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Sammanfattning 

 

De höga halterna av totalfosfor i Bällstaån strider mot de mål och normer som är uppsatta av 

regeringen. Senast 2027 måste Bällstaåns totalfosforhalt minska kraftigt, från nuvarande 

otillfredsställande nivå (91 µg/L) till minimumnivån god ekologisk status (40 µg/L). Samtidigt ligger 

Bällstaån i ett expansivt område i Stockholms län vilket gör framtiden oviss.   

 

Syftet med projektet är att försöka undersöka vilka fosforkällor som påverkar Bällstaån och hur 

fosforn transporteras från källa till ån. Sammanställning av mätdata avseende totalfosfor har gjorts 

för provpunkter längs Bällstaån, för en serie med mätperioder, för att kunna bestämma vilka 

provpunkters totalfosforhalt som skiljer sig från omgivande provpunkter. Med hjälp av Excel har 

grafer framställts från mätvärdena för att kunna ge en tydlig bild.  

 

Endast provperioder med månatliga mätningar har använts och bara provpunkter med minst 3 

sammanhängande provperioder, för att minimera felkällor. Provperiod för 2013 har använts som 

utgångspunkt, då det är den senaste provperioden med månatlig provtagning. Totalt har mätåren 

2013, 2009 och 2004 används för alla punkter och för vissa punkter även 1999 och 1992. För att skapa 

ytterligare giltiga punkter skarvades närliggande provpunkter samman om en giltig provperiod kunde 

skapas. Detta gjordes eftersom antalet punkter varierat mellan provperioderna och vissa punkter 

ersatts. 

 

En litteraturstudie och granskning av markanvändningen i området har använts för att kunna förutse 

hur fosforn når ån och försöka förklara var fosforn kommer ifrån. Med hjälp av höjddata från 

Lantmäteriet togs kartor fram i ArcMap, främst med verktyget ArcHydro Tools. Dessa kartor visar 

avrinningsområden, delavrinningsområden och olika provpunkter.  

 

Resultatet av litteraturstudien visade att möjliga fosforkällor till Bällstaån med betydande 

miljöpåverkan är jordbruk, dagvatten och industrier. Markanvändningen inom avrinningsområdet 

klargjorde att majoriteten av ytan består av hårdbelagda ytor i en urban miljö. Hårdgjorda ytor är de 

ytor där det inte sker någon infiltration av vatten ner i marken och en urban miljö är en stadsmässig 

miljö.  

 

Sammanställningen av mätdata visade att för de tre provperioder 2004, 2009, 2013 så gavs 9 giltiga 

provpunkter, plus en sammanslagen punkt, den mellan Ankarstocksbron och Travbron. Av dessa 10 

punkter visade Veddesta dike och Brädgårn höga halter totalfosfor i förhållande till omgivande 

punkter.  

 

Slutsats kring utsläppspunkterna var att dagvattenutloppen stod för den största fosfortillförseln. 

Troliga fosforkällor för Veddesta dike var trafikerade vägar i området, Veddesta industriområde och 

de hårdgjorda ytor där dagvattnet leds ut i Veddesta dike. För Brädgårn var troliga fosforkällor 

trafikerade vägar i området, Bromstens industriområde och de hårdgjorda ytor där dagvattnet leds ut i 

Brädgårn. 
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Abstract 
 

The high levels of phosphorus in the river Bällstaån are in contradiction to the environmental goals 

and norms set by the Swedish government. By 2027 the total phosphorus content in Bällstaån's has to 

decrease sharply, from the current “unsatisfactory” level (91 µg/L) to the minimum level “good” 

ecological status (40 µg/L). Simultaneously, Bällstaån is located in an expansive area in Stockholm 

making the future uncertain. 

 

The purpose of the project is trying to investigate which phosphorus sources affect Bällstaån and how 

the phosphorus is transported from source to river. A compilation of measurement data regarding 

total phosphorus has been made of sampling points along Bällstaån, for a series of measurement 

periods, in order to determine which sampling points phosphorus levels that differ from the 

surroundings sampling points. Graphs have been produced in Excel to visualize the measurement 

values.  

