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Inledning
I Barkarby i Järfälla kommun finns planer på att bygga Barkarbystaden II, ett område
utmed Bällstaån med bl.a. bostäder, kontor och parkmark. I samband med samråd har
Länsstyrelsen gjort en bedömning av hur planen påverkar miljökvalitetsnormerna för
vatten kopplat till Bällstaån som rinner genom planområdet. Länsstyrelsen anser att de
åtgärder som angivits i det tidigare planförslaget, för att säkerställa att ingen negativ
påverkan sker på Bällstaån inte är tillräckliga, och man anger därför ytterligare åtgärder
som behöver genomföras. Under 2016 genomfördes också en biotopkartering av
Bällstaån på länsstyrelsens uppdrag, samt även en biotopkartering med åtgärdsförslag på
uppdrag av Järfälla kommun. Den här rapporten syftar till att utveckla vad som behöver
göras utifrån länsstyrelsens kommentarer och utförd biotopkartering, och ge exempel på
hur det kan utföras. Målet har varit att komma med ekologiskt input till utformningen av
Bällståns nya å-fåra och angränsande marker. I det nu omarbetade planförslaget har
denna input arbetats in i huvudsakliga delar, och redovisas översiktligt i bilaga 1.
Detta PM behandlar de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna Vattendragsfårans form,
Vattendragets planform, Vattendragsfårans bottensubstrat, Död ved i vattendrag,
Strukturer i vattendraget och Vattendragsfårans kanter. Sifferbeteckningen 4.2-4.7 (och
4.8-4.9) följer länsstyrelsens yttrande och är hämtade ur Havs- och Vattenmyndighetens
författningssamling (HVMFS 2013:19).
Många av de rekommendationer som anges här kommer från skriften ”Ekologisk
restaurering av vattendrag” som publicerades av Naturvårdsverket och Fiskeriverket
2008.

Ordlista
Biotopkartering: En metod för att inventera och klassa statusen för ett vattendrag
Detritus: Dött organiskt material från växter (och djur).
Hydromorfologi: Kvalitetsfaktor inom vattenförvaltningen som beskriver fysiska
förändringar på ett vattendrag, exempelvis vattenflöde, djup och bredd samt förhållanden i strandzoner.
Hölja: Djupare del av vattendraget där botten ofta utgörs av finare material.
Konnektivitet: Möjligheten för organismer och sediment att röra sig inom och till/från
ett vattendrag
Meandring: Innebär att fåran för ett vattendrag slingrar sig fram genom landskapet.
Naturlig meandring sker i flacka landskap och uppkommer via erosion i ytterkurvorna av
vattendraget och sedimentation i innerkurvorna.
Sel: En bredare del av ett vattendrag med lugntflytande vatten, ofta benämningen på en
sträcka mellan två forsar.
Stensula: Botten bestående av ett lager av stenar.
Svämplan: Den mark som omger vattendrag och som svämmas vid höga flöden.
Vandringshinder: En punkt i ett vattendrag som hindrar organismer att röra sig längs
detta, t.ex ett vattenfall eller en damm.
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Sammanfattning
Enligt länsstyrelsen finns möjlighet att skapa ett delvis naturliknande vattendrag som
inom planområdet uppfyller de krav på god ekologisk status som specificeras i Havsoch vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19. Om Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter följs enligt förslagen i tabell 1 är Länsstyrelsens
bedömning att den sammanvägda statusen för Morfologiskt tillstånd inom planområdet
blir måttlig status och inom hela Bällstaån otillfredsställande status, vilket innebär en
förbättring jämfört med idag1.
Tabell 1. Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Förklaring av deras innebörd och förslag på hur Bällstaåns
sträckning genom planområdet kan utformas så att ingen försämring sker. Förslagen baseras på
bedömningsgrunderna för hydromorfologisk påverkan i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS
2013:19. Utformningen bör säkerställas i detaljplanen, i ett exploateringsavtal eller liknande.

Kvalitetsfaktor

Förklaring och förslag på utformning av
Bällstaån inom planområdet, Lst
kommentar på tidigare planförslag

Konnektivitet i
vattendrag

Eftersom kvalitetsfaktorn bedöms enligt
principen "Sämst styr" kommer ekologisk
status för delsträckorna att förbli dålig
status, men de har förbättrats inom
klassen.

2.2 Längsgående
konnektivitet.

Möjlighet för vattenlevande organismer att
förflytta sig inom och mellan
vattenförekomster

Inga vandringshinder får
skapas i området via
fördämningar eller kulvertar.
Tillförda element i vattnet
skall vara möjliga för
vattenlevande arter att
passera vid alla vattenstånd.

Inga nya vandringshinder (tänk på dammar
och dekorativa vattenfall) får skapas

Se ovan.

Möjlighet för vattenlevande organismer att
förflytta sig mellan stranden och vattnet

Utformning av slänter mellan
vattendrag och omgivande
mark skall utformas så att
arter kan röra sig
däremellan.

Denna parameter förbättras, men blir inte
bra eftersom "svämplanet" är så smalt och
en betongkaj går längs ena sidan. Nytt
svämplan bör anläggas längs hela
sträckningen i planområdet, på minst en
sida. Möjligtvis med undantag för
vägpassager där kulvertar med naturligt
bottensubstrat bör anläggas.

Se Lst text till vänster.

Morfologiskt tillstånd bedöms genom 8
olika parametrar. Sammanvägningen av de
enskilda parametrarna till kvalitetsfaktorn

Gestaltning skall efterlikna
ett naturligt vattendrag, vilket
specificeras i

2.3 Konnektivitet
i sidled

Morfologiskt
tillstånd i

1

Konkret utformning,
Ekologigruppens tolkning

Nytt svämplan anläggs längs
hela sträckningen i
planområdet, på minst en
sida. Möjligtvis med
undantag för vägpassager
där kulvertar med naturligt
bottensubstrat bör anläggas
– görs enklast som en ”halv
trumma” med naturlig botten
av grus/sten.

Medelvärdet av alla parametrar inom morfologiskt tillstånd för delsträckorna inom planområdet beräknas om
åtgärderna i tabell 2 genomförs bli 3,375 vilket översätts till måttlig status. Statusklassning för hela ån beräknas
bli otillfredsställande, alltså en förbättring jämfört med idag (längdviktat medelvärde, de tre delsträckorna är
sammanlagt 716 m, 716/10221=7% av hela ån).
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Bedömningen ska utgå från
referenstillståndet. Vi vet dock inte
referensförhållandet eftersom ån dikades ut
1886. På karta från 1636 anges området
norr om ån som fuktiga starrängar.
Lantmätaren har ritat ut en fuktgradient en
bit norr om ån. På kartan från 1636 tycks
ån ha liknande sträckning som på kartorna
från markavvattningsföretaget (åar ritades
inte ut så noggrant, däremot ägogränser
som ofta sammanföll med vattendrag).
Ängen ligger inom markavvattningsföretagets båtnadsområde, som nästan
exakt motsvarar det av SMHI uppskattade
svämplanet. Jordarten är kärrtorv. Det har
alltså sannolikt legat en våtmark här, och
ännu tidigare kanske en sjö.

delparametrarna nedan.
Generellt får inte kulvertering
eller överdäckning ske enligt
Lst, möjligen med undantag
för vägpassager, se ovan.

