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1 BAKGRUND
1.1 Detaljplanen
Planområdet ligger i norra Veddesta, direkt söder
om Bällstaån och med Järfällavägen som begränsning i väster och söder. Planområdet omfattar
fastigheterna Veddesta 2:1, 2:93, 2:94, 2:95, 4:2
samt Jakobsberg 2:105 och är cirka 20 hektar stort.
Detaljplanens syfte är att skapa en ny varierad och
funktionsblandad stadsbebyggelse med ca 2000
bostäder, skola, kontor, handel och park mm. I
området skapas en trygg stadsdel där gator kantas av
bebyggelse med verksamheter i bottenvåningen. Gatunätet ska knyta samman olika delar i den regionala
stadskärnan. Syftet är också att skapa en klimatanpassad bebyggelse där Bällstaån ges utrymme att
svämma över utan att skada byggnader. Bällstaån
ska också kunna uppnå god kemisk och ekologisk
status.
I samband med planarbetet önskar kommunen
utreda förutsättningarna för att förbättra Bällstaåns
hydrologi, morfologi och rening så att god ekologisk status ska kunna uppnås, detta genom att återskapa ett mer naturligt meandrande vattendrag, med
svämplan och flacka slänter. Vidare att inte äventyra
möjligheten att i framtiden uppnå god ekologisk status för hela Bällstaån. Uppdraget utförs gemensamt
av WSP (landskap och utformning), med Structor
(geoteknik) och Järfälla kommun genom konsult
från Ekologigruppen (hydromorfologi, ekologi).
Syftet med uppdraget är att skapa ett underlag för
detaljplanearbetet genom att utreda hur en framtida
4

Figur 1: Planområdet (utpekat med röd linje) intill recipienten, Bällstaån (blå linje). Bild Sweco, 2018.

meandring av ån är lämplig och möjlig med hänsyn
taget till med hänsyn tagen till olika krav på funktioner och parkkvalitéer.

1.2 Bällstaån
Bällstaån är en vattenförekomst (SE658718161866) som är naturligt näringsrik med övergödningsproblem. Ån belastas idag av en stor andel
förorenat dagvatten. Miljökvalitetsnormer för vatten
(MKN) innebär att det finns krav på att vattenkvaliten inte får försämras vid byggnation i avrinnings-

området. Det innebär att föroreningar inte får öka
och att rening av dagvattnet måste ske. Möjliga
åtgärder för att komma till rätta med god status i
Bällstaån är olika dagvattenlösningar, ekologiskt
funktionella kantzoner och våtmarker.
En bedömning av Bällstaån status har utförts av
Cowi. (2018). ”Hydrologirapport. Bällstaån, hydromorfologi och påverkan på ekologiska värden”.
Sammanfattning av statusklassningar och MKN
framgår av tabell 1.

PM TEKNISK FÖRSTUDIE BÄLLSTÅN VEDDESTA 2:93-95 M.FL.

Vattenförekomst
Bällstaån

Ekologisk
status

Beslutad 2017

Otillfredsställande

Miljökvalitetsnorm
God ekologisk
status 2027
(förlängd*)

Kemisk status
(exkl kvicksilver)
Uppnår ej
god kemisk
ytvattenstatus

R

Miljökvalitetsnorm

R

God kemisk
ytvattensstatus
(med undantag**)

* Åtgärder behöver emellertid genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027.
**Med undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter vilka överskrids i samtliga svenska vattendrag.
För halterna av Benso(b)fluoranten och Benso(g,h,i)perylen gäller tidsundantag till 2021 för att uppnå att god kemisk status.

Tabell 1 Bällstaåns status och miljökvalitetsnormer
MKN från MKB

Kemisk status
Miljökvalitetsnormen för kemisk status anger att
god kemisk ytvattenstatus ska uppnås. Idag uppnås inte god kemisk status på grund av höga halter
av kvicksilver, polybromerade difenyler, PFOS,
benso(b)ﬂourenten och benso(ghi)perylen.
Ekologisk status
Miljökvalitetsnormen för ekologisk status anger att
god ekologisk status ska uppnås senast 2027. Idag
har Bällstaån otillfredsställande status bland annat
beroende på otillfredsställande status för kiselalger
och dålig status för näringsämnen.
Andra förhållanden i Bällstaån som bidrar till att
miljökvalitetsnormer för ekologisk status inte uppfylls är så kallade hydromorfologiska faktorer. Där
bedöms bland annat graden av mänsklig påverkan

på ﬂödesmönstren samt hur vattendragets geometri och strandzonens utformning avviker från den
naturliga morfologin.
Juridiskt sett gäller att ingen försämring av ekologisk status får ske, inte ens av delfaktorerna,
detta enligt svenska myndigheters tolkning av
Weserdomens innehåll (EU-domstolens dom i mål
C-461/13). Är statusen redan dålig får ingen ytterligare försämring ske. Möjligheten att i framtiden
förbättra status får inte förhindras.
Översvämning
Dagvatten utgör en stor del av ﬂödet i Bällstaån,
vilket ger snabba ﬂödesförändringar i samband med
nederbörd. Det får till följd att ﬂera delsträckor av
Bällstaån blir översvämningsdrabbade. En översvämningsutredning med hydraulisk modellering

har utförts för Bällstaån av DHI ”Specifik översvämningsutredning för detaljplan Bällstadalen okt
2020. Den visar att 100-årsregnet med klimatfaktor
kan ge översvämningsnivåer på +12.1 meter över
havet. Det innebär att de nedre delarna av detaljplaneområdet kan drabbas av översvämningar vid
mycket extrema regn.
Tillståndsansökan vattenverksamhet
Det område som i juridisk mening (11 kap 4§ miljöbalken) utgör vattenområde kommer att utredas
i fortsatt planarbete. Omgrävningen av Bällstaån
kommer sannolikt kräva tillståndsansökan och
vattendom.
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR
2.1 Området
Bällstaåns raka å-fåra omges av branta slänter och
öppen högvuxen gräsmark. Längs ån finns några
kortare kulvertar och inom östra delen av planområdet har ån av stabilitetsskäl kulverterats på en
160 m lång sträcka. Grundflödet i ån leds här via en
kulvert (diam 1,2). Vid höga flöden leds vatten även
via den intilliggande öppna å-fåran. Under Mälarbanan avleds vattnet via två trummor på vardera
1,2 m.
Längs ån utmed SAAB´s fastighet har nyligen
anlagts en 4,5 bred asfalterad cykelväg. Cykelvägen ingår i ett regionalt cykelstråk mot Jakobsberg.
Även fortsättningen norrut på andra sidan ån är
nyanlagd.