 

Only test periods with monthly measurements are used and only sample points with at least 3 

consecutive sample periods are used, to reduce error sources. The 2013 sample period is used as a 

starting point, as it is the newest period with monthly samplings. The sample periods used are 2013, 

2009 and 2004 for all sample points. For some sample points the additional sample periods, 1999 and 

1992, were added. To create additional sample points two adjacent sample points are co-joined so a 

valid trial period can be created. This is due to the fact that a number of sample points varied between 

the sample periods and some points have been replaced. 

 

A literature study and review of land use in the area has been conducted to predict how the 

phosphorus reaches the river and where it comes from. Using elevation data from Swedish National 

Land Survey, I have been produced maps in ArcMap, primarily with the tool ArcHydro Tools. These 

maps show basins, sub-basins and sample points. 

 

The result of the literature study shows that possible phosphorus sources to Bällstaån with significant 

environmental impact are agriculture, stormwater and industries. The land use in the basin area 

showed that the majority of the surface consists of large zones of hard-coated surfaces. 

 

The compilation of measurement data shows that for the three sample periods 2004, 2009 and 2013 9 

valid test points were selected with the addition of a merged point, the one between the 

Ankarstocksbron and Travbron. Of the 10 test points, Veddesta dike and Brädgårn revealed high levels 

of total phosphorus. 

 

The conclusion regarding emission points was that stormwater outlets accounted for the largest 

amount of phosphorus. Probable sources of phosphorus for Veddesta dike were found to be the roads 

with heavy traffic, Veddesta industrial area and the area in which stormwater network is covering 

hard-coated surfaces within Veddesta dike sub-basin. For Brädgårn, the probable phosphorus sources 

were the roads with heavy traffic, Bromsten industrial area and the hard-coated surfaces within the 

sub-basin covered by the stormwater network. 
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Introduktion 

Bakgrund 

 

Fosfor i vatten finns primärt som organiskt eller oorganiskt bundet och vid mätning brukar man 

antingen mäta mängden fosfatfosfor, den fosfor som är direkt tillgänglig för växter, eller totalfosfor, 

som är den totala mängden fosfor i vattnet. Vattendrag kan ta emot fosfor på flera olika sätt, bland 

annat från dagvatten, punktkällor, grundvatten och vinderosion. I städer är det framförallt dagvatten 

som är den stora transportören av fosfor till vattendrag. Flera av de betydande fosforkällorna är 

diffusa källor, vilket innebär att det är källor som är svåra att härleda och åtgärda (Havs- och 

Vattenmyndigheten, 2019; Ulén, 2005, s.33,34; Waschbusch et al., 1999). 

 

Typiska fosforkällor är jordbruk, hårdbelagda ytor likt vägar, kommunala- och enskilda avlopp. Det är 

mänsklig påverkan som anses vara orsaken till att höga halter fosfor tillförs vattendrag med problem 

som följd. Genom att titta på markanvändningen i området är det möjligt att dra paralleller med 

fosforhalten i vattendraget, tex en större mängd hårdgjord yta kan indikera höga halter fosfor 

(Persson, 1998). 

 

Fosforn kan anses vara det betydande näringsämnet i sjöar och vattendrag som vid höga halter skapa 

övergödning. Övergödning kan i sin tur leda till syrebrist, bottendöd och minskad biologisk mångfald 

som följd. För att se till att dessa problem inte består, har miljömål och miljökvalitetsnormer tagits 

fram. Vattendirektivet togs fram i EU år 2000 och dess mål var att all vattenförekomst skulle uppnå 

god ekologisk och kemisk status senast år 2015. I Sverige infördes vattendirektivet år 2004, bland 

annat genom femte kapitlet i Miljöbalken. Fem vattenmyndigheter skapades efter de fem 

vattendistrikten, Bottenviken, Bottenhavet, Södra- och Norra Östersjön samt Västerhavet. Dessa 

myndigheter tar fram krav på vattenkvalitén, så kallade miljökvalitetsnormer. All vattenförekomst 

skulle uppnå god ekologisk status senast 2015 men beroende på vissa omständigheter kunde dispens 

fås till och med senast 2027 och extraordinära omständigheter kunde leda till ytterligare dispens. 