Målet bör därför vara att försöka anlägga
ett naturliknande vattendrag. För varje
parameter ges exempel på åtgärder som
skulle ge ett acceptabelt miljötillstånd.
Dessa villkor gäller längs hela vattendraget
inom planområdet. Kulvertering eller
överdäckningar av vattendraget får inte
ske.
4.2
Vattendragsfåran
s form

Vattendragets bredd och djup

Skapa variation i bredd och djup

Fåran smalnas av med
stensättningar av ca 20-50
meters längd, ungefär var
100 meter.
För stensättningar används
stenar i storleken 16-64 cm
Där sten inte klär botten kan
en grävd fåra för
lågvattenstånd användas.
Undersök hur dämmande
strukturer i planen kan
användas för tröskeleffekt
(får dock inte utgöra
vandringshinder)
På valda platser kan höljor
(gropar) grävas om
vattenströmmen kan
anpassas för att bibehålla
dessa

4.3
Vattendragets
planform

Förekomst av rätade partier

Skapa ett meandrande vattendrag med
höljor och sel

En slingrande form med
varierande djup.
Den nyanlagda å-
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sträckningen anläggs så att
det kan meandra med bredare
bågar som ger ca 1,5 gånger
längre sträcka än fågelvägen.
De befintliga sträckningarna
av ån som blir kvar modifieras
med mindre meanderutseende – mer att
vattendraget ”knycker” hit och
dit.
4.4
Vattendragsfåran
s bottensubstrat

Bottensubstratet, dess
kornstorleksfördelning och beskaffenhet
(minerogent eller organiskt).
Eftersom hela vattendraget är kraftigt
rensat är det svårt att veta hur bottnen har
sett ut en gång. Ursprungligen har
bottensubstratet förmodligen utgjorts av
finsediment samt fint och grovt organiskt
material med inslag av både grov och fin
död ved. Man kan försöka åstadkomma
något liknande. Man kan också lägga dit
stora stenar eller block för att skapa
variation i flöde och bottensubstrat.

4.5 Död ved i
vattendrag

Som bottensubstrat
eftersträvas finsediment med
olika storlekar av organiskt
material.
Ca 75 större stenar eller
block av storleken 0,6-1,5
meters storlek kan placeras
ut med varierat avstånd.
Om stensula (hårt packad
sten) behövs för att hålla
kvar större sten enligt vidare
analys så anläggs
åtminstone tio sådana
platser av ca 20 meters
längd.

Stockar och grenar i vattnet, över vattnet
eller i strandkanten.
Utläggning av hela eller delar av träd för att
skapa höljor och ansamla sediment.
Variation i vattendraget.

Ca 50 bitar död ved av arten
klibbal läggs ut i och i
anslutning till nya
vattendraget. Även andra
trädslag kan vara aktuellt,
främst lövträd.
Varierande storlek mellan 12,5 meter, men fokus på
diameter > 30 cm
Varierande placering med
förankring – får inte fara iväg
nedströms på ett okontrollerat
sätt
Koncentrera ved till mer
enformiga, finkorniga bottnar
Kontroll och succesiv
utsättning över flera år är
nödvändig, bör regleras i
skötselplan

4.6 Strukturer i
vattendraget

Strukturer i vattendraget bildar habitaten i
vattendraget tillsammans med
bottensubstratet och död ved.
Sedimentbankar, större block, stenkluster,
växlande strömsträckor och höljor (sk riffle-

Se 4.5 och 4.4. för
beskrivning av hur död ved
respektive större sten kan
placeras ut. Meandring
behandlas i 4.3 och
avsmalningar av
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Skapa variation i vattendraget genom att t

vattendraget, trösklar och
grävning av höljor i 4.2.
Se ovan.

ex meandra det, utforma bakvatten eller
vidgade områden, arbeta med stockar eller
block för att skapa höljor och strömsträckor,
låta vattendraget smalna av.
4.7
Vattendragfårans
kanter

Kanternas form, struktur och material.

Ett svämplan på några meter liknande det i
planbeskrivningen sid 14 bör anläggas på
båda sidorna av vattendraget längs hela ån
inom planområdet.

Koppling till svämplanet –
översvämning ska vara
möjlig.
Tvåstegsdike-svämplan.

Vattendraget skall göras grunt och brett för
att likna det förmodat ursprungliga
förhållandet. Släntlutning bör vara 1:4 eller
flackare. Det kommer då också att svälja
högflöden bra och minska risken för
översvämningar.
4.8
Vattendragets
närområde

Släntlutning 1:4 eller
flackare.
Naturlig vegetation –
erosionsskydd.

Andel av närområdets yta som utgörs av
aktivt brukad mark eller anlagda ytor.
Denna parameter kommer att bli sämre av
planförslaget eftersom det finns naturmark i
dag i planområdet. Lövskog längst söderut.

Bebyggelse kommer öka
andelen hårdgjord mark
jämfört med nuläge.
Se till att spara natur i
planområdet, t.ex i val av
vattenparkens storlek, och
höj kvaliteten på de grönytor
som blir kvar genom riktad
skötsel och gestaltning.

4.9 Svämplanets
strukturer och
funktion i
vattendrag

Närmiljö
(anslutande
mark)
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Andel av svämplanet som utgörs av aktivt
brukad mark eller anlagda ytor, eller där
svämplanet saknas.
Denna parameter blir något bättre om ett
nytt svämplan anläggs, men det blir inte
god status pga att större delen av
svämplanet bebyggs.

Vattendragets svämplan bör
göras så stort som möjligt
efter platsens förutsättningar
och identifierade behov i
översvämningsutredning och
dagvattenutredning
(reningsbehov).

Specificeras ej i MKN.

Skuggning 50%
täckningsgrad av trädkronor,
är viktigt för vattendragets
ekologi och gör eftersträvas
på så många ställen som det
går. Dels bidrar skuggning
till att vattendraget inte växer
igen med vegetation och
alger, dels är nedfallande löv
och grenar en mycket viktig
födokälla för vattenlevande

organismer.
I övrigt bör man eftersträva
att behålla eller skapa den
mosaik av öppna gräs- och
örtmarker, buskar och
träddungar som finns på
platsen idag och som är
viktig för fåglar och insekter.
Blommande och bärande
trädslag som sälg, hagtorn,
hägg, lönn och fågelbär.
Eftersträva blomning från
tidig vår till sen höst.
Naturligt förekommande
svenska växtarter bör
dominera.
Holkar, ”grodhotell”,
stenmurar, rösen, och
faunadepåer med upplagd
död ved kan tillföra
ytterligare värden.
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Bällstaån och Veddestabäcken idag

Figur 1. Veddestabäcken, strax före bäcken når Bällstån.
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Figur 2. Bällstaån.
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Bällstaån börjar sitt lopp i Järfälla kommun, rinner genom Stockholms stad och
Sundbyberg och mynnar i Bällstaviken i Mälaren (figur 3). Vattnet rinner förbi bostäder,
industriområden och parker.

Figur 3. Bällstaåns sträckning från Järfälla till Bällstaviken.

Bällstaån är påverkad av mänsklig aktivitet längs majoriteten av dess längd. Vattendraget
är till stor del rätat och rensat, det pågår erosion av strandkanterna och det saknas
beskuggande träd längs många sträckor. Erosionen leder till grumling av vattnet med
negativa effekter på vattenlevande organismer och deras livsmiljöer. Avsaknad av
skuggning skapar igenväxning och kan öka risken för erosion. Vattnet i ån är också
belastat med förhöjda halter av miljögifter, såsom kvicksilver, zink och ammoniak.
Idag är en av de viktigaste funktionerna som Bällstaån har att den fungerar som en
(delvis) öppen dagvattenledning.

Bällstaån inom planområdet
I samband med biotopkarteringen som genomfördes i Bällstaån under 2016 klassades de
olika parametrarna som ingår i länsstyrelsens yttrande (2.2-2.3, 4.2-4.9). Vattendraget
delas in i delsträckor med start vid mynningen, och de aktuella sträckorna inom
planområdet benämns 23, 24 och 25 (figur 4).
Man kan också dela in planområdet i tre separata områden för att lättare tydliggöra vilka
åtgärder som kan genomföras var. Dessa områden återkommer under de separata
riktlinjerna.
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Figur 4. Områdesindelning, och delsträckor i Bällstaån enligt utförd biotopkartering

Delsträcka 23
Sträckan rinner från kulverten längs E18 (delsträcka 24) och ner till kulverten under
parkeringen norr om Barkarby pendeltågstation. Veddstabäcken ansluter till sträckan
från kulvert under E18. Sträckan visar tecken på mänsklig aktivitet som grävning, rätning
och rensning och har en dikeskaraktär (figur 5). Vattnet är lugnflytande. Strandkanterna
består av olika typer av gräs, örter och träd. Sträckan saknar strukturer i vattendraget,
men det verkar som att viss sedimentation pågår här.