2.1 Geoteknik
Området för befintlig och planerad å-fåra utgörs
generellt av torrskorpelera och lera ovan morän på
berg. Lerans mäktighet varierar mellan ca 3-10 m.
Risk för instabilitet och sättningar behöver beaktas
vid arbeten kring ån. Mälarbanan har förstärkts med
bankpålar och KC-pelare. Den nya bredare GC-vägen har samma höjd och läge som tidigare gångväg
varför inga förstärkningsåtgärder har vidtagits.
I ån centrala parti är lerlagret endast 3-4 m. Här
finns risk för upptryckning vid schakt.
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Bällstaån idag ett rakt dike

Stabilitetsberäkningar har utförts för några kritiska
sektioner längs ån. Resultatet av detta redovisas
under 7.3.
I övrigt hänsvisas till PM Geoteknik – Släntstabilitet 2020-10-23, Structor.
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R

2.3 Hydromorfologi och ekolog
Klassificeringen av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna sker normalt för hela vattenförekomstens
längd, där ett medelvärde tas för hela sträckan. För
Bällstaån finns en klassificering i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) enligt följande:

Tabell 2 Utdrag ur VISS, Cowi, 2018.

För att få en mer detaljerad bild av förutsättningarna
i Järfälla kommun, genomfördes biotopkarteringar
av delsträckor och ”kommunal statusklassning” av
Bällstaån under 2016. Detta ingår i arbetsmaterial
till kommunens kommande vattenplan som är under
framtagande. Målet med biotopkarteringarna var att
beskriva vattendragens form och funktion. Kvalitetsfaktorerna morfologiskt tillstånd och konnekti-

R

vitet klassades utifrån fältkartering. Morfologiskt
tillstånd är en beskrivning av de fysiska förhållandena i ett vattendrag och hur detta skiljer sig från det
naturliga, historiska tillståndet. Exempelvis påverkas kvalitetsfaktorn av vattendragets bredd, djup,
möjlighet till svämning av närområdet, närvaro av
strukturer som död ved samt hur bebyggt närområdet är. Resultaten från biotopkarteringarna visar
att de flesta parametrar som ingår i morfologiskt
tillstånd är bristande till följd av mänsklig påverkan, både för hela Bällstaån och för de sträckor som
ingår i det aktuella området. För kvalitetsfaktorn
konnektivitet uppströms och nedströms (hur arter
kan röra sig uppströms och nedströms) bedömdes
dock att det inte finns några vandringshinder.
År 2018, i samband med planarbete, utredde COWI
AB på uppdrag av Svefa förutsättningarna för
miljökvalitetsnormer för Bällstaån inom fastigheten
Veddesta 2:93-2:95. I utredningen gjordes bedömningar för parametrarna konnektivitet och morfologiskt tillstånd, se tabell 3.

Tabell 3 från Cowi, 2018

Delfaktorn konnektivitet 2.2 bedömdes i denna
utredning som hög då inga vandringshinder så
som dammar och förhöjda kulvertar förekommer. I
övrigt överensstämmer bedömningarna med tidigare
bedömning i biotopkarteringen, att det finns stor förbättringspotential för övriga delfaktorer.
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Förutsättningarna för en artrik vattenvegetation
bedöms överlag vara väldigt begränsade längs långa
sträckor av vattendraget som en effekt av dålig
vattenkvalitet och andra ofördelaktiga förhållanden,
t.ex brist på variation i vattendjup, branta slänter,
och för lite skuggning från träd utmed vattendraget.
Inom Bällstaåns svämplan finns fyra naturvärdesklassade objekt (Ekologigruppen 2017). De största
naturvärdena återfinns i planområdets nordvästra
hörn (objekt 1), söder om Bällstaån, och är knutna
till fuktigare lövskog. Detta område klassades som
naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) bland annat
tack vare god tillgång på död ved och spår efter
rödlistade fåglar (hackspettar). Resterande del av
Bällstaåns södra strand (inom planområdet) utgörs
av naturvärdesobjekt 2 (påtagligt naturvärde) som
domineras av lätt igenväxande gräsmark med gott
om blommande växter och en del mindre snår.
Naturvärdena inom objekt 2 är främst knutna till de
blommande växterna som utgör pollen- och nektarkälla åt insekter och busksnår som ger skydd åt
fåglar (Ekologigruppen 2017). Vegetationen inom
naturvärdesobjekt 2 medför även en viss skuggning
av Bällstaån vilket gynnar vattenlevande organismer
och minskar igenväxning av vattendraget.
Inga samlade inventeringar av vattenvegetation har
genomförts i Bällstaån, men en del arter har noterats
i samband med biotopkarteringen av vattendraget
(Ekologigruppen 2016, Ekologigruppen 2017).
Främst rör det sig om vanliga arter av flytbladsväxter (exempelvis gäddnate) och övervattensväxter
(exempelvis bladvass). Förutsättningarna för en
8

Naturvärdesobjekt inom planområdet (Ekologigruppen, 2017) i förhållande till Bällstaåns teoretiska svämplan (Cowi, 2018).