Ytterligare dispens fås om syftet är att stegvis förbättra vattenkvalitén, det ej är möjligt att uppnå 

kraven inom tidsramen på grund av tekniska skäl eller med rimliga kostnader samt ifall vattnets 

kvalitet inte riskeras att försämras (Havs- och Vattenmyndigheten, 2019; VFF 2004:660; SFS 

2018:2103). 

 

Ett av Stockholms mest förorenade vattendrag är Bällstaån och att det är förorenat har man vetat om 

sedan 70-talet. Då gjordes de första omfattande provtagningarna och 1976 bildades Bällstaågruppen, 

ett samarbete mellan de fyra kommunerna Bällstaån rinner igenom, Länsstyrelsen i Stockholm och 

andra aktörer. Deras uppgift är att samla och sprida information samt samordna insatser 

(Länsstyrelsen, 2017; Miljöbarometern, 2017).  
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Figur 1: Översiktsbild över området kring Bällstaån där den streckade delen av ån representerar passage genom 

kulvert eller tunnel. 

 

Bällstaån är ca 10 km lång och har en total fallhöjd på ca 10 meter. Avrinningsområdet är stort, ca 36 

km2 och består av 82 delavrinningsområden, se Figur 7 och Bilaga 1. Ett avrinningsområde är det 

landområde där avvattning sker till en och samma recipient. Det är topografin som begränsar ett 

avrinningsområde. En tunnel leder vattnet under Spånga centrum i ca 1,4 km, utöver det finns några 

kortare sektioner där ån rinner i kulvert, se Figur 1. Större tillflöde sker från Veddesta dike 

(Veddestabäcken) i Järfälla och Nälsta dike i Spånga (Miljöövervakningsprogram 2018-2022, 2017; 

Holmström, et al., 2014). 

 

Inom avrinningsområdet består marken till stor del av bebyggd miljö och är ett område under ständig 

förändring. Med närhet till Stockholm sker många byggprojekt och andelen hårdgjorda ytor och trafik 

ökar. Dagvatten från hårdgjorda ytor är en känd fosforkälla samtidigt som en tydlig koppling finns 

mellan totalfosfor och trafikintensitet. Framtiden talar därför för en ökad mäng fosfortillförsel till 

Bällstaån. Vattenföringen i ån varierar kraftigt under året, med risk för uttorkning, översvämning, 

suspension och resuspension (Stråe, et al., 2014; Lännergren, 2013; Holmström, et al., 2014). 

 

Provtagningar har av länsstyrelsen gjorts en gång i månaden sedan 1997 i Bällstaåns mynning. Det är 

Länsstyrelsens mätdata som används för klassificera Bällstaån. Sedan 2012 flyttades provpunkten 

fram till Travbron, från slutet på Solvalla travbana till en liten bro precis innan travbanan. 

 

Utöver det har utökad provtagning skett ca var fjärde år sedan 1992 av Bällstaågruppen, där ett flertal 

punkter längs med ån undersökts ca en gång per månad. Informationen används som underlag för 

Bällstaågruppens uppdrag att tillsätta åtgärder. Åtgärder som har gjorts är, utöver kontinuerliga 

provtagningar, inventering och tillsyn av olika industriområden, rensning av skräp, spårning för att 

åtgärda felkoppling i avloppsnätet och anläggning av dagvattendammar (Miljöbarometern, 2019b). 
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Bällstaån har fått förlängd tid att uppnå god ekologisk status till och med 2027. Detta av tre 

anledningar, flödesregleringar, morfologiska regleringar och övergödning.  Gällande övergödning 

bedöms inte god ekologisk status kunna uppnås 2021 på grund av administrativa begränsningar 

(VISS, 2017).  

 
Figur 2: Totalfosfor Bällstaån i relation till tillståndsklassning, tillståndsklassning (Miljöbarometern, 2019b).  

 

Nuvarande statusklass från Miljöbarometern i Stockholