Små 
konsekvenser 

Små – måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Måttlig positiv 
påverkan  

Små 
konsekvenser 

Små – måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Stora 
konsekvenser 

Stor positiv 
påverkan  

Små – måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Stora 
konsekvenser 

Mycket stora 
konsekvenser 

 
 
Tabell 4 - Tabellen visar den samlade konsekvensbedömningen utifrån angiven bedömningsskala. 

Miljöaspekt Nollalternativ 

Ansökt verksamhet 

Byggskedet Driftskedet 

Föroreningar 
Obetydliga 

konsekvenser 
Små-måttliga 
konsekvenser 

Obetydliga 

konsekvenser 
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Miljöaspekt Nollalternativ 

Ansökt verksamhet 

Byggskedet Driftskedet 

Vattenkvalitet 
Obetydliga 

konsekvenser 
Små-måttliga 
konsekvenser 

Obetydliga 

konsekvenser 

Vattenmiljö 
Obetydliga 

konsekvenser 
Små-måttliga till 

Måttliga 

Obetydliga 

konsekvenser 

Naturmiljö 
Obetydliga 

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 

Obetydliga 

konsekvenser 

Kulturmiljö 
Obetydliga 

konsekvenser 

Obetydliga 

konsekvenser 

Obetydliga 

konsekvenser 

Rekreation och friluftsliv 
Obetydliga 

konsekvenser  

Små-måttliga 

konsekvenser 

Obetydliga 

konsekvenser 

Boendemiljö 
Obetydliga 

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 

Obetydliga 

konsekvenser 

Nyttjandeintressen Stora 
konsekvenser 

Små-måttliga 
konsekvenser  

Stora 
konsekvenser 

 

11.2 Uppföljning av nationella miljömål 

Relevanta miljömål har utvärderats gentemot projektets bedömda miljökonsekvenser. 

Analysen presenteras I Tabell 5. Bedömningen sammanfattas med figurer enligt följande: 

 

 

  Ja, förslaget bedöms bidra till att uppnå målet. 

  Förslaget varken bidrar eller försämrar möjligheterna till att uppnå målet. 

  Nej, förslaget bedöms motverka målets syfte. 
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Tabell 5 - Bedömning av påverkan på relevanta miljömål. 

Nationellt 

miljömål 

0-alt. Planerad 

verksamhet 

Motivering 

Giftfri miljö 

  Nollalternativet oförändrat. 

Den kemiska statusen i Mälaren påverkas 

inte. Åtgärder vidtas så att föroreningar inte 

sprids under byggskedet. 

God bebyggd 

miljö 

  I nollalternativet kommer vattenförsörjningen 

inte kunna upprätthållas vilket ger negativa 

sociala, ekonomiska och medicinska 

konsekvenser. Det innebär därmed en 

negativ påverkan miljömålet. 

Den nya dricksvattenledningen främjar 

miljömålet då nutida och framtida 

kapaciteten för dricksvattenförsörjningen 

säkras.  

Ett rikt växt 

och djurliv 

  Nollalternativet oförändrat. 

Påverkas i byggskede, minimal omfattning, 

återställande och återetablering efter 

genomförande. 

Ett rikt 

odlings-

landskap 

  Nollalternativet oförändrat. 

Påverkas i byggskede, minimal omfattning, 

återställande efter genomförande. 

 

Levande 

sjöar och 

vattendrag 

  Nollalternativet oförändrat. 

Påverkas i byggskede, minimal omfattning 

eftersom åtgärder vidtas.  
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