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PM 

Västra Sundbybergs Nya Stadskärna  

Bedömning av planerad bebyggelses påverkan 

på vatten vid Bällstaån och ekologisk status 

för Ulvsundasjön. 

Inledning  

1.1 Bakgrund och syfte 

I Sundbybergs stad pågår ett omfattande arbete med att ta fram detaljplaner för Sundbybergs 

Nya Stadskärna. En omfattande ombyggnation av stadskärnan är planerad vilket bland annat 

möjliggörs genom att en lång sträcka av järnvägen överdäckas. I utredningar som pågår planeras 

också separering av dag och spillvatten. Detta innebär att nya utlopp för dagvatten kommer 

läggas ut i Bällstaviken. För att minimera risk för översvämningar och påverkan på 

vattenrecipienter är omfattande åtgärder för lokalt omhändertagande av regn och 

snösmältningsvatten inarbetade i planerna för den nya stadsbebyggelsen. 

Den västra detaljplanen är totalt 3,6 ha och består av två separata delområden på vardera sidan 

om järnvägen. Planerna här att befintliga väg- och industriområden ska ersättas med nya 

bostäder, kontor och affärslokaler på mellan 90 000 och 114 500 kvm. En viktig del i planen är 

att tillgodose behovet av park och rekreationsmiljöer inte minst intill Bällstaån där en 

strandpromenad planeras. 

Syfte med föreliggande utredning är att bedöma den planerade bebyggelsens påverkan på 

vattenmiljöerna vid Bällstaån och ekologisk status i Ulvsundasjön. I uppdraget ingår också att 

föreslå åtgärder som kan förbättra hydromorfologiska kvalitéer och naturvärden längs 

strandpromenaden. 

1.2 Genomförande 

Arbetet har utförts i nära samarbete med beställarorganisationen för Sundbybergs stad och 

Sweco. WRS har arbetat som underkonsult till SWECO. För WRS har 

- Peter Ridderstolpe varit expert och handläggare och Dimitry van der Nat 

uppdragsansvarig och granskare. 

Fem teamsmöten och ett platsbesök har genomförts. Närvarande vid dessa möten har varit:  

- Karolina Wendel, Urban Minds, plankonsult för staden 

- Anna Lind Grönberg, Sundbybergs stad 

- Sofia Rutberg, Hanna Ljungqvist och Helena Klintström WSP 

- Peter Ekeroth, Maria Rudling och Arvid Wedlin, SWECO 
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2 Området förr och idag. 

Det område som är föremål för planering ligger vid Bällstaåns mynning och domineras av en 

genomkorsande järnväg och gamla industribyggnader, se Figur 1. Från historiska kartor kan 

utläsas att dessa industribyggnader fanns redan på 1950 talet och att platsen några årtionden 

tidigare användes som åkermark (Figur 2).

 

Figur 1. Detaljplaneområdet ”Västra Sundbybergs Nya stadskärna” (markerad med röd fet 

linje) utgörs i dagsläget av övergivna industri och verkstadsbyggnader runt järnvägen 

(Belatchew, 2021) 

 

Över ån i planområdets södra del fanns tills åtminstone 1950-talet en bro med en järnväg till det 

gamla tegelbruket i Mariehäll. Bällstaån hade vid den tiden ungefär samma utseende som idag. 

Först i samband med exploatering av Annedal under 2010-talet, omformades ån längs den södra 

stranden. Gångbryggor anlades vid stranden och ån breddades och omformades i områdets norra 

del. Den norra stranden, som nu ingår inom aktuell detaljplan har sannolikt inte rörts sedan 

1950 talet. 
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Figur 2 Historiska kartor över Bällstaån och Bällstaviken. Häradskartan (a) är från början av 

1900-talet, Ekonomisk karta (b) är från 1950 talet. Flygbilden från 1960 (c) och från 1970-

talet (d). Källa: Lantmäteriet. 
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2.1 Befintlig bebyggelse och strandmiljö 

Planområdet består idag till stor del av järnväg, vägar och övergiven industriverksamhet. Söder 

om järnvägen upptas området av överlämnade byggnader omgivna av stora parkeringsytor. 

Tvärs igenom planområdet löper järnvägen som i och med att planerna för den nya stadskärnan 

skall genomföras, skall förläggas i en tunnel. Större delen av området särskilt norr om järnvägen 

utgörs av hårdgjorda ytor. Det finns inga befintliga dagvattenanläggningar för rening eller 

fördröjning inom planområdet. 