Delsträcka 24
Delsträcka 24 är en ca 280 meter lång kulvert mellan delsträcka 23 och 25.
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Figur 5. Delsträcka 23 till vänster och delsträcka 25 till höger

Delsträcka 25
Sträckan rinner från kulverten under E18 vid trafikplats Barkarby och ner till kulverten
längs E18 (delsträcka 24). Sträckan har dikeskaraktär och är rensad/omgrävd och rätad.
Vattnet är lugnflytande. Strandkanterna består av vass, buskar och träd och själva fåran
är till stora delar täckt av bladvass (figur 5).

Statusklassning
Vid klassning av status för de olika parametrarna som ingår i klassning av vattendrag
enligt Havs- och vattenmyndighetes föreskrifter tilldelas klasserna 1-Dålig, 2Otillfredsställande, 3-Måttlig, 4-God och 5-Hög. Den sammantagna statusen beräknas
som ett medelvärde av statusen för de enskilda parametrarna.
Konnektivitet (2.2-2.3)
De klassade parametrarna från biotopkarteringen redovisas i tabell 2. Överlag är
möjligheten för organismer att röra sig längs vattendraget god, men rörelse till och från
omgivningen är dålig. Statusen för konnektivitet klassas som måttlig.
Tabell 2. Konnektivitet.
2.2

2.3

Konnektivitet i uppströms och
nedströms riktning

Konnektivitet i sidled till
närområde och svämplan

Status

23

5

1

3

24

5

1

3

25

5

1

3

Delsträcka

14

Morfologiskt tillstånd (4.2-4.9)
De klassade parametrarna från biotopkarteringen redovisas i tabell 3. Den sammantagna
statusen för de tre delsträckorna klassades till dålig för delsträcka 23 och 24 och
otillfredsställande för delsträcka 25. Överlag är det bara död ved och närområdet som
inte har stora brister på alla delsträckorna.
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Tabell 3. Morfologiskt tillstånd

4.2
Delsträcka

4.3

Vattendrag
Vattendrags-fårans
ets planform
form

4.4
Vattendragets
bottensubst
rat

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Död ved i
vattendrag

Strukturer
i
vattendrag

Vattendrags
-fårans
kanter

Vattendragets
närområde

Svämplanets
strukturer och
funktion

Status

23

1

1

1

1

1

1

3

1

1,25

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

1

1

1

5

1

1

5

1

2

Statusklassning, förbättringspotential
De rådande bristerna medför att Bällstaåns och Veddestabäckens status för både
Morfologiskt tillstånd och Konnektivitet klassas som Dålig (lägsta möjliga status), både
vad gäller hela ån och för det aktuella området. Beräkningar visar att om de åtgärder som
föreslås för Barkarbystaden II genomförs på rätt sätt finns möjlighet att förbättra status
för Bällstaån och Veddestabäcken inom området från Dålig till God. Konnektiviteten
kan förbättras till God för åtminstone delar av området som rör Bällstaån och för hela
sträckan i Veddestabäcken, men eftersom den sammantagna Konnektiviteten avgörs av
den sämsta parametern så uppnår man inte god status för hela sträckningen.
Anledningen är att bebyggelsen inom 30 meter från vattendraget medför ”väsentlig
påverkan” på delparametern Konnektivitet i sidled till närområde och svämplan.
Flora och fauna
Varken i Bällstaån eller Veddestabäcken har några regelbundna fiskundersökningar
genomförts tidigare och vattendragens fiskfauna är till det stora hela förhållandevis
okänd. Den dåliga vattenkvaliteten och förekomst av vandringshinder har under åren
begränsat möjligheterna för fisk. Det finns vissa uppgifter om fisk i Bällstaån, men
väldigt få arter och begränsade mängder. Strax uppströms planområdet genomfördes
provfiske under 2014, och inga fiskar noterades (Sportfiskarna 2014). Man provfiskade
även andra lokaler nedströms och kunde inte fånga någon fisk, men man observerade
gädda. I samma rapport redovisas också det samlade kunskapsläget om fisk i ån, baserat
på flertalet kontakter med insatta personer. Dessa referenser redovisas också här:
I Bällstaåns övre delar i höjd med Järfälla har spigg (förmodligen storspigg) observerats
under vårmånaderna när vattnet varit klart (Åstebro 2014). Viss kännedom kring
fiskebeståndet i åns nedre delar i Stockholms stad kan fås från metestävlingar under
1900-talets senare del, där fångsten i princip utgjordes enbart av mindre vitfiskar av
arterna björkna, braxen, mört och benlöja (Lehtevä 2014). I området kring Hjulsta
vattenpark, Bällsta Å-park och Nälstabäcken finns uppgifter om sarv, gädda, aborre och
braxen (Schnitzler 2014). I Veddestabäcken finns inplanterad karp i dammar på Viksjö
golfbana (Nilsson 2017).
Eftersom båda vattendragen rensats kraftigt finns väldigt lite av den naturliga variationen
kvar i bottensubstrat. Den ensartade botten, ofta bestående av främst lera, lämpar sig
inte heller särskilt bra för den typ av provtagning som är vanlig för bottenfauna. De fyra
lokaler som provtagits inom miljöövervakningen av Bällstaån finns alla nedströms det
aktuella området vid Barkarbystaden II, varav den närmsta finns vid Bergslagsvägen, mer
än en kilometer bort. Överlag visar bottenfaunaundersökningar att artsammansättningen
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är kraftigt påverkad av övergödning, även om man påträffat arter i släkten med vissa
rödlistade arter (Stockholm vatten & Eurofins 2011). Antalet fångade djur har varierat
stort, med topparna representerade av föroreningståliga fåborstmaskar,
sötvattensgråsuggor och fjädermygglarver. Inga undersökningar av bottenfaunan i
Veddestabäcken har noterats.
Inga samlade inventeringar av vattenvegetation har genomförts i varken Bällstaån eller
Veddestabäcken, men en del arter har noterats i samband med biotopkarteringen av
vattendragen (Ekologigruppen 2016, Ekologigruppen 2017). Främst rör det sig om
vanliga arter av flytbladsväxter (exempelvis gäddnate) och övervattensväxter (exempelvis
bladvass). Förutsättningarna för en artrik vattenvegetation bedöms överlag vara väldigt
begränsade längs långa sträckor av vattendragen som en effekt av dålig vattenkvalitet och
andra ofördelaktiga förhållanden. På flera håll är vattendragsfåran starkt igenvuxen av
vass, vilket försvårar för vattenlevande växter, eller så rensas vattendraget kontinuerligt
vilket försvårar etablering av önskvärda vattenväxter då de till viss del rensas bort. Längs
de aktuella sträckorna vid Barkarbystaden II har inga skyddsvärda arter av makrofyter
påträffats.

16

Omgivande mark idag
Området ligger i ett öppet landskap och domineras av öppna till halvöppna gräsmarker
samt mindre områden med lövskog. I gräsmarken finns spritt med buskar och partier
med förekomst av högörter som älgört. I området finns även två mindre ytor
ruderatmark och ytor för upplag. Stora delar av de öppna ytorna är påverkade av
omfattande markberedning med tunga fordon. Centralt i området finns också en stor
parkering som nyligen har anlagts. Genom området rinner Bällstaån, som är klassad som
ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO).
Områdets närhet till Kyrkparken på norra sidan Gamla Enköpingsvägen är också av
vikt, då fåglar, insekter och andra arter flyger eller rör sig mellan områdena och nyttjar
båda som livsmiljöer.

Figur 6. Kartan visar naturvärdesklassning från utförd inventering (Calluna 2014).