artrik vattenvegetation bedöms överlag vara väldigt
begränsade längs långa sträckor av vattendraget som
en effekt av dålig vattenkvalitet och andra ofördelaktiga förhållanden. Längs de aktuella sträckorna
har inga skyddsvärda arter av makrofyter (vattenväxter) påträffats.
Vattendragets 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 nedströms Järfälla
genomfördes provfiske under 2014, men inga fiskar
noterades (Sportfiskarna 2014). Man provfiskade
även andra lokaler utmed Bällstaån och kunde inte
fånga någon fisk men man observerade gädda. I
Bällstaåns övre delar i höjd med Järfälla har spigg
(förmodligen storspigg) observerats under vårmånaderna när vattnet varit klart (Åstebro 2014).
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2.4 Krav på god vattenstatus för Bällstaån
För att uppnå god vattenstatus får ingen del av
vattendraget försämras hydromorfologiskt. Följande
krav* har ställts på utformningen av Bällstaån:
1. Ån ska meandra
Bällstaån ska meanderas för att strandzonen ska bli
längre och mer efterlikna ett naturligt vattendrag,
vilket gynnar den ekologiska statusen. Å-sträckan
ska helst bli 1.5 ggr sin nuvarande längd.
2. Flacka gröna slänter -konnektivitet i sidled
Vattnet ska möta vegetationsklädda ﬂacka slänter
längs hela sträckan. Slänterna ska vara max 1:4,
helst 1:5.
3. Konnektivitet i vattendraget
Inga hinder i form av trösklar eller liknande får
utgöra ett stopp för ﬁskar och andra vattenlevande
organismer att kunna vandra.
Det är viktigt att gång- och cykelpassager över ån
utformas med ett öppet brospann under, alltså att
svämplan och strand fortsätter obrutet under bro
och att inga vandringshinder bildas för vatten- eller
marklevande arter.

R

R

4. Närområdet-30 m på ömse sidor om vattendraget
Undvik större ytor anlagda kortklippta gräsmattor,
då dessa enligt biotopkarteringsmetodik och statusklassning räknas som anlagda ytor. Hårdgjorda
ytor behöver minimeras. Poängen är att vatten ska
kunna infiltrera ner naturligt i marken och fördröjas
innan det når fåran.
Det är önskvärt att träd och buskar planteras vid
fåran så att beskuggningen kan begränsa igenväxning, tillföra organiskt material och sänka temperaturen under sommaren, vilket minskar risken för
syrebrist i vattnet när det är låga vattenstånd. Men
beskuggning är inget krav för god hydromorfologi
i sig, det förbättrar dock förutsättningarna för djur
och växter.
SAMMANTAGET:
Artificiellt material bör inte tillföras i å-fåran. Det
är viktigt att det säkerställs att bottensubstratet är
naturligt, att det finns strukturer som ger variation i
åfåran (stenblock och död ved), att man inte skapar
några vandringshinder och att man säkerställer att
närområdet och svämplan inte är anlagda ytor eller
aktivt brukad mark. Se vidare bilaga 1, där det finns
en tabell med genomgång av delparametrarna.
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2.5 Historik
Studier av historiska kartor visar att Bällstaån sen
länge varit ett utdikat rakt dike men att den tidigare
meandrat. Av en karta från 1686 som visar Veddesta
ägor framgår att Bällstån meandrar på Kalfhällas
ägor, se övre delen på kartan nedan.
I samband med utbyggnad av stambanan kulverterades ån under järnvägen. Från 1920 finns ett förslag
till torrläggning av vattensjuka marker vid Jakobsberg, Viksjö, Väddesta, Äggelunda, Kalvshälla mfl.
Här syns tydligt dikets utformning vid denna tid.
Torrläggningen innebar framförallt att diket fördjupades vilket kan studeras i ett antal sektioner och
profiler. Inom planområdet verkar markerna sen
gammalt nyttjats som åkermark.

Geometrisk karta Veddhesta 1686 visar området öster om planområdet. Lantmäteriets kartarkiv
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Blå oval anger ungefärligt läge för planområdet.

Ritning Torrläggningsförslag 1920 Beskuren. Observera passagen under
järnvägen till höger i bilden. Lantmäteriets kartarkiv

R

R

Ekonomiska kartan från 1950-talet visar
på dagens raka å men också att området
var helt öppet vid denna tid och att lövskogen i västra delen vuxit upp sen dess.

Häradsekonomiska kartan slutet 1800-tal. Lantmäteriets kartarkiv
11
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2.6 Nuvarande vattennivåer
Förslaget utgår från följande nivåer i Bällstaån.
Dessa antaganden utgår från sektion i Söderdalens
gestaltningsprogram, inmätningar (Structor) av
trummor och å-slänter, uppgifter från DHI samt
platsbesök.
Dikesbotten DB +ca 8,5 (ej inmätt)
Normalvattenyta NV +8.80
Regelbundna variationer upp till +9.50 (antaget).
Medelhögvatten +10,6
10-årsregn uppgift saknas
20-årsregn uppgift saknas
100 -årsregn + 11.7
100 -årsregn med klimatfaktor +12.1
BHF (beräknat högsta flöde) +13.1
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Översvämningutbredning vid framtida 100-årsflöde samt BHF i dagsläget.
SWECO Dagvattenutredning 2018-08-17

Figur 25: Översvämningsutbredning vid ett framtida 100-årsflöde samt BHF för dagsläget.