Växtligheten i planområdet närmast Bällstaån utgörs av ruderatmark, Växtligheten är vildvuxen, 

risig och ensartat. Stränderna domineras av gräset jättegröe (Glyceria maxima) och längs den 

övergivna strandtomten bildar sälgbuskar (Salix spec.) och skogskornell (Cornus sanguinea) 

täta ogenomträngliga snår (Figur 3). Här och där framförallt i planområdets norra och södra del 

av stranden mot Bällstaån växer sälg (Salix alba) och glasbjörk (Betula pubescens). En del stora 

sälgar växer i snåren av kornell. En del av stammar har fallit omkull. 
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Figur 3 Strandmiljöer inom planområdet på västra sidan om ån. Strandvegetationen är 

vildvuxen, risig och ensartat. Strandvegetationen domineras helt av gräset jättegröe och 

längs den övergivna strandtomten har skogskornell brett ut sig under enstaka träd av olika 

sälgarter (Salix spec.). Bland rörflen (Phalaris arundinacea) och vass (Phragmites australis) 

finns också en del tillbakatryckta bestånd av Jättestarr (Carex riparia) och gul Svärdslilja 

(Iris pseudacorus), (f). Källa SWECO (a,b), WRS (c-f). 
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2.2 Vattenkvalitet Bällstaån och ekologisk status i Bällstaviken 
och Ulvsundasjön 

2.2.1 Gränser mellan olika vattenområden 

Allt avrinnande dagvatten från detaljplaneområdet Västra Sundbybergs Nya stadskärna avrinner 

till Bällstaån, som strax nedanför planområdet mynnar i Bällstaviken.  Bällstaviken är i sin tur 

en långsmal vik av Ulvsundasjön. I Vattenmyndigheternas avgränsning av olika 

vattenförekomster är Bällstaviken en del av Mälaren- Ulvsundasjön. Gränserna mellan de olika 

vattenområdena är markerade med ringar i Figur 4 

 

Figur 4. Detaljplanen Västra Sundbybergs Nya stadskärna gränsar mot Bällstaån som rinner 

ut i Bällstavägen och vidare ut till Ulvsundasjön.  

2.2.2 Bällstaån 

Bällstaån sträcker sig västerut upp mot Järfälla kommun och är drygt en mil lång. 

Avrinningsområdet är nästan 4 km2 stort varav delar fortfarande används som odlingsmark, men 

allt större ytor av tillrinningsområdet har sedan 1960-talet exploaterats för bebyggelse och 

vägar. Ån är mycket flack och saknar strömsträckor. Den är sänkt, uträtad och bitvis förlagd i 

kulvert. Ån är således kraftigt påverkad av både jordbruk, bebyggelse och utsläpp av dagvatten 

och brädd från spillvatten. 

Sedan 1980 talet har kommunerna kring ån och deras VA bolag samarbetat i den så kallade 

Bällstaågruppen för att övervaka och genom åtgärdsförslag för att förbättra åns vattenkvalitet. 

Flera av kommunerna arbetar för närvarande med framtagande av lokala åtgärdsprogram och en 

del åtgärdsarbeten har redan påbörjats. Förnärvarande finns det ett underlag till ett lokalt 

åtgärdsprogram för Bällstaån (SWECO, 2014) där förslag är framtagna för ett drygt tjugotal 

åtgärder för att förbättra miljötillståndet i ån.  

Flöden  
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Avsaknad av sjöar och våtmarker i åns avrinningsområde gör att flödena i ån varierar mycket. 

Vid kraftiga regn och vid snösmältning kan vattenföringen uppgå till över 12 m3/s. Vid 

torrväder kan flödet vara mindre än 10 l/s. 

Vattenkvalitet 

Sedan 1997 ingår Bällstaån i Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram. 

Vattenkemiska prover tas en gång i månaden nära åns mynning vid Solvalla travbanan. 2016 

påbörjades ett utvidgat kontrollprogram där provtagning på vatten utförs en gång per månad på 

11 olika platser längs ån för analys av ett trettiotal parametrar, inklusive närsalter, tungmetaller 

och indikatorbakterier. 

Sammanställningar av recipientdata som gjorts av Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) visar 

att vattenkvalitén i Bällstaån varierar mycket kraftigt. Halterna av kväve och fosfor är normalt 

mycket höga och vattendraget är extremt grumligt eftersom avrinningsområdet är rikt på 

erosionskänsliga jordar. En positiv utveckling är att halterna av fosfor och tungmetaller har 

minskat under senare år (Figur 5). Halter av löst fosfor (ortofosfat) och ammoniumkväve samt 

bakterier har vid flera tillfällen varit höga i åns nedre del vilken indikerar påverkan av 

spillvatten (Figur 6). 