Delområden
Samtliga delområden har klassats som påtagligt naturvärde, klass 3, på en fyrgradig skala
där klass 1 är högsta naturvärde (nationellt värde), 2 mycket högt värde, (regionalt
värde,) 3 påtagligt värde (kommunalt värde) och och 4 är visst värde (lokalt värde).
Delområde 1 Öppen till halvöppen gräsmark
Området utgörs av en öppen till halvöppen gräsmark på ca 4,4 ha. Objektet utgörs av tre
delområden. Objektet innefattar brynmiljöer i norr och söder. Flera av brynen är sydeller sydvästvända, vilket gör dem värdefulla för insekter och fåglar. Buskskiktet är glest
och består främst av sälg, hägg och enstaka nyponbuskar. I nordvästra delen av finns en
äldre och flerstammig sälg med spår av större hackspett samt eventuella spår av
myskbock.
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Figur 7. delområde 1. Öppen gräsmark med blommande örter och inslag av blommande buskar och träd,
vilket är värdefullt för fåglar och insekter. Bild Calluna, 2014.

Området är av värde för fjärilar och pollinerande insekter, bland annat genom de
blommande växter, buskar och träd som växer i området.
Gräsmarken närmast ån är översvämningsyta vid högt vattenflöde i dikena. I området
finns rik förekomst av högörter spritt över stora delar av objektet. Stora delar av objektet
är påverkat av körning med tunga fordon, troligtvis från 2012-2013.
Delområde 2 och 3 triviallövskog vid Bällstaån och i väster mot E18
Öppen till halvsluten lövskog, dominerat av cirka 40-50 år gammal björk, med inslag av
äldre björkar, samt blommande träd som sälg och hägg. Björkdungarna planterades
enligt uppgift av skolbarn på 1940-50-talet för att torka ut de blöta markerna.

Figur 8. Delområde 2, björkdunge som omger Bällstaån i östra delen av området. Foto Calluna, 2014.
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Idag har skogsdungarna värde som livsmiljöer för fåglar och insekter, bland annat
genom trädens storlek och ålder, men också genom inslag av värdefull död ved som
gynnar många arter, samt genom sälg och hägg som gynnar pollinerande insekter.
Näktergal påträffades vid inventeringen, vilket är en förhållandevis vanlig, men
minskande, fågelart som lever i lövrika, täta busk- och trädmarker, ofta i närheten av
vatten.
Delområde 4 lövskog i norra delen av området
Objektet är ca 1,2 ha. Träd- och buskskiktet är tätt och utgörs främst av ung asp, björk,
rönn, hägg och sälg. Skogsdungarna har solbelysta brynmiljöer, vilka är av värde för
fåglar, insekter och andra arter. Objektet delas i mitten av ett område som nyttjats som
upplag. Vid inventeringen sjöng flera näktergalar och troligen häckar arten med flera par
i objektet.
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Viktiga generella
aspekter för
Bällstaån
Inga
vandringshinder
Naturlikt utseende
Variation
Tillför större
strukturer:
stenblock,
trästockar och
grenar
Åstadkom tillräcklig
beskuggning av
åfåra - ca 50%
krontäckning

Riktlinjer för åtgärder vattendrag
Allmänt om riktlinjer
Flera av faktorerna som behandlas nedan är kopplade till varandra, t.ex. beror
vattendragsfårans form (4.2) av vattendragets planform (4.3) och bottensubstratet i ett
vattendrag (4.4) utgörs till viss del av död ved (4.5) och strukturer (4.6). Därför bör man
också alltid notera hur riktlinjerna mellan faktorerna är kopplade.
En viktig aspekt när man skapar en ny åfåra är att man ska sträva efter ett naturligt
utseende. Det gäller alla åtgärder som genomförs, och oftast innebär det att man
fokuserar på variation.
En vital sida av restaureringen involverar utplacering av större strukturer som stenblock
och död ved i form av trästockar och grenar. Man bör dock ha i åtanke att det inte alltid
går att tillföra sådant i vattendrag med finkorniga bottnar utan att först stabilisera botten,
t.ex. med en stensula (hårt packad sten) eller dukmaterial. Risken är annars att de
tillförda strukturerna sjunker ner i bottensedimenten, och då minskar eller försvinner
deras nytta. Död ved kan ofta förankras i stranden och behöver därför generellt ingen
stensula.
I länsstyrelsens yttrande klargörs att inga delar av den nya åfåran får däckas över eller
kulverteras, så att Bällstaån ska gå i en öppen fåra eller möjligen kortare kulvertering
med ”halva trummor” med naturlig botten av sten eller grus.
En viktig del i att skapa den nya sträckningen av Bällstaån är att det finns tillräckligt med
beskuggning (ca 50% krontäckning) så att vattendraget inte växer igen, som idag sker
t.ex. nedströms E18 nära trafikplats Barkarby.

Effekter på statusklassning, förbättringspotential
För att bedöma hur påverkad Bällstaån är genomfördes en biotopkartering av
Ekologigruppen på uppdrag av länsstyrelsen under 2016, samt Järfälla kommun under
2016/2017. För att få en uppfattning av vilka effekter åtgärderna i Bällstaån i samband
med anläggning av Barkarbystaden II kan få för vattendragets statusklassning, kan man
beskriva delfaktorerna utifrån förväntade resultat.

Figur 9. Potential för förbättring av status hos de olika parametrarna som ingår i morfologiskt tillstånd och
konnektivitet för Bällstaån. I statusklassningen bedöms om parametern är väsentligt påverkad eller inte, vilket
ger värdet 5 vid låg påverkan och 1 vid hög påverkan. Potentiellt kan statusen förbättras avsevärt.
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För att klassa statusen hos ett vattendrag används faktorerna 4.2-4.7 samt Vattendragets
närområde (4.8) och Svämplanets strukturer och funktion (4.9).
Enligt biotopkarteringen har hela Bällstaån sammantaget en status av 1,38 på en
femgradig skala (tabell 4) där 5 är god status (opåverkat) och 1 är dålig status (helt
påverkat). Om man utgår ifrån att de åtgärder som genomförs kopplade till punkter 4.24.7 skapar högsta möjliga naturlighet och att byggnationerna som kommer genomföras i
anslutning till ån påverkar faktorerna 4.8 och 4.9 så att de får en dålig status, kommer
den nya potentiell statusen för hela vattendraget att bli ca 1,7. Som länsstyrelsen påpekar
i sitt yttrande motsvarar det ingen förändrad statusklassning för Bällstaån som helhet,
men de naturvårdsvinster som görs blir ändå stora.
Klassen för de berörda sträckorna inom planområdet beräknas kunna höjas från 1,38 till
4,43, vilket motsvarar en förbättring från Dålig till God status.
Tabell 4. Nuvarande och potentiell statusklassning. I tabellen redovisas de berörda sträckorna från
biotopkarteringen samt Bällstaån som en helhet. Observera att enskilda sträckor vanligtvis inte statusklassas,
men att det här av pedagogiska skäl kan vara lämpligt att tydligt visa på förbättringsmöjligheterna för aktuella
delsträckor.
Sträcka

Nuvarande

Nuvarande

Potentiell

Potentiell

status

klass

status

statusklass

Inom planområdet

1,38

Dålig

4,43

God

Hela Bällstaån

1,38

Dålig

1,70

Dålig
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Bällstaåns viktiga parametrar
Konnektivitet i uppströms och nedströms riktning vandringshinder
Förklaring: Möjligheten för fisk och andra organismer att fritt röra sig uppå och nedåt i
vattendraget.
Länsstyrelsens kommentar på tidigare planförslag: Inga nya vandringshinder (tänk på
dammar och dekorativa vattenfall) får skapas.
Riktlinjer
I länsstyrelsens yttrande klargörs att inga delar av den nya åfåran får däckas över eller
kulverteras. Bällstaån ska gå i en öppen fåra eller möjligen med kortare kulvertering med
”halva trummor” med naturlig botten av sten eller grus.

Figur 10.
Exempel på utformning av ”halvtrumma” under väg, som inte bildar ett vandringshinder för
vattenlevande arter. Bild Trafikverket, Temablad trumma.

Konnektivitet i sidled till närområde och svämplan
Förklaring: Möjlighet för vattenlevande organismer att förflytta sig mellan stranden och
vattnet
Länsstyrelsens kommentar på tidigare planförslag: Denna parameter förbättras, men blir
inte bra eftersom "svämplanet" är så smalt och en betongkaj går längs ena sidan. Nytt
svämplan bör anläggas längs hela sträckningen i planområdet, på minst en sida.
Möjligtvis med undantag för vägpassager där kulvertar med naturligt bottensubstrat bör
anläggas.
Riktlinjer
Parametern är starkt kopplad till Vattendragsfårans kanter (4.7) och Svämplanets strukturer och
funktion (4.9). För att rörelsemöjligheten mellan Bällstaån och omgivningen ska vara bra
krävs att vattendraget är i kontakt med svämplanet, d.v.s. att släntlutningen är väldigt
flack och att vattnet obehindrat kan svämma närområdet. Bedömningen är att om
Bällstaån restaureras så att de ovan nämnda parametrarna får en god status, så kommer
också konnektiviteten att nå god status på de berörda sträckorna.
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Vattendragsfårans form
Förklaring: Vattendragsfårans bredd och djup
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Länsstyrelsens kommentar: Skapa variation i bredd å djup
Riktlinjer
För att åstadkomma högre värden för fårans form behöver man som länsstyrelsen
påpekar skapa variation i fårans bredd och djup. En del i att få variation ligger i att
man genom utplacering av död ved och sten skapar naturliga processer som ändrar
vattendragets form. Men man kan också genomföra åtgärder i anläggningsskedet.
Smalna av fåran
En viktig aspekt som ofta ligger i fokus vid restaurering av den här typen av
vattendrag är att öka vattenflödet under sommaren genom att smalna av fåran. Det
kan ske på flera olika sätt, men man bör alltid fokusera på lösningar som är naturliga,
ändamålsenliga och som kräver lite underhåll. Ofta genomförs åtgärden med
koncentrerad placering av sten (figur 11) i storleken 16-64 mm. Natursten som t.ex.
morän av olika storlekar, finns ofta i fraktionerna 16-32 och 32-64 mm. För att
stabilisera utfyllnaden med sten kan man använda större stenblock (som på bilden),
stockar eller genom att påla. Om fåran bara grävs smalare utan någon stabilisering av
strandbrinken så kommer erosion att radera åtgärdens effekt.

Viktiga parametrar
form
För att åstadkomma
variation i vattendraget
föreslås att ungefär ett
smalare parti med
snabbare flöden skapas
per 100 meter av den
nya sträckningen.
Fåran smalnas av med
ca 6 stensättningar av
ca 20-50 meters längd.
För stensättningar
används naturstensten i
storleken 16-64 cm.
Där sten inte klär botten
kan en grävd fåra för
lågvattenstånd
användas.
Undersök hur
dämmande strukturer i
planen kan användas för
tröskeleffekt.

Figur 11.
Degerman (2008).

Exempel på hur vattendragsfårans bredd kan minskas med hjälp av sten. Från

För att åstadkomma variation i vattendraget föreslås att ungefär ett smalare parti med
snabbare flöden skapas per 100 meter av den nya sträckningen. De ska dock placeras
med varierande avstånd och man bör även variera deras längd. Förslagsvis anläggs
cirka 6 smalare partier med längd mellan 20-50 meter. Kan anläggas i alla tre områden
(se figur 4).
Grävning av huvudfåra
Ett annat sätt att skapa variation är att gräva en markerad huvudfåra där vattnet
koncentreras under lågvattenstånd. Fåran ska grävas på ett sådant sätt att vattennivån vid
normalvattenföring ligger över kanten och skapar viktiga grundområden i anslutning.
Denna åtgärd kan användas i alla tre områden (se figur 4) i kombination med ny
släntlutning.
Trösklar
En tröskling i vattendraget kan samla upp sediment och skapa en hölja nedströms vilket
bidrar till variation. Det tidigare planförslaget innehöll anläggning av ”mindre dämmande
strukturer” i ån för att vidhålla en vattenspegel även vid låga flöden. Förslagsvis skapas
dessa strukturer i det nu omarbetade planförslaget med ett naturligt utseende och på ett
sådant sätt att man får en tröskeleffekt. Trösklar bör anläggas längs raka sträckor av

Där det behövs kan
höljor grävas om
vattenström kan
anpassas för att
bibehålla dessa.
Erosionsskydd viktigt
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vattendraget, annars är risken att ökad erosion förstör den önskade effekten. För att
begränsa erosionen kan också strandkanterna direkt nedströms kläs med sten. Trösklar
får inte bilda vandringshinder.
Grävning av höljor
Man kan artificiellt gräva höljor (partier av djupare vatten) om man samtidigt kan styra
vattenströmmar på ett sådant sätt att sediment inte fyller igen dem. En hölja grävs
djupare än en tänkt medellutning av sträckan.
I korthet:
•
•
•
•
•

Fåran smalnas av med ca 6 stensättningar av ca 20-50 meters längd
För stensättningar används stenar i storleken 16-64 cm
Där sten inte klär botten kan en grävd fåra för lågvattenstånd användas
Undersök hur dämmande strukturer i planen kan användas för tröskeleffekt
Där det behövs kan höljor grävas om ström kan anpassas för att bibehålla dessa

Vattendragets planform
Förklaring: Förekomst av rätade partier. Hur vattendraget går i landskapet.
Länsstyrelsens kommentar på tidigare planförslag: Skapa ett meandrande vattendrag med
fåror och sel.
Riktlinjer
För att den nya sträckningen av Bällstaån inte ska inta en rätad karaktär utan få ett mera
naturligt utseende och funktion, behöver man skapa variation i hur vattnet flödar med
någon form av meandring. Att skapa en helt ny fåra för Bällstaån kräver att man gör
noggranna beräkningar med kompetens inom hydromorfologi. För att kunna anlägga en
fåra som blir stabil behövs noggrann information om avrinning, sedimenttransport,
substrat och lutning.
Det är också viktigt att förstå att meandring i ett vattendrag är en pågående process som
hela tiden förändrar vattnets lopp. I den urbana miljö som skapas vid Barkarbystaden
kommer vattnet inte att kunna få det utrymme som det med tiden kan behöva ta i
anspråk för att ån ska vara naturlig. Men genom att skapa meandring så återfås ändå
många av de aspekter som finns hos ett naturligt vattendrag.
I vattendrag som domineras av finsediment och som rinner över flacka marker brukar
vattendragsfårans längd vara ca 1,5 gånger länge än fågelvägen. Den raka sträckan mellan
de befintliga fårorna är ca 250 meter lång, vilket då skulle innebära att sträckan med
meandring blir ca 375 meter lång. Denna nya fåra ligger inom område B enligt figur 4,
och bedömningen är att det är inom det området som man har möjlighet att skapa en
regelrätt meandring. Med befintliga sträckor innebär det en total längd av vattendraget
inom planområdet av ca 750 meter. Djupet är oftast högst i ytterkurvorna medan de raka
partierna mellan kurvor är grundare.
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När man skapar en ny fåra med meandring så måste man samtidigt koppla samman
fåran med svämplanet så att man tillåter svämning av ytor i anslutning till vattendraget
(se 4.7 Vattendragsfårans kanter).
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Figur 12.
Restaurerad sträcka av Igelbäcken i Stockholm. Bilden tagen från programmet Kartor ©
Apple Inc. Vattendragets sträcka på bilden är ca 200 m lång.

En ny fåra kan skapas på olika sätt. T.ex. kan man återskapa en känd historisk sträckning
av vattendraget (troligtvis ej aktuellt då Bällstaåns sträckning innan kulvertering redan då
var rätad), använda andra opåverkade sträckor som modell och ”kopiera” utseendet (ej
aktuellt då Bällstaån saknar opåverkade sträckor) eller modellera en ny sträckning med
data om hydrologi och geomorfologi. Detaljerade manualer för modellering finns t.ex.
från USA men i svenska projekt går man inte in i detalj på samma nivå. Vanligtvis görs
en mera översiktlig bedömning av kunnig expertis utifrån parametrarna som nämnts
ovan och hur det ser ut på platsen för den nya fåran.
Exempel på liknande projekt som genomförts i Stockholm är restaureringen av
Igelbäcken i Solna och Sundbyberg (figur 12) samt anläggningen av bäcken i Kyrkparken
strax norr om Barkarby
Planformen är kopplad till fårans form (4.2) då man kan åstadkomma en viss meandring
genom att skapa smalare och bredare partier av ån. Det är en särskilt användbar metod
när det är ont om utrymme i närområdet. Man behöver alltså inte skapa meanderbågar
som tar ut svängarna femtiotals meter, utan redan mindre skillnader skapar en viss
naturlighet. Metoden används ofta när man vill omvandla en rätad sträcka till en med
mera variation genom att gräva bort material och tillföra på olika platser (figur 13).

Viktiga
parametrar
De befintliga
sträckningarna av
ån som blir kvar
modifieras med
mindre
meanderutseende
(figur 12).
Den nyanlagda åsträckningen tillåts
meandra med
bredare bågar som
ger ca 1,5 gånger
längre sträcka än
fågelvägen.
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Figur 13.
För att förbättra planformen hos ett rätat vattendrag kan man skapa bredare och smalare
partier som ger en viss meandring, så att vattendraget ”knycker” hit och dit.

I Bällstaån kan metoden användas främst på de rätade sträckorna i anslutning till
Norrviksvägen samt de befintliga sträckorna nedströms E18 nära trafikplats Barkarby.
Med andra ord inom område A och C enligt figur 4. Man kan också använda metoden
för nyanlagda sträckor, men det är bättre att använda dessa till att skapa en bredare
regelrätt meandring. Förslagsvis skapas den nya sträckningen av Bällstaån med en
kombination av omgrävning av befintlig fåra och större meanderbågar där det finns
utrymme.
I korthet:
•

De befintliga sträckningarna av ån som blir kvar modifieras med mindre
meanderutseende (figur 13).

•

Den nyanlagda sträckningen tillåts meandra med bredare bågar som ger ca 1,5
gånger längre sträcka än fågelvägen.

Vattendragsfårans bottensubstrat
Förklaring: Bottensubstratet, dess kornstorleksfördelning och beskaffenhet (minerogent
eller organiskt).
Länsstyrelsens kommentar: Eftersom hela vattendraget är kraftigt rensat är det svårt att
veta hur bottnen har sett ut en gång. Ursprungligen har bottensubstratet förmodligen
utgjorts av finsediment samt fint och grovt organiskt material med inslag av både grov
och fin död ved. Man kan försöka åstadkomma något liknande. Man kan också lägga dit
stora stenar eller block för att skapa variation i flöde och bottensubstrat.
Riktlinjer
Bottensubstratet i Bällstaån har troligtvis rensats kraftigt under lång tid. För att återskapa
naturliga förhållanden bör man satsa på finsediment och olika storlekar av organiskt
material. Enligt biotopkarteringen dominerar finsediment på de befintliga sträckorna i
början och slutet av sträckan inom planområdet. Det innebär att man genom viss
tillförsel av detritus kan åstadkomma det huvudsakliga bottensubstratet på dessa
sträckor. För de nya sträckorna kan botten till viss del ”kopieras” från de befintliga. Som
länsstyrelsen påpekar i sitt yttrande kan man också placera ut stora stenar eller block för
att skapa variation, men risken finns att de nya strukturerna sjunker ner i det finkorniga
materialet och att deras effekt då minskar eller försvinner. Man kan då stabilisera botten
med en stensula eller möjligtvis dukmaterial.
Degermans (2008) rekommendation är att man ska skapa en stensula som kan stabilisera
botten och förhindra att större block försvinner. En stensula består av mindre stenar
och grus som historiskt har vaskats fram ur bottensedimenten och ansamlats på naturlig
väg, men rensats bort. För att skapa en stensula används sten i storleken 120-600 mm,
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som placeras ut med start uppströms och som tillåts nå upp till högvattennivå. Ett annat
alternativ är att man grundlägger botten i den nya åfåran med dukmaterial.
Eftersom det finns risk att större stenar skapar oönskad erosion brukar
rekommendationen vara att man placerar dem ute i fåran istället för i strandbrinken,
men det beror av platsspecifika förutsättningar. Om man lagt en stensula och
erosionssäkrat stränder så kan man placera stenen vid kanten med lägre risk för erosion.
När man väljer storlek på stenar och block bör man utgå ifrån vilka storlekar som
förekommer naturligt i terrängen och som då också naturligt funnits i vattendraget
tidigare. För att säkerställa att större stenar som tillförs inte transporteras bort bör de
också ha en viss dimension. Degerman hänvisar bl.a. till ungefärliga riktlinjer av 0,6-1,5
meters storlek och till att blocken inte bör vara större än en femtedel av fårans bredd.
Det finns inga generella riktlinjer för hur många stora stenar som bör tillföras vid
restaurering, men man ska alltid eftersträva naturlighet. För Bällstaån innebär det inga
stora mängder men förslagsvis placeras ca 10 större stenar ut per 100 meter av ån. Det
innebär ca 75 stenar om man räknar med att den totala vattendragssträckan blir 750
meter med meandring. Stenarna bör dock inte spridas med jämna mellanrum utan
placeras mera naturligt. Om stensula behövs placeras större sten eller block på denna.
För att få viss spridning av större stenar längs sträckan kan man då eftersträva ca 10
platser med stensula av ca 20 meters längd vardera.
Större stenar i fåran placeras på den anlagda stensulan, helst nedtryckt eller nedgrävd till
viss del. Det är önskvärt att stenarna sticker upp ovanför vattenytan vid normalt
vattenstånd, men inte vid höga flöden eftersom det då finns risk för erosion och att
skräp eller annat material ansamlas med översvämning som resultat.
I korthet:
•

Som bottensubstrat eftersträvas finsediment med olika storlekar av organiskt
material

•

Ca 75 större stenar eller block av storleken 0,6-1,5 meters storlek kan placeras ut
med varierat avstånd

•

Om stensula behövs för att hålla kvar större sten enligt djupare analys så anläggs
åtminstone tio sådana platser av ca 20 meters längd.

Död ved
Förklaring: Stockar och grenar i vattnet, över vattnet eller i strandkanten.
Länsstyrelsens kommentar: Utläggning av hela eller delar av träd för att skapa höljor och
ansamla sediment. Variation i vattendraget.
Riktlinjer
Att tillföra död ved till ett vattendrag bör alltid ses som en tillfällig åtgärd. Även om
större stammar kan finnas kvar i vattendraget under lång tid kommer man behöva
tillföra död ved på nytt om man inte samtidigt etablerar en kantzon med träd som
naturligt tillhandahåller tjänsten.
Som en riktlinje föreslår Degerman (2008) att 6-12 bitar död ved tillsätts per 100 meter
av ett jordbruksvattendrag som ska restaureras. Den sammanlagda sträckan av
vattendraget inom planområdet blir ca 750 meter med meandring. För den berörda
sträckan i Bällstaån skulle det innebära att död ved ska placeras ut på ungefär mellan 4090 platser om Degermans riktlinjer följs. Enligt länsstyrelsens bedömning utifrån
uppgifter från 1600-talet har området nära ån tidigare utgjorts av våtmark eller ännu
tidigare en sjö. Eftersom den berörda sträckan därför troligtvis haft sparsamt med död
ved under en längre tid föreslår vi att man eftersträva ungefär 50 platser.
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Viktiga faktorer
Ca 50 bitar död ved av
arten al
Varierande storlek men
fokus på diameter > 30
cm
Varierande placering
med förankring
Koncentrera ved till
enformiga, finkorniga
bottnar
Succesiv utsättning
över flera år