Figur 26 visar översvämningsutbredningen inom planområdet vid ett framtida
100-årsflöde samt vid BHF för efter exploateringen. Alla vägar klarar
översvämningen vid ett framtida flöde med en återkomsttid på upp till 100 år.
Översvämningen vid en sådan händelse skulle drabba naturmarken och
skolgården närmast Bällstaån, som båda har en funktion som multifunktionella
översvämningsytor. Om ett BHF skulle inträffa kan vatten bli stående vid de nya
byggnadernas fasader. Placering av entréerna och färdigt golv samt
grundläggning ska anpassas så att de klarar en vattennivå på upp till +13,1 m.
De flesta lokalgator, förutom en mindre del av vägarna som ligger nära Bällstaån,
klarar sig bra vid en översvämning vid BHF. Nettovägen klarar översvämningen
vid BHF förutom en mindre del i väst som kan få upp till 10 cm vattendjup vilket
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3 FÖRSLAG TILL UTFORMNING
3.1 Beskrivning av förslag
Bällstaån har i så hög grad som möjligt utformats
för att efterlikna ett naturligt vattendrag. Platsens
förutsättningar vad gäller marktillgång och geoteknik gör det svårt att utforma större meanderbågar av
hela årummet, dvs att hela ån, inklusive svämplan,
skulle svänga fram och åter. Så långt som möjligt
har ån getts en mer naturlig form, till skillnad från
dagens helt raka å.
Åns djupfåra, där vattnet rör sig under låg- och normalvattenföring, kommer däremot att kunna slingra
sig fram och åter på det återskapade och breda
svämplanet, beroende på flöde och vattenstånd.
Svämplanet övergår i flacka slänter.
Denna utformning gäller i stort för områdets västra
och centrala delar. Till följd av geotekniska förhållanden, närhet till järnvägen, och trångt läge i åns
östra del, är det utmanande att avlägsna befintlig
kulvert och öppna upp å-fåran i denna del. I samband med detaljplanearbetet efterfrågade länsstyrelsen dock en tydligare redovisning för årummets
utformning och hantering av de hydromorfologiska
kvalitetsfaktorerna. Tre alternativ med öppen å-fåra
(alt 1, 2, 3) och ett förslag där befintlig kulvertering
behålls (alt 4) har tagits fram för att belysa olika förutsättningar och möjligheter. Alternativen beskrivs
på sid 22.
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Form och nivåer
Bällstaåns å-fåra vidgas till mellan 30-35 m och
utformas med ett ca 15 m brett svämplan och flacka
slänter mot omgivande mark. Å-fåran ges en svag
naturlig rörelse genom landskapet.
En smal djupfåra, ca 1 m, fås att meandra genom
svämplanet. På vissa sträckor vidgar sig djupfåran
och bildar vattenspeglar som utformas som djupare höljor. Vid vattennivåer över +8.80 (bedömd
normalvattennivå) översvämmas våtmarkerna på
svämplanet. Å-fårans slänter görs generellt med
lutning 1:5 men några partier med brantare slänter
1:4 förekommer. Inga trösklar planeras i å-fåran.
Död ved och stenar kommer att placeras ut. Mindre
förhöjningar på några dm kan också anläggas på

Vattenspeglar, höljor

svämplanet för att öka variation och ge förutsättningar för bildande av olika vattenregimer.
Svämplanet ligger på +8.80 till +8,90. Djupfåran är
generellt v-formad, 1 m bred och 0,5 m djup. Vid
vattenspeglar och höljor ökar djupet till mellan 0,81,0 m.
Hydrauliken har inte studerats. Med hänsyn till små
nivåskillnader och låg gradient på sträckan är det
viktigt att kontrollera att utformningen fungerar
som tänkt. En ny hydraulisk beräkning kommer att
utföras för att verifiera föreslagen nivåsättning och
funktion samt nya vattennivåer vid olika regn.

Svämplan

Slänt
Närområde

Princip för utformning

Å-fåra

Meandrande
djupfåra
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R

R

Principsektion för delar med smal meandrande djupfåra
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Principsektion för delar med vattenspeglar, höljor
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Konnektivitet
Då konnektiviteten uppströms/nedströms enligt
VISS och utförd biotopkartering bedöms som god/
hög, och kulvertarna i nuläget således inte utgör
vandringshinder, uppfyller samtliga fyra utformningsförslag kravet på att ingen försämring får ske.
Ur ett rent ekologiskt perspektiv, där målet är att
vattendragen i så stor utsträckning ska likna ett naturligt vattendrag, är det dock önskvärt att kulvertar
generellt byts ut mot öppna sträckor.

R

Växtetablering
Anläggande och etablering av vegetation får studeras i fortsatt arbete. För att begränsa kostnaderna
föreslås att strandmattor och dylikt i första hand
används vid broar och bryggor. Däremellan används
kokosnät och sådd kombinerad med plantering
av pluggplantor. Troligen kan Bällstaån på vissa
sträckor ligga kvar i befintlig å-fåra under byggtiden
vilket underlättar genomförande och växtetablering.

R

Bottensubstrat och variation
Bottensubstratet blir fortfarande i huvudsak lera
men natursten som bottenmaterial kommer att
användas på vissa ställen som erosionsskydd och för
att styra meandringen. En del större stenar placeras
ut i å-fåran. Även död ved i form av stammar av al
och sälg placeras på lämpliga ställen.
Variation uppnås också genom olika vattenregimer.
Från djupvattenzon på några ställen, grundvattenzon, sumpzon, fuktäng och frisk äng.

17
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3.2 Beskrivning av alternativ i östra delen
Inom östra delen rinner Bällstaån ca 130 m i rak
åfåra och ca 160 m genom kulvert. Det är trångt
mellan järnväg och ny bebyggelse samt dåliga
markförhållanden med lös lera. Av flera olika skäl
är det med andra ord problematiskt att öppna upp
å-fåran här. Längs åns södra sida har nyligen anlagts
en bred cykelbana, del i ett regionalt cykelstråk.

Östra delen alt 1, 2, 3, 4
Västra delen

Att behålla östra delen med kulverten kvar och en
rak åfåra och enbart göra slänterna flackare, har utretts tidigare i planarbetet och förkastats i samrådsskedet av länsstyrelsen, varför ett sådant alternativ
inte tas upp här igen.
Istället har fyra olika alternativ studerats, tre med
öppen å-fåra och ett där kulverten behålls. Släntstablitet och hydromorfologisk statusklassning redovisas för de olika alternativen samt en grov kostnadsbedömning.