 

Figur 5. Fosforhalterna i Bällstaån är höga jämfört med Mälaren men visar avklingande 

trend. Källa SLU och SVOA. 
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Figur 6. Fosforhalter uppmätta i Bällstaån, vinter och sommar, under perioden 2016–2021. 

Fosforhalterna ökar generellt nedströms och är i regel som högst efter sommar-höst. Piken 

(markerad med streckad oval) vid Vålberga och Skördevägen i mars 2021 sammanfaller med 

höga ammoniumhalter och bakteriehalter, vilket visar att ån här är påverkat av spillvatten. 

Källa: SVOA 

Vegetation och djurliv 

Uppföljning av åns biota görs genom provfisken, e-DNA provtagning och inventering av 

bentisk fauna. Vegetationen i ån inventeras inte. Resultaten visar att det akvatiska livet är 

ensartat och hämmat av grumligt vatten och syrebrist. Fiskfaunan domineras helt av småspigg. 

Någon enstaka abborre och mört har observerats i åns nedre del. 

Den bottenlevande faunan domineras av arter inom gruppen fåborstmaskar (Oligocheate) och 

fjädermyggor (Chironomidae). Dessa djur är extremt tåliga mot syrebrist och som lever som 

filtrerare i bottenslam. Förutom dessa smutsvattenindikerande djur hittas iglar och snäckor och 

vattengråsuggor vilka också gynnas av grumligt näringsrikt vatten. 

 

Vattenmyndighetens klassning och krav 

Bällstaån är klassad som en vattenförekomst av Vattenmyndigheten, trots att den är mycket 

kraftigt påverkad av människans aktiviteter sedan flera hundra år tillbaka. Dock anger 

myndigheten att undantag gäller från kravet att uppnå god ekologisk status. Det anses att god 

ekologisk status skall uppnås på kvalitetfaktorsnivå och att längre tidsfrist kan behövas för att 

nå dit. 

Myndigheten konstaterar i sin beskrivning av kvalitetskrav att bebyggelsen orsakar fysisk 

(hydromorfologisk) påverkan på stränderna. Bebyggelsen bedöms dock ha ett större 

samhällsintresse än återskapande av ekologiska status. Myndighetens slutsats är att det ”så långt 

möjligt skall strävas efter god ekologisk status det vill säga genomföra förbättringsåtgärder som 
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kan göras till rimliga kostnader”. Observera att ”icke försämringskravet” gäller, det vill säga att 

inga försämringar i ekologisk status kan tillåtas (VISS, 2022). 

2.2.3 Mälaren, Ulvsundasjön och Bällstaviken 

Bällstaviken är en lång och smal vik av Ulvsundasjön och klassas av Vattenmyndigheten som 

en del av Ulvsundasjön-Mälaren. Den egentliga Ulvsundasjön är en djup sprickdalssjö med 

förbindelse till Mälaren vid Traneberg i söder och Klara sjö via Karlbergsviken i öster (Figur 7). 

Den är skiktat under sommaren men bottenvattnet står i fri förbindelse med de öppna delarna av 

Mälaren genom Tranebergssundet. 

I tillrinningsområdet har tidigare funnits många industrier och hushåll med direktutsläpp till 

Ulvsundasjön. Många av dessa utsläpp har numera upphört. Under en period mellan 1985 till 

1989 släpptes renat avloppsvatten från Bromma avloppsreningsverk ut i Ulvsundasjön. Halterna 

av fosfor och kväve var då höga. När utsläppet upphörde minskade, också halterna av 

näringsämnen. Idag tillförs föroreningar från bebyggda ytor och verksamheter runt sjön. I 

tillrinningsområdet finns också ett stort antal båtklubbar och koloniområden som påverkar 

vattnet. En väsentlig föroreningskälla är Bällstaån som tillför sitt vatten via Bällstaviken i 

nordväst. 

 

Figur 7. Ulvsundasjön är en djup sjö som står i förbindelse till Mälaren främst genom det 

djupa sundet vid Traneberg. Sjöns vattenkvalitet har förbättrats markant de senaste 

decennierna. Den största påverkanskällan är Bällstaån i nordväst. 

I syfte att förbättra Mälaren-Ulvsundasjön har de tre kommunerna kring sjön, Solna, 

Stockholms stad och Sundbyberg, tillsammans arbetat fram ett lokalt åtgärdsprogram. Detta 

program antogs av Stockholm stad 2019 (Stockholm Stad m.fl., 2019) men även Solna och 

Sundbyberg jobbar utifrån dokumentet. 
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Hydrografi  

Ulvsundasjön är 200 hektar stor och har ett tillrinningsområde på drygt 16 km2 (Lindqvist, U., 

2021). Sjön är djup (största djup 16 meter) med djupförbindelse till Mälaren via 

Tranebergssundet. Vattenutbytet sker i första hand genom detta sund. 

Vattenkvalitet 

Sedan 1970-talet har Mälaren och Ulvsundasjön följts upp i det nationella programmet för 

miljöövervakning (PMK) som numera har övertagits av Länsstyrelsens regionala 

miljöövervakningsprogram. 

Övervakningen som genomförts visar att vattenkvaliteten har förbättrats avsevärt sedan 

1970-talet. Fosforhalterna har halverats och ligger idag runt 20–25 µg/l att jämföra med 

1970-talets då halterna låg runt 40–50 µg/l (Figur 8). Siktdjupet har också förbättrats och ligger 

sommartid runt 2,5 till 4 meter. I och med att utsläpp av avloppsvatten i stort sett upphört är 

vattnet tjänligt för bad. Två välbesökta kommunala badplatser finns anordnade vid sjön, bland 

annat vid Minneberg och vid Huvudsta strand vid sjöns tätbebyggda norrsida. 

 

Figur 8. Fosforhalterna i Ulvsundasjön har halverats sedan 1970 talet. Källa: Stockholm 

stads Miljöbarometer (Stockholms miljöbarometer - sjöar i Stockholm, 2022) . 

 

Växt och djurliv 

I takt med förbättringar av vattenkvalitén har också livsmöjligheterna för växt- och djurlivet i 

sjön förbättrats. 2014 genomfördes ett omfattande arbete med att inventera vattenvegetation i 

Stockholms sjöar. I Ulvsundasjön hittades 19 olika undervattensväxter varav den mest utbredda 

var smalbladig vattenpest (Elodea nutalli). Denna art var också den som växt djupast, ner till 

4,5 m. En del ovanliga arter hittades såsom bandnate (Potamogeton compressus) och uddnate 

(P. friesii) som båda är rödlistade. En annan ovanlig växt som hittades var den bottenlevande 
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slamkrypan (Elatine triandra). Däremot hittades inga kransalger på mjukbottnarna i sjön 

(Gustafsson, A, 2014).  Dessa alger är känsliga för slitage från båttrafik, muddring och grumligt 

vatten. 

Vid provfiske år 2021 fångades inte mindre än 13 olika fiskarter i sjön, där abborre var den art 

som dominerade både i antal och vikt (Lindqvist, U., 2021). Också de bottenlevande småkrypen 

vittnar om att en förbättring skett i vattenkvalitet. Den senaste undersökningen av bottenfauna 

visar på en artrik djursammansättning med levande organismer även på de största djupen i 

Ulvsundasjön, vilket vittnar om ett tämligen gott syrgastillstånd. 

I Bällstaviken som är kraftigt påverkat av förorenat vatten från Bällstaån, är den bottenlevande 

faunan betydligt mer ensartat. Här finns i storts sett bara de för syrebrist anpassade röda 

fjädermygglarver och fåborstmaskar samt en och annan vattengråsugga. 

Med hjälp av artsammansättning och arternas abundans (sammanlagda vikt/per yta) kan 

tolkningar göras av syretillgång, näringstillstånd, och påverkan av giftiga ämnen. Vid klassning 

enligt det så kallade Biological Quality Index, BQI, anges Ulvsundasjön som måttlig status och 

Bällstaviken som otillfredsställande status på den 5 gradiga skalan (hög, god, måttlig, 

otillfredsställande och dålig). I Bällstaviken hittades en hög andel (11%) missbildade 

fjädermygglarver (Chironomidae), vilket är ett tecken på miljögifter i sedimenten (Medins Havs 

och Vattenkonsulter AB, 2019) 

 

Vattenmyndighetens klassningar och krav 

Den ekologiska statusen av Mälaren-Ulvsundasjön har av Vattenmyndigheten klassats som 

otillfredsställande (VISS, 2022). Då stränderna runt sjön är till stor del påverkade av människan 

i form av båtaktiviteter, bryggor och stensatta kajkanter och andra byggnader klassas den 

hydromorfologiska statusen som dålig. Den kemiska statusen uppnår ej god status främst då 

halter av kvicksilver, och organiska föreningar som PFOS och PBDE är förhöjda i vatten, 

sediment och fisk. Även tungmetaller som bly är förhöjda framförallt i sedimenten. 

Myndigheten framhåller i sin beskrivning av kvalitetskrav att bebyggelsen orsakar fysisk 

(hydromorfologisk) påverkan på stränderna. Bebyggelsen bedöms dock ha ett större 

samhällsintresse än återskapande av ekologiska status. Myndighetens slutsats är att det så långt 

möjligt skall sträva efter god ekologisk status det vill säga genomföra förbättringsåtgärder som 

kan göras till rimliga kostnader. Observera att ”icke försämringskravet” gäller, det vill säga att 

inga försämringar i ekologisk status kan tillåtas ((VISS, 2022)). Berörda kommuner runt 

Mälaren- Ulvsundasjön framför i sitt arbete med lokala åtgärdsprogram att sjön borde klassas 

som ett kraftigt påverkat vatten. 

 

3 Framtida markanvändning 

3.1 Planerad bebyggelse  

Den planerade exploateringen innebär att befintliga industritomter omvandlas till 

flerfamiljsområden med innegårdar, förskola och lokaler. Samtliga kvarter utom D, E och H är 

underbyggda (Figur 9). Kvarteren planeras inte med någon förgårdsmark. På allmän platsmark 
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tillkommer lokalgator, som till viss del kan utformas med trädplanteringar i skelettjordar 

(SWECO, 2022). Längsmed Bällstaån föreslås en strandpromenad med bryggor och 

planteringar. Den västra detaljplanen delas i två delområdena av en kil som tillhör detaljplanen 

för Sundbybergs nya stadskärna - Järnväg, promenad och stadsbebyggelse mm. där järnvägen 

placeras i en tunnel och grönstråk, kör- och GC-banor planeras ovan järnvägstunneln. 

 

Figur 9. Planerad bebyggelse på kvartersmark inom DP Västra. Röd - förskola, gul – 

bostäder, brun – lokaler (SWECO, 2022)  

 

Längs stranden planeras en strandpromenad. För närvarande pågår arbeten med utformningen 

av strandpromenaden för vilket SWECO ansvarar. Bilderna i Figur 10 och Figur 11 har hämtade 

ur SWECO:s gestaltningsförslag. 
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Figur 10. Längs stranden vi Bällstaån planeras en strandpromenad. Bilderna är hämtade ur 

SWECO:s gestaltningsförslag. 

 

Figur 11. Illustrationsplan för den föreslagna strandpromenaden utmed Bällstaån. Källa 

SWECO. 

3.2 Planerad dagvattenhantering  

Detaljplaneområdet tillhör Mälaren-Ulvsundasjöns naturliga avrinningsområde och har idag tre 

tekniska avrinningsområden. De södra och västra tekniska avrinningsområdet (sammanlagt 1,6 

ha) avleds till separerade dagvattenledningsnät till utlopp i Bällstaån mot 

Mälaren-Ulvsundasjön. Den nordöstra delen av detaljplaneområdet (1,2 ha) avleds idag via ett 

kombinerat nät till reningsverk och når slutligen ytvattenrecipienten Strömmen. Se Figur 12  
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Figur 12. Befintligt område med kombinerat VA-ledningsnät leds till Strömmen och är 

markerat med lila. Övriga områden i detaljplanen avvattnas till Bällstaån. Detaljplanegränsen 

är markerad med rött (SWECO, 2022) 

Genomförandet av planen innebär att ett nytt separerat allmänt VA-ledningsnät anläggs. 

Ledningsnätet dimensioneras för ett 10-årsregn med klimatfaktor (1,25). Efter planens 

genomförande är Mälaren-Ulvsundasjön områdets enda ytvattenrecipient. Dagvatten efter 

fördröjningsåtgärder kommer samlas i tre ledningar varav två mynnar i Bällstaån och en strax 

uppströms Annedalsbron och en mynnar i Bällstaviken strax nedströms om bron (Figur 13). 

 

 

Figur 13. Schematisk illustration över projekterat dagvattenledningsnät (tjocka gröna linjer) 

med tre utloppspunkter inom Detaljplan västra till recipienten Mälaren-Ulvsundasjön Källa 

Bjerking) 
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4 Påverkan på vatten Bällstaån och ekologisk 

status i Ulvsundasjön 

Planens påverkan på vatten rör dels tillförseln av föroreningar via avrinnande dagvatten som 

främst berör Ulvsundasjön, dels påverkan på ekologiska kvalitéer vid stränderna 

(hydromorfologisk status) för recipienten Bällstaån. 

4.1 Påverkan via dagvatten 

Planens påverkan vad gäller utsläpp av dagvatten till Ulvsundasjön har utretts av SWECO 

(SWECO, 2022). Utgångspunkten för utredningen var att visa hur dagvatten skall omhändertas 

så att utsläpp av föroreningar inte ökar, utan snarare minskar. För att uppnå ”icke 

försämringskravet” föreslår till planen tillhörande dagvattenutredning (SWECO, 2022) 

dagvattenåtgärder på allmän platsmark i form av träd i skelettjord som omhändertar dagvatten 

från lokalgatorna. Dessutom föreslås att det dagvatten som skall separeras från kombinerad 

ledning med spillvatten, behandlas i ett underjordiskt filtermagasin. Detta magasin är placerat 

före det nya utsläppet som mynnar strax söder om Annedalsbron, se Figur 13. 

Enligt utredningens beräkningar kommer de föreslagna åtgärderna på allmän platsmark innebära 

att föroreningsbidragen till vatten minskar jämfört med idag. För att ytterligare rena och 

fördröja avrinnande vatten pekar utredningen också på möjligheterna till LOD inom 

kvartersmark och föreslår att Stadens åtgärdsnivå för dagvatten enligt 20 mm nivån genomförs. 

Förutsatt att de förslag som framförts följs i genomförandet av planen kommer således 

dagvattnet efter genomförande av planen inte försämra Bällstaån och nedanförliggande 

vattenförekomsters ekologiska status. 

4.2 Påverkan av stränderna 

Stranden intill Bällstaån utgörs av mark av ler- och gyttja, delvis utfylld med byggmassor. 

Stränderna är koloniserade av fukttålig vegetation av ruderat karaktär. Den del av stranden som 

ligger mellan låg- och högvattennivå kallas för ”svämplan” eller vattenstranden (hydrolitoralen) 

och domineras vid planområdet av jättegröe och bladvass. Lite längre upp på stranden dit 

högvattnet aldrig eller mycket sällan når, växer snår med sälg av skogskornell, se avsnitt 2.1.  

Nuvarande strandmiljöer har således begränsade natur- och upplevelsevärden. Den bedömning 

som gjorts i utredningen är att det finns stor potential att förbättra strandens nuvarande 

hydromorfologiska status. I föreslaget till strandpromenaden som SWECO framtar skall dessa 

möjligheter beaktats. Detta kan göras genom att i anslutning till föreslagna gång- och 

vistelseytor, bevara och utveckla strandzonen så att en mer artrik och naturlig flora erhålles. 

Genom en noggrann höjdsättning där variationer i vattennivåer i Bällstaån beaktas, kan större 

ytor för svämplan erhålles. 

En uppgift med utvecklingen av strandpromenaden är att bistå SWECO med konkreta förslag 

till hur ekologiska kvaliteter kan tillvaratas och utvecklas vid stränderna. I avsnittet nedan 

sammanfattas dessa förslag. 

 

mailto:info@wrs.se


 

Uppsala 22 april 2022 

Sid 16 (20) 

 

 

 

WRS AB | Östra Ågatan 53 | 753 22 Uppsala | Tel 018-17 45 40 | www.wrs.se | info@wrs.se | 

Certifierade enligt ISO 9001 och 14001 

5 Möjligheter att förstärka ekologiska kvalitéer vid 

Bällstaåns strand  

Den strandmiljö som planeras är utformat med ett högre liggande landskapsrum ämnad för 

promenad och rekreation och samvaro (Figur 10 och Figur 11). Denna vistelseyta kommer till 

stor del vara hårdgjord och ligga ungefär 1,5 meter över Bällstaåns normala vattenyta (+ 0,8 m 

RH 2000). I den södra delen av strandområdet kommer en stödmur skilja vistelseytan mot 

stranden nedanför. Längre norrut ansluter vistelseytan mot naturmark vilket gör vattnet och 

strandmiljöerna mer åtkomliga. I denna del av området, anläggs gångbryggor, där vandraren 

kommer röra sig bitvis över naturmark bitvis över vatten. Strandmiljöerna anläggs på dessa 

ställer alltså innanför bryggorna. 

Naturmarken mellan de anlagda vistelseytorna anpassas dels för att fungera som park med 

blomrika växter, men också med mer armerade och torra gräsytor att sitta på. För att öka natur-

och rekreationsvärden vid strandzonen är det önskvärt att den ensartad vassvegetation jättegröe 

och bladvass bryts upp och ersätts med annan mer lågväxande och vegetation. 

Historiskt har varken bladvass (Phragmites australis) eller jättegröe (Glyceria maxima) tidigare 

varit så dominerande arter som de är idag. Jättegröe fördes in som fodergröda under 1700 talet 

och har sedan spridit sig runt näringsrika sjöar och vattendrag i södra Sverige på bekostnad av 

andra ursprungliga våtmarksväxter. Förr i tiden då våtmarksväxter togs tillvara som foder slogs 

strandvegetationen vid näringsrika sjöar och åar. Denna slåtter höll tillbaka bladvass men också 

i viss mån jättegröe. 