Generellt gäller att man bör variera dimensionerna på den ved som tillförs, men man bör
prioritera ved med diameter större än 30 cm då dessa hamnar i vattendrag mera sällan,
och då de finns kvar längre. Rekommendationen är att om man vill att den döda veden
ska stanna där den placeras, vilket gäller i det här fallet, bör bitarna vara längre än
vattendragets bredd vid högflöden, men om förankring sker är det ej nödvändigt.
Förslagsvis används bitar av varierande längd mellan 1-2,5 meter. Vad gäller vilken typ
av träd som ska användas så bör man främst använda sådana arter som naturligt skulle
kunna finnas i närområdet. Troligtvis skulle det innebära al eller björk, men då björk
tenderar att brytas ned betydligt snabbare så rekommenderas al.
Ved som helt sänkts ned i vatten finns kvar längre då nedbrytningen går långsammare.
Man kan räkna med minst 20 års varaktighet för lövträd och nästan dubbelt för barrträd.
Den döda veden som tillförs vattendraget kan placeras på olika sätt, några exempel
demonstreras i figur 1. Olika placering skapar olika flöden som i sin tur skapar erosion,
ansamling av sediment och höljor på olika platser i förhållande till veden. Eftersom ett
av målen med restaureringen av åfåran bör vara att öka mängden strukturer, kan man
variera placeringen. Generellt bör man koncentrera den döda veden till sträckor där
bottensubstratet är enformigt, finkornigt och där det saknas träd i kantzonen som kan
tillföra ved naturligt (bör gälla de flesta sträckor som berörs här).
Om man misstänker att den döda veden kommer skapa erosionsproblem, så kan man
stabilisera strandbrinken där med sten. Större träd/stockar kan vinklas nedströms för att
inte samla på sig för mycket skräp, men samlar då också mindre sediment. Man kan även
förankra veden om bedömningen är att höga vattennivåer kan rubba den. Förankring
kan t.ex. ske med vajrar eller genom att kila fast veden mellan block. För att få en
kontinuerlig tillgång av död ved i olika nedbrytningsfaser kan man sätta ut bitar med
något/några års mellanrum i flera etapper.

A

B

C

Figur 14.
Exempel på hur större bitar död ved kan placeras i vattendraget. Från Degerman (2008).
A. En trädstam kan användas till att förankra strandkanten och minska erosion. Vid stammen skapas också en
hölja. B. En nedströms vinklad trädstam koncentrerar vattendragets flöde vilket skapar variation. Bakom
stammen uppstår erosion vid högvatten och nedströms på andra sidan vattendraget vid lågvatten. Höjor skapas
på dessa platser. C. En stam som placeras rakt över fåran skapar en hölja nedströms och samlar upp sediment
uppströms.

I korthet
• Ca 50 bitar död ved av arten klibbal, eller annat lövträd
• Varierande storlek 1-2,5 meter men fokus på diameter > 30 cm
• Varierande placering med förankring
• Koncentrera ved till enformiga, finkorniga bottnar
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•
•

Succesiv utsättning över flera år
Död ved behöver tillföras på alla sträckor.

Strukturer i vattnet
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Förklaring: Strukturer i vattendraget bildar habitaten i vattendraget tillsammans med
bottensubstratet och död ved. Sedimentbankar, större block, stenkluster, växlande
strömsträckor och höljor (sk riffle-pool-system), dyner och revlar.
Länsstyrelsens kommentar: Skapa variation i vattendraget genom att t ex meandra det,
utforma bakvatten eller vidgade områden, arbeta med stockar eller block för att skapa
höljor och strömsträckor, låta vattendraget smalna av.
Riktlinjer
Begreppet strukturer i vattendraget innefattar en mängd olika möjliga åtgärder. Eftersom
de föreslagna åtgärderna utöver denna punkt till stor del behandlar strukturer så görs här
ingen utförlig beskrivning.
I vattendrag av Bällstaåns karaktär är död ved ofta den mest passande och enklaste
strukturen att tillföra, men man kan också använda större stenar. Se 4.5 och 4.4. för
beskrivning av hur död ved respektive större sten kan placeras ut. Meandring behandlas i
4.3 och avsmalningar av vattendraget, trösklar och grävning av höljor i 4.2.

Vattendragsfårans kanter
Förklaring: Kanternas form, struktur och material.
Länsstyrelsens kommentar på tidigare planförslag: Ett svämplan på några meter bör
anläggas på båda sidorna av vattendraget längs hela ån inom planområdet. Vattendraget
skall göras grunt och brett för att likna det förmodat ursprungliga förhållandet.
Släntlutning bör vara 1:4 eller flackare. Det kommer då också att svälja högflöden bra
och minska risken för översvämningar.
Riktlinjer
En viktig del i restaurering av vattendragsfårans kanter är att vattendraget ska återfå
koppling till svämplanet. Utifrån bedömning av den här typen av vattendrag enligt den
nya biotopkarteringsmetodiken är kontakt med svämplanet en av de allra viktigaste
faktorerna som avgör om ett vattendrag är naturligt eller påverkat. Syftet är främst att
skapa möjligheter för vattendraget att översvämmas. Kontakt med svämplanet kan nås
genom att sänka strandzonen eller höja vattendraget genom utläggning av trösklar eller
andra större strukturer. I tätortsnära områden skulle en höjning av vattendraget ofta
skapa översvämning som riskerar att förstöra närliggande bebyggelse. Då kan man
istället sänka svämplanet.
Enligt länsstyrelsens yttrande bör alltså lutningen på kanterna för den nya sträckan vara
1:4 eller flackare, vilket också är en generell rekommendation i den här typen av
vattendrag. I kombination med en flack släntlutning bör man också återskapa ett
svämplan (benämns ibland tvåstegsdike) som tillåter sig svämmas vid högflöden (figur
15). De grunda bottnarna bör då ha viss beskuggning för att inte växa igen.

Viktiga faktorer
Koppling till svämplanet
–översvämning möjlig
Tvåstegsdike-svämplan
Släntlutning 1:4 eller
flackare
Naturlig vegetation erosionsskydd
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När en ny åfåra skapas bör man omgående etablera vegetation längs fåran för att
begränsa erosion. Man kan t.ex. använda snabbetablerade fröblandningar. Som en del i
erosionssäkring kan också pålning eller liknande åtgärder behövas beroende på markens
beskaffenhet.

Figur 15.
Exempel på hur ett svämplan kan restaureras/konstrueras. Den flacka lutningen på
vattendragets kanter ger möjlighet till svämning. Observera att beskuggning från träd ofta behövs för att
begränsa igenväxningen. Bild Ekologigruppen.

I korthet
•
•
•

Ny slänt med maxlutning 1:4 skapas på båda sidor längs hela sträckan
Fokus är att vattendraget ska komma i kontakt med svämplanet
Om en höjning av vattendraget riskerar omliggande marker kan svämplanet
sänkas

Vattendragets närområde
Förklaring: Andel av närområdets yta som utgörs av aktivt brukad mark eller anlagda
ytor.
Länsstyrelsens kommentar på tidigare planförslag: Denna parameter kommer att bli
sämre av planförslaget eftersom det finns naturmark i dag i planområdet. Lövskog längst
söderut.
Riktlinjer
Eftersom parametern baseras på andel av ytan som täcks av olika typer av mark, bör
man maximera andelen naturlig mark för att nå en högre status. Ju mer mark som inte
bebyggs desto bättre.

Svämplanets strukturer och funktion i vattendrag
Förklaring: Andel av svämplanet som utgörs av aktivt brukad mark eller anlagda ytor,
eller där svämplanet saknas.
Länsstyrelsens kommentar på tidigare planförslag: Denna parameter blir något bättre om
ett nytt svämplan anläggs, men det blir inte god status pga att större delen av svämplanet
bebyggs.
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Riktlinjer
På samma sätt som för Vattendragets närområde (4.8) ska man försöka maximera andelen
av närmiljön och svämplanet som inte bebyggs.

Omgivning –landmiljöer
Grönytor kring vattendraget är också viktiga för själva vattendragets funktion och
ekologiska status.
§ Skuggning, cirka 50% täckningsgrad av trädkronor, är viktigt för vattendragets ekologi
och bör eftersträvas på så många ställen som det går. Dels bidrar skuggning till att
vattendraget inte växer igen med tät vattenvegetation, dels är nedfallande löv och
grenar en mycket viktig födokälla för vattenlevande organismer.
§ I övrigt bör man eftersträva att behålla eller skapa den mosaik av öppna gräs- och
örtmarker, buskar och träddungar som finns på platsen idag och som är viktig för
fåglar och insekter.
§ Blommande och bärande trädslag som sälg, hagtorn, hägg, lönn och fågelbär.
§ Eftersträva blomning från tidig vår till sen höst.
§ Naturligt förekommande svenska växtarter bör dominera.
§ Holkar, ”grodhotell”, stenmurar, rösen, och faunadepåer med upplagd död ved kan
tillföra ytterligare värden.
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Referensbilder -målbilder

Figur 16.
Övre bilden visar en nyskapad meanderbåge i Småland. Nedre bilden visar en pågående
restaurering med ”lätt” meandring och sten i olika fraktioner. Foto Emåförbundet.
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Figur 17.

Nyskapade Smedstadsbäcken i Vallastaden, Linköping. Foto:okänd.
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Bilaga 1 – Utformning enligt nytt planförslag

Skiss: Urbio och WRS, 2017
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Tabell kvalitetsfaktorer
Kvalitetsfaktor

Parameter

Länsstyrelsens
kommentar på
tidigare planförslag

Konkret utformning

2.2 Längsgående
konnektivitet.

Inga nya
vandringshinder (tänk
på dammar och
dekorativa vattenfall)
får skapas

Inga vandringshinder
skapas med ny utformning.
Naturlika trösklar i den
södra delen anläggs så att
alla djur kan passera.

2.3 Konnektivitet i
sidled

Nytt svämplan bör
anläggas längs hela
sträckningen i
planområdet, på minst
en sida. Möjligtvis med
undantag för
vägpassager där
kulvertar med naturligt
bottensubstrat bör
anläggas.

Svämplanet restaureras
med flack släntlutning och
naturlig mark vid vattnet
längs alla sträckor och på
båda sidor av
vattendraget. Vid alla
vattennivåer lägre än 10årsregn finns slänter eller
horisontella svämplan
tillgängliga för spridning till
och från fåran. I norra
delen av området finns
kajer, men dessa ligger så
långt ifrån vattnet att de
inte gränsar till fåran utan
till den naturliga marken i
slänten. Vägpassager
utformas som ”öppna
brospann” där den
naturliga strandmiljön
fortsätter obruten under.

4.2
Vattendragsfårans
form

Skapa variation i bredd
och djup

Vattendragets bredd och
djup tillåts variera längs
sträckningen inom
området. Södra delen av
området karaktäriseras av
en bredare fåra i
meandring som delas upp
med naturlika trösklar. Vid
trösklarna är fåran smalare
med mera koncentrerat
flöde, medan meandersvängarna är grundare och
bredare. Direkt nedströms
trösklar anläggs mindre
höljor.

Konnektivitet

Morfologiskt
tillstånd

I den norra delen av
området skiftas mellan
avsmalnad fåra med mera
koncentrerat flöde och
grävd tydlig djupfåra med
horisontella svämplan i
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anslutning, och något
bredare fåra med flack
släntlutning ända ner mot
botten.
4.3 Vattendragets
planform

Skapa ett meandrande
vattendrag med höljor
och sel

Ny utformning ger två olika
delar med varierande
planform.
I den södra delen av
området skapas kraftig
meandring av hela
vattendraget och även
Veddestabäckens sista
sträcka innan den ansluter
till Bällstaån.
I den norra delen av
området anläggs
vattendraget så att
djupfåran meandrar inom
svämplanet. Antingen med
horisontella svämplan i
anslutning till fåran eller
med flack slänt hela vägen
ner till botten.

4.4
Vattendragsfårans
bottensubstrat

Bottensubstratet, dess
kornstorleksfördelning
och beskaffenhet
(minerogent eller
organiskt).
Eftersom hela
vattendraget är kraftigt
rensat är det svårt att
veta hur bottnen har
sett ut en gång.
Ursprungligen har
bottensubstratet
förmodligen utgjorts av
finsediment samt fint
och grovt organiskt
material med inslag av
både grov och fin död
ved. Man kan försöka
åstadkomma något
liknande. Man kan
också lägga dit stora
stenar eller block för att
skapa variation i flöde
och bottensubstrat.

4.5 Död ved i
vattendrag
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Utläggning av hela eller
delar av träd för att
skapa höljor och
ansamla sediment.
Variation i
vattendraget.

Bottensubstratet anläggs
med främst finsediment,
sten och grövre organiskt
material (död ved). Med
den tillförda döda veden
och träd, buskar och
annan vegetation i
anslutning till vattendraget
kommer en bred variation
av olika storlekar av
organiskt material att
ansamlas med tiden.
I södra delen av området
skapas naturlika trösklar
med stenmaterial, och
större stenar placeras ut
längs vattendragets
sträckning med ett varierat
intervall och utseende.

Ca 50 bitar död ved av
lövträd läggs ut i och i
anslutning till nya
vattendraget.
Varierande storlek mellan

1-2,5 meter, men fokus på
diameter > 30 cm.
Varierande placering med
förankring – får inte fara
iväg nedströms på ett
okontrollerat sätt.
Koncentrerat till mer
enformiga, finkorniga
bottnar.
Kontroll och succesiv
utsättning över flera år är
nödvändig, bör regleras i
skötselplan
4.6 Strukturer i
vattendraget

Skapa variation i
vattendraget genom att
t ex meandra det,
utforma bakvatten eller
vidgade områden,
arbeta med stockar
eller block för att skapa
höljor och
strömsträckor, låta
vattendraget smalna
av.

Med flertalet varierande
åtgärder åstadkoms en
blandning av strukturer
inom området. Vid död ved
och större stenar (se 4.4
och 4.5) skapas höljor och
naturlig
erosion/uppbyggnad av
sediment. Trösklar i den
södra delen av området
och
avsmalningar/breddningar
i norra delen ger variation
mellan mera lugnt och lite
mer turbulent vatten.

4.7
Vattendragfårans
kanter

Ett svämplan på några
meter liknande det i
planbeskrivningen sid
14 bör anläggas på
båda sidorna av
vattendraget längs hela
ån inom planområdet.
Vattendraget skall
göras grunt och brett
för att likna det
förmodat ursprungliga
förhållandet.
Släntlutning bör vara
1:4 eller flackare. Det
kommer då också att
svälja högflöden bra
och minska risken för
översvämningar.

Svämplanet restaureras
längs alla sträckor i
området, med åtminstone
1:4 i lutning, eller med
horisontella svämbara ytor
i direkt anslutning till fåran.
Träd, buskar och lägre
vegetation längs kanterna
ger naturlighet, tar upp
näring och begränsar
erosion.

4.8 Vattendragets
närområde

Denna parameter
kommer att bli sämre
av planförslaget
eftersom det finns
naturmark i dag i
planområdet. Lövskog
längst söderut.

Med det nya förslaget
lämnas större delar
naturmark i den södra
delen av området vilket
förbättrar status för
parametern närområde
jämfört med tidigare
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förslag. Så många
ursprungliga träd som
möjligt sparas, både vid
fåran och i sydvästra sidan
av området mot E18.
Ovanför svämplan och
kanter placeras nya träd
längs majoriteten av fåran.
4.9 Svämplanets
strukturer och
funktion i
vattendrag
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Denna parameter blir
något bättre om ett nytt
svämplan anläggs,
men det blir inte god
status pga att större
delen av svämplanet
bebyggs.

Svämplanen restaureras
längs hela sträckningen
inom området och i södra
delen av området sparas
mer naturmark än i tidigare
förslag.