Område där alt studerats

2020-01-1

5 Alt 1
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Alt 3. Befintlig GC-väg flyttas norrut till andra sidan Bällstaån.
Området närmast SAAB utvecklas till naturpark med planteringar och gångvägar belagda med stenmjöl.

Alt 1. Befintlig GC-väg ligger kvar och ån flyttas något
närmare järnvägen i öppen fåra med begränsad meandring.

OBS Å-fåra i alt 1 är smalare
än det som redovisas här

R

R

Ny GC-väg på norra
sidan om ån

Öppen å-fåra flyttad något norrut
GC-väg i befintligt läge

Öppen å-fåra och park med
gångväg på södra sidan
Halvtrumma
med stenbotten

Alt 2. Befintlig GC-väg flyttas söderut från å-fåran närmare
SAAB´s fastighet. Området längs ån iordningställs som naturpark. Natur och gångvägar med stenmjöl på norra sidan.

Alt 4. Befintlig kulvertering behålls och på denna sträcka behålls GC-vägen som
idag. Alt 4 där kulverten behålls utgör en kompromiss mot tidigare presenterat
förslag. Här omformas den raka å-fåran uppströms kulverten med svämplan och
meandring. Kulverten och ca 160 m av befintlig GC-väg behålls. Park med gångvägar med stenmjöl på norra sidan.

Öppen å-fåra och park med
gångväg på norra sidan om ån

Ny GC-väg på södra sidan

2020-01-1

5 Alt 1

Halvtrumma
med stenbotten för
gångväg

Ny breddad å-fåra
Ny GCbro

Kulvert behålls
Ny GC-väg
Område som behöver
stabiliseras
2020-0

1-15 Alt 1

GC-väg behålls
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ALT 2 och 3 med öppen å-fåra på hela sträckan
Söderstaden

M

Å-fåra
Bällstaåns närområde cirka 30
m på ömse sidor
om djupfåran

20

rb

an

an

Höljor, bredare och djupare djupfåra

Fuktlövskog

Bällstadalen

äla

Svämplan

Kulverten borttagen - Meandrande djupfåra
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R

ALT 4 med bibehållen kulvert i östra delen

R

Söderstaden

M

äla

rb

an

an

Höljor, bredare och djupare djupfåra

Fuktlövskog

Å-fåra
Bällstaåns närområde cirka 30
m på ömse sidor
om djupfåran

Bällstadalen

Svämplan
Meandrande djupfåra

Be
f
beh kulve
ålls rt
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Lövsumpskog

Bällstaån: blått
Svämplan: mörkgrönt
Slänt: mellangrönt
Olika planerade anläggningar; gångvägar, bryggor m.m. inom Bällstaåns närområde. Här redovisat på
karta med alt 2 och 3 i östra delen
22

GC-vägar asfalt:mörkgrått
Gångvägar grus: ljusgrått

Naturligt närområde utanBryggor, trädäck, broar:
för å-fåran: ljusgrönt
ljusbrunt
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R

R

Sumpskogen i västra delen
23
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3.2.1 Geotekniska stabilitetsberäkningar
Stabilitetsberäkningar har utförts för några kritiska
sektioner för alt 1 respektive 2 och 3. Lägen för
sektionerna se sid 18 och 19.

Slutsats
Geotekniska beräkningar visar att det med
hänsyn till stabilitet behövs omfattande
förstärkningsåtgärder och ombyggnad för att
kunna öppna upp å-fåran och behålla GC-vägen i nuvarande sträckning. Inte omöjligt men
mycket kostsamt.

Generellt gäller att Å-fåran planeras att utföras med
flacka slänter 1:5 -1:4 vilket gynnar stabiliteten i
området. Mälarbanan påverkas inte i något av alternativen.

Geotekniska beräkningar visar också att
inga problem med stabilitet uppstår oavsett
om GC-vägen flyttas till åns norra sidan
eller längre söderut, varken mot ån eller mot
Mälarbanan, förutsatt att marknivåer bevaras
som idag.

Alt 1. Alternativet medför behov av omfattande förstärkningsåtgärder för GC-vägen längs ån. GC-vägen behöver byggas om och förstärkas exempelvis
med kalkcementpelare.
Alt 2. Sektion E-E. Inga stabiliseringsåtgärder krävs
under förutsättning att GC-väg placeras i nivå med
befintlig mark. Uppfyllning kräver stabilisering
exempelvis med kalkcementpelare.
Alt 3. Sektion E-E. Inga stabiliseringsåtgärder
krävs om GC-vägen placeras i nivå med befintlig
mark.
Alt 4. Längs kulvert ingen skillnad mot idag. Där
GC-vägen viker av söderut kommer stabilisering
troligen krävas på en sträcka. Längre norrut lika Alt
2 och 3.

ALT 1 Kritisk sektion
Tillräcklig säkerhet uppnås inte för GC-vägen
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R

R

ALT 2 och ALT 3 Sektion E-E , sid 18
En last på 5kPa har antagits för planerad gång- och cykelväg vilket förutsätter att endast lättare snöröjningsfordon får köra på
ytan. En last på 20 resp 44 kPa har antagits för Mälarbanan. Inga glidytor från GC-vägen. Tillräcklig säkerhet uppnås
25
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3.2.2 Kostnadsuppskattning
En grov kostnadsuppskattning har gjorts för urgrävning av å-fåran samt för de alternativskiljande åtgärder som krävs i de olika alternativen. Kostnadsuppskattning har gjorts för västra delen av ån samt
alt 2, 3 och 4. I detta tidiga skede råder mycket stor
osäkerhet kring masshantering, markföroreningar
m.m. och kostnadsuppskattningen ska ses som en
ungefärlig uppskattning av kostnadsnivåer. I kalkylen har räknats med 25 % påslag för detaljeringsgrad samt 15 % för ätor under byggtiden.
I kostnadsuppskattningen har förutsatts att inga
arbeten behöver utföras inom 5 m från Trafikverkets spårområde, något som skulle kunna generera
ytterligare kostnader.
Följande poster ingår:
• Urgrävning (schakt och fyll)
• Viss mängd uppskattade förorenade massor
(schakt i å-fåran)
• Stenbotten på ca 1/3 av sträckan
• Nya halvtrummor med sten vid ny GC-väg respektive gångväg längst i öster
• Markstabilisering kalkcementpelare (alt 1 och 4)
• Tillfällig spont (centrala delen)
• Ny GC-väg 4,5 m bred asfalt

26

Grov översiktlig kostnadsuppskattning

Västra delen av ån: ca 27 milj SEK
Östra delen:
Alt 2 och 3 ca 28 milj SEK
Alt 4 ca 11,8 milj SEK

Slutsats:
Kostnadsuppskattningen visar att grävning
och masshantering utgör de dominerande
kostnadsposterna. Det är stora mängder massor som ska hanteras varav en del massor är
förorenade. Skillnaderna i kostnader mellan
alt 2 och 3 med GC-vägen på olika sidor om
ån är försumbar. Alt 4 innebär mindre än
halva kostnaden jämfört med alt 2 och 3.
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25

20

Proj. mark
15

10

Bef. Mark

GåV

Vattenivå

GC
Bef. mark

7

Proj. mark +12,50 m

Bef. Mark
Vattenivå

GC
10

Bef. mark

7

25

20

Proj. mark
15

Bef. mark

GC

Vattenivå

Bef. Mark
GåV + 12.00 m

10
6

Sektioner genom den nya å-fåran visar befintlig
mark och ny å-fåra.
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4 PÅVERKAN PÅ STATUSKLASSNING OCH MKN
Uppdaterad granskningsversion på tabell:

Tabell 4. Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Förklaring av deras innebörd och förslag på hur Bällstaåns sträckning genom planområdet kan utformas så att ingen försämring sker, eller att möjligheten att uppfylla
miljökvalitetsnormerna försvåras. Förslagen baseras på bedömningsgrunderna för hydromorfologisk påverkan i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19.

Kvalitetsfaktor

Förklaring och förslag på utformning av
Bällstaån inom planområdet, baserat på
Länsstyrelsens (Lst) kommentarer på
tidigare planförslag utmed Bällstaån.

Tolkning krav på konkret utformning

Utvärdering av alternativa förslag på utformning,
där alternativ 1-3 är förhållandevis likvärdiga, och
alternativ 4 innebär att befintlig kulvert i östra delen
kvarstår.

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 vandringshinder skapas, och ingen försämring av
konnektiviteten sker med något av förslagen 1-4.
Möjlighet att uppfylla miljökvalitetsnormerna försvåras
inte i något av alternativen.

Konnektivitet i vattendrag
2.2 Längsgående konnektivitet,
uppströms/nedströms.

För befintlig situation har bedömningar gjorts att
längsgående konnektiviteten (uppströms/nedströms) är
god/hög, och att befintliga kulvertar därmed inte utgör
vandringshinder (Cowi, 2018, samt biotopkartering
2016 som underlag till kommunens kommande
vattenplan).
Ur rent ekologisk synvinkel är en öppen och mer
naturlig åfåra att föredra framför kulvert, även om
kulverten de facto inte utgör ett vandringshinder. Detta
ekologiska mål behöver särskiljas från
vattenförvaltningens juridiska krav ovan, att ingen
försämring får ske eller försvårande att nå
miljökvalitetsnormerna.
För befintlig kulvertering i östra delen innebär alternativ
1-3 att denna kulvert ersätts av öppen åfåra, medan
kulverten kvarstår som idag i alternativ 4. Alternativ 4
innebär ingen försämring jämfört med nuläge. Om
närområdet säkras som kommunal mark finns möjlighet
att i framtiden genomföra förbättrande åtgärder även på
denna sträcka. Jämfört med tidigare utformning i
28
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detaljplanens samrådsversion är samtliga nya förslag en
förbättring där 130 längdmeter(lm) av 290 lm i östra
delen öppnas upp med svämplan och meandring. 160 lm
kvarstår i kulvert som idag. Kulvertsträckan utgör ca
17 % av åns totala längd genom planområdet.

R

R

En kulvert (vägtrumma) allra längst i väster kvarstår
också i samtliga alternativ (utgör inget
vandringshinder).

2.3 Konnektivitet i sidled

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

Se ovan.

Inga nya vandringshinder skapas i något av alternativen.

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.

Samtliga alternativ innebär en förbättring med nya
flacka slänter mellan svämplan och strandområdet.

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.

Nya svämplan på båda sidor djupfåran anläggs på hela
sträckan i västra och centrala delen av planområdet,
gäller samtliga alternativ. Svämplanet blir ca 15 meter
brett. Öppna brospann för passage av gc-väg och
ledningspaket ersätter befintliga mindre kulvertar.

Nytt svämplan anläggs längs hela sträckningen
i planområdet, på minst en sida.

För östra delen, har alternativ 1, 2 och 3 öppet med
svämplan på hela sträckan.
Alternativ 4 innebär att befintlig kulvert behålls i östra
delen och att svämplan inte skapas på ca160 meter.
Alternativ 4 innebär ingen försämring jämfört med
nuläge. Om närområdet säkras som kommunal mark
finns möjlighet att i framtiden genomföra förbättrande
åtgärder även på denna sträcka.

Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

Morfologiskt tillstånd bedöms genom 8
olika parametrar. Sammanvägningen av de
enskilda parametrarna till kvalitetsfaktorn
morfologiskt tillstånd ska utgå från
genomsnittlig status för samtliga
klassificerade parametrar. Bedömningen

Gestaltning ska i så hög grad som möjligt
efterlikna ett naturligt vattendrag, vilket
specificeras i delparametrarna nedan. Generellt
får inte kulvertering eller överdäckning ske
enligt Lst, möjligen med undantag för
vägpassager, se ovan.

Samtliga alternativ medför att dagens uträtade och
fördjupade dikesliknande vattendrag återställs med en
mer naturlig form.
Platsens förutsättningar vad gäller marktillgång och
geoteknik, gör det svårt att kunna utforma större
meanderbågar av hela årummet, dvs att hela ån,
29
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inklusive svämplan, skulle svänga fram och åter. Så
långt som möjligt har ån getts en mer naturlig form, till
skillnad från dagens helt raka. Svämplanet svänger
svagt, medan själva djupfåran nere på svämplanet
utformas med tydliga meanderbågar för att skapa en
längre rinn-sträcka för vattnet, och möjliggöra naturliga
processer.

ska utgå från referenstillståndet.
Referensförhållandet är dock okänt
eftersom ån dikades ut 1886.
Studier av historiska kartor visar att
Bällstaån sen länge varit ett utdikat rakt
dike men att den tidigare delvis meandrat.
Av en karta från 1686 som visar Veddesta
ägor framgår att Bållstån meandrar på
Kalfhällas ägor, se karta avsnitt 5.
Målet bör 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 Vattendragsfårans form

Vattendragets bredd och djup
Skapa variation i bredd och djup

Fåran kan 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

30

Förekomst av rätade partier

Rätade partier bör omformas mer naturligt
svängande.

I samtliga alternativ utformas en smalare djupfåra än
dagens breda och raka, dikesliknande vattendrag. Detta
görs både genom grävning och genom placering av
stenar på lämpliga ställen. Partier med större
vattenspegel och djuphålor tillförs på vissa platser
utmed sträckan. Målet är att skapa rörelse och variation i
vattnets strömning.
Sträckan inom planområdet har dock en väldigt svag
gradient, dvs väldigt liten lutning nedströms. Det är
därför oklart vilken rörelse och flödesvariation vattnet
kommer kunna få, särskilt vid låga flöden.

Se ovan.
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Skapa ett meandrande vattendrag med
höljor och sel

En slingrande form med varierande djup.
Den nyanlagda å-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 meander-utseende
– mer att vattendraget ”knycker” hit och dit.

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

Som bottensubstrat eftersträvas finsediment
med olika storlekar av organiskt material.
Ett antal 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 och
projektering så anläggs ett lämpligt antal
sådana platser av ca 20 meters längd.

Inom det 15 meter breda tillskapade svämplanet skapas i
samtliga alternativ en meandrande djupfåra som slingrar
sig fram och åter. Själva svämplanet/årummet är svårt
att göra stora meanderbågar av, då befintliga strukturer,
planerad bebyggelse, gc-vägar m.m. begränsar
tillgången på mark för detta. I möjligaste mån har dock
även svämplanet/årummet getts en mer naturligt och
svagt böljande form.

R

R

För alternativ 4: För att kunna ersätta kulvert med öppen
å-fåra krävs ombyggnad med flyttning alt.
markförstärkning av nyanlagd GC-väg del i regionalt
cykelstråk. Till följd av svåra geotekniska förhållanden
med behov av släntstabilisering nyanlagd gång- och
cykelväg/ regionalt cykelstråk nära gamla å-fåran samt
tidigare förstärkningsåtgärder för järnvägsområde, är det
kostsamt att öppna upp hela åfåran och meandra i östra
delen. Alt 4 utgör en form av kompromiss där ca 130 lm
av å-fåran i öster öppnas upp med svämplan, medan
resterande 160 lm ligger kvar i kulvert. Detta medför
ingen försämring jämfört med nuläge.
Partier med stenbotten anläggs och större stenblock
placeras ut längs hela vattendraget. Ca 1/3 av sträckan
kommer att få inslag av sten.
Tillkommande halvtrumma i öster i alt 2 och 3 förses
med stenbotten.
I alt 4. Ingen förändring i bottensubstrat i befintlig
kulvert. I övrigt som övriga alt.

Stockar och grenar i vattnet, över vattnet
eller i strandkanten.
31

PM TEKNISK FÖRSTUDIE BÄLLSTÅN VEDDESTA 2:93-95 M.FL.

Utläggning av hela eller delar av träd för
att skapa höljor och ansamla sediment.
Målet är variation i vattendraget.

Död lövved, gärna klibbal, läggs ut i och i
anslutning till nya vattendraget. Varierande
längd/storlek mellan 1-2,5 meter, med fokus på
diameter > 30 cm. Varierande placering med
förankring – ved får inte fara iväg nedströms på
ett okontrollerat sätt. Koncentrera ved till mer
enformiga, finkorniga bottnar

För alla alternativ gäller att död ved kommer placeras ut
på lämpliga ställen längs hela sträckan.
Något färre i alt 4 där 160 lm blir kvar i kulvert som
idag.

Kontroll och succesiv utsättning över flera år är
nödvändig, vilket bör regleras i skötselplan.
4.6 Strukturer i vattendraget

4.7 Vattendragfårans kanter

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.

Se ovan 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.

Se ovan.

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.

Se ovan.

Se ovan.

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

Ett svämplan på cirka 15 meter skapas i samtliga
alternativ, för västra och centrala delen. Detta skapar
goda förutsättningar för naturliga processer och
ekologisk funktion. En flack släntlutning är ca 1:5 i stort
sett inom hela området.

Kanternas form, struktur och material.
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.
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Släntlutning 1:4 eller flackare.
Naturlig vegetation –erosionsskydd.

Naturlig vegetation avses tillföras genom sådd och
plantering.
För alternativ 4 kvarstår kulvertering 160 lm i östra
delen.
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kulvert, som kan fungera som delar i åns större
närområde.
4.9 Svämplanets strukturer och
funktion i vattendrag

Andel av svämplanet som utgörs av aktivt
brukad mark eller anlagda ytor, eller där
svämplanet saknas.