Både bladvass och jättegröe är när de väl bildat uppväxta bestånd mycket konkurrensstarka och 

spridningsbenägna. Båda arterna sprids vegetativt genom utskjutande jordstammar varifrån nya 

skott växer upp. Detta spridningssätt är mycket effektivt och gör det möjligt för växten att 

erövra nya områden varifrån annan växtlighet konkurreras ut. Både vass men framförallt 

jättegröe har också förmågan att bilda flytande rotmattor som gör att växten även kan expandera 

ut över öppet vatten. 

För att ersätta den befintliga strandvegetationen vi Bällstaån med mer ursprunglig och önskvärd 

växtlighet krävs att hela växtmaterialet inklusive rotfilten grävs bort. För att förhindra att 

utgrävda områden med frilagd jord inte koloniseras av fröspridande pionjärväxter såsom 

kaveldun, baldersbrå och tussilago är det viktigt att snabbt täcka jorden med skyddande 

växtlighet. Detta kan åstadkommas genom insådd av gräs till exempel rajgräs (Lolium perenne) 

och rödven (Agrostis capillaris), som snabbt täcker marken. Parallellt med detta planteras 

pluggplattor eller rotklumpar av de strandväxterna som ska etableras. Det är viktigt att de valda 

arterna är väl anpassade till miljön och att de snabbt kan bilda kraftiga bestånd som kan stå emot 

inträngande jordskott eller strandsatta bitar av flytande rotfilt från bladvass och jättegröe. 

En möjlighet att mycket snabbt etablera en konkurrensstark strandvegetation är att använda 

färdigställda strandmattor med redan etablerade växter. Sådana strandmattor fungerar som både 

marktäckare och substrat för de nya växter som ska etableras. Leverantörer erbjuder 

strandmattor med olika växtsamhällen och kan också erbjuda mattor med artsammansättning 

efter önskemål. Exempel på en för området lämplig artsammansättning och placering av 

strandmatta visas i Figur 14. 
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Figur 14. Ett exempel på en strandmatta med en för området lämplig artsammansättning. 

Källa Vegtech.se. 

Hur stora ytor och vilka ytor som skall etableras med ny strandvegetation är en ambitions- och 

gestaltningsfråga. På vissa ställen, till exempel där gångbron i den norra delen korsar över 

strandlinjen, kan det vara fint att behålla en vildvuxen hög vassvegetation. Här kanske den 

befintliga vegetationen lämnas orörd. I andra delar till exempel längs stränderna i södra delen av 

området där gräsytor kommer anläggas mellan vistelseytor och vattnet, kan det däremot vara 

fint att skapa en mer öppen och lågväxande strandvegetation. Här föreslås att större delen av 

befintlig strandvegetation grävs bort och ersätts med andra våtmarksväxter. 
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Genom att gestalta strandlinjen så strandpartier hamnar runt eller strax under lågvattennivån, det 

vill säga runt +0,7–0,8 m (RH2000), kan ytor inom svämzonen ökas. Om skifte av jord blir 

aktuellt kan nya stränder anläggas med olika jordarter, lera på fuktiga områden, morän eller 

sand och grus på lite mer höglänt mark speciell sådana som ska användas som vistelseytor 

(sittplatser). 

- De arter som väljs skall vara konkurrensstarka, bidra till biologisk mångfald och 

upplevas som vackra. Storblommande och fröbildande arter och arter med varierat 

bladverk och differentierad växtsäsong är önskvärda. Växtlighet kan med fördel 

grupperas till exempel så att lågväxande blommande arter som till exempel kabbeleka 

(Caltha palustris) och strandveronika (Veronica longifolia) placeras ovanför mer 

högväxande arter som till exempel fackelblomster (Lythrum salicaria), svärdslilja (Iris 

pseudacorus) och storväxta starrarter (Carex spec.). 

För att skydda de etablerade våtmarksväxterna kan det vara en god ide att etablera remsa med 

fukttoleranta gräs utanför de nya strandmiljöerna. Dessa remsor slås regelbundet (även i 

vattenlittoralen) och utgör ett skydd från inträngande bladvass och jättegröe från sidorna. 

Följande arter ses som särskilt lämpliga för de aktuella strandmiljöerna. Dessa arter kan 

etableras via strandmattor och/eller som pluggplantor (arterna listade efter storlek och 

vattentolerans). 

- Förgätmigej (Myosotis scorpioides) 

- Kabbeleka (Caltha palustris) 

- Knapptåg (Juncus conglomeratus) 

- Skogssäv (Scirpus silváticus) 

- Strandveronika (Veronica longifolia) 

- Fackelblomster (Lythrum salicaria) 

- Blåtåtel (Molinia caerulea) 

- Vattenmärke (Sium latifolium) 

- Stor igelknopp (Sparganium erectum) 

- Blomvass (Butomus umbellatus) 

- Sjöranunkel (Ranunculus lingua) 

- Jättestarr (Carex riparia) 

- Vippstarr (Carex paniculata)  

5.1 Skötsel 

De gröna ytorna längs strandpromenaden kommer kräva skötsel. Gräsytor som är tänkta som 

vistelseytor bör slås flera gånger per år så att en tät och slitagetålig grässvål erhålles. Andra ytor 

som syftar till biologisk mångfald sköts mer extensivt. Både fuktiga och torra ängsytor bör slås 

en till två gånger per år i juli till september. 

De blöta ytorna som tillhör svämzonen behöver normalt ingen speciell skötsel. De föreslagna 

arterna bildar stabila växtsamhällen som inte sällan kan hålla stånd mot vass och jättegröe. 

Innan vegetationen slutit sig bör säkerställas att inte kaveldun, jättegröe eller bladvass etablerar 

sig. Om detta inträffar bör sådana plantor ryckas bort. 

Som beskrivs ovan kan gräsytor etableras runt de nya strandområdena som skydd mot 

inträngande vass och jättegröe. Dessa ytor skall slås minst två gånger per år. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Planområdets strand intill Bällstaån utgörs idag av mark av ler- och gyttja, delvis utfylld med 

byggmassor. Stränderna är koloniserade av fukttålig vildvuxen, risig och ensartad vegetation av 

ruderat karaktär. Svämplanen domineras av jättegröe och bladvass, och lite längre upp på 

stranden snår med sälg och skogskornell. De ekologiska värdena i området är i dagsläget 

förhållandevis små. 

Förutsatt att de förslag för dagvattenrening och fördröjning som framförts i 

dagvattenutredningen (SWECO, 2022) implementeras förväntas dagvattnet från planområdet 

inte försämra Bällstaån och nedanförliggande vattenförekomsters ekologiska status utifrån 

fysisk/kemiska parametrar. Med de gestaltningsplaner som arbetats fram för å-rummet vid 

stranden kommer inte heller hydromorfologiska kvalitéer försämras. Tvärtom kan ytor och 

artinnehåll för svämplanen, utvidgas när det nya strandområdet skapas. Nedan ges konkreta råd 

hur detta kan göras.  

För att öka natur-och rekreationsvärden vid strandzonen i samband med exploateringen är det 

önskvärt att ensartad vassvegetation av jättegröe och bladvass avlägsnas och ersätts med mer 

ursprunglig och önskvärd växtlighet. Det befintliga växtmaterialet inklusive rotfilten bör grävas 

bort. För att förhindra att utgrävda områden med frilagd jord inte koloniseras av fröspridande 

pionjärväxter är det viktigt att snabbt täcka jorden med skyddande växtlighet. 

Hur stora ytor och vilka ytor som skall etableras med ny strandvegetation är en ambitions- och 

gestaltningsfråga. Ett minimikrav bör vara att den idag raka och ensartade strandzonen här och 

där bryts upp och vidgas med nya svämplan med ett rikare artinnehåll.  På vissa ställen, till 

exempel där gångbron i den norra delen korsar över strandlinjen, kan det vara fint att behålla en 

vildvuxen hög vassvegetation. Här kanske den befintliga vegetationen lämnas orörd. I andra 

delar till exempel längs stränderna i södra delen av området där gräsytor kommer anläggas 

mellan vistelseytor och vattnet, kan det däremot vara fint att skapa en mer öppen och 

lågväxande strandvegetation. 

Stränderna utmed dessa södra delarna av området bör gestaltas med mjuka släntlutningar som 

möjliggör ett bredare svämplan med artrik vegetation. Det lämpligaste sättet att snabbt etablera 

vegetation på svämplansytorna är användning av färdigställda strandmattor med redan 

etablerade växter. När denna vegetation väl etablerats sig är den stabil och konkurrenskraftig. 

Detta är positivt ur skötselsynpunkt då behov av rensning eller slåtter är mycket liten av de 

fuktiga strandzoner som anläggs.  

För skydda de etablerade våtmarksväxterna kan det vara en god ide att etablera remsa med 

fukttoleranta gräs utanför de nya strandmiljöerna. Dessa remsor slås regelbundet (även i 

vattenlittoralen) och utgör ett skydd från inträngande bladvass och jättegröe från sidorna.  

 

Peter Ridderstolpe och Dimitry van der Nat. 

WRS AB 
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