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

R

Vattendragets svämplan, som här tolkas som det område
som regelbundet kommer att svämmas, och därmed
utveckla en hydrofil (vattenälskande) vegetation,
kommer utformas att bli ca 15 meter brett, vilket
bedöms ge goda förutsättningar för naturliga processer.

R

I den östra delen innebär alternativ 4 med bibehållen
kulvert att svämplan inte kan tillskapas i denna del, utan
att området kvarstår som idag. Ingen försämring sker.
Närmiljö utformning
(anslutande mark)

Specificeras ej i MKN
(miljökvalitetsnormer hydromorfologi).

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 viktig födokälla
för vattenlevande organismer.

Utformning av närmiljön beskrivs närmare i
kvalitetsprogrammet i enlighet med dessa riktlinjer.
Gäller för samtliga alternativ.

I övrigt bör eftersträvas en mosaik av öppna
gräs- och örtmarker, buskar och träddungar 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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5 SAMLAD BEDÖMNING AV FÖRSLAGET MED OLIKA ALTERNATIV
Västra och centrala delen av området

Alt 1 i östra delen

Alt 2 i östra delen

Öppen å-fåra med svämplan och meandring.

Befintlig GC-väg ligger kvar och ån flyttas något
närmare järnvägen i öppen fåra med begränsad
meandring.

Befintlig GC-väg flyttas söderut från å-fåran närmare SAAB´s fastighet. Området längs ån iordningställs som naturpark. Området norr om ån kan
utvecklas med gångväg och mer grönska. Ej möjlig
med nuvarande fastighetsgräns.

Geoteknik
Inga stabilseringsåtgärder krävs.
Risk för bottenupptryckning på sträcka med litet
lerdjup. Krävs troligen tillfällig spont.
Hydromorfologi
I de västra och centrala delarna skiljer alternativen
inte sig åt, och bedöms sammantaget kunna innebära klara förbättringar av de olika delfaktorerna för
hydromorfologiska miljökvalitetsnormer.
Kostnad 27 milj
• Urgrävning
• Stenbotten
• Tillfällig spont tot 100m
• Knappt 1 % förorenade massor
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Geoteknik
Ombyggnad och omfattande förstärkningsåtgärder
krävs för GC-vägen längs ån. Mälarbanan påverkas
inte.
Hydromorfologi
Alternativ 1, 2 och 3 i östra delen är förhållandevis
likvärdiga vad gäller att förbättra områdets hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, se tabell bilaga 1.
Kostnad 11.8 milj
• Ombyggnad och markförstärkning av GC-väg
290 m. 4 milj -5 milj
• Kostnad för urgrävning är grovt uppskattad och
mycket osäker.

Geoteknik
Inga stabiliseringsåtgärder krävs. Mälarbanan påverkas inte.
Hydromorfologi
Alternativ 2 i östra delen innebär större möjlighet
att skapa en närmiljö som är mer naturlig, vilket kan
förbättra denna parameter.
Kostnad 28 milj
• Urgrävning å-fåra
• Stenbotten 1/3
• Ny GC-väg 345 m.
• Trummor under GC-väg
• Gångvägar på norra sidan
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R
Alt 3 i östra delen

Alt 4 alt 4 i östra delen

Befintlig GC-väg flyttas norrut till andra sidan
Bällstaån. Området närmast SAAB utvecklas till naturpark med planteringar och gångvägar. Ej möjligt
med nuvarande fastighetsgräns

Befintlig kulvertering behålls och på denna sträcka
behålls GC-vägen som idag. Uppströms kulverten
vidgas å-fåran och här tillskapas ett bredare svämplan för djupfårans meandring. På denna sträcka
flyttas GC-vägen söderut närmare bebyggelsen. Kan
kombineras med nuvarande fastighetsgräns (något
sämre status för närområde).

Geoteknik
Inga stabiliseringsåtgärder krävs. Malarbanan påverkas inte.
Hydromorfologi
Alternativ 3 i östra delen innebär liksom alternativ 2
möjligheter att skapa en närmiljö som är mer naturlig, vilket kan förbättra denna parameter.
Kostnad 28 milj
• Urgrävning å-fåra
• Stenbotten 1/3
• Ny GC-väg 325 m.
• Trummor under GC-väg
• Gångvägar på södra sidan

R

Kostnad 12 milj
• Urgrävning å-fåra
• Stenbotten 1/3
• Ny GC-väg 130 m.
• Markstabilisering på sträcka 20 m av GC-väg
• Gångvägar på norra sidan

Geoteknik
Stabilisering /markförstärkning krävs på en kortare
sträcka på södra sidan. Mälarbanan påverkas inte.
Hydromorfologi
Jämfört med nuläget innebär alternativ 4 ingen
försämring, och försvårar inte möjligheten att nå
miljökvalitetsnormerna. Kulverten har i VISS och
kommunens biotopkartering inte bedömts utgöra
något vandringshinder. Bibehållen kulvert innebär
att en öppen åfåra med svämplan och meandrande
djupfåra inte tillskapas i nuläget. Att i framtiden
göra sådana åtgärder försvåras dock inte heller av
förslaget förutsatt att kommunen har rådighet över
bägge sidor om ån. Om kommunen har rådighet
finns också möjlighet att styra över närområdet och
anlägga mer naturlig grönska och därmed förbättra
kvaliten jämfört med idag.

Slutsats hydromorfologi
Sammantaget bedöms samtliga alternativ
kunna ge förutsättning för förbättringar av
delfaktorerna för hydromorfologi, jämfört
med nuläget, framför allt vad gäller delfaktorerna morfologiskt tillstånd. Inte heller
alternativ 4 utesluter en framtida ytterligare
förbättring.
Huruvida detta även kan innebära en
förbättrad statusklassning, lokalt i området som omfattas av detaljplanen, är inte
bedömt i detta skede, men förutsättningarna
bedöms finnas för detta.
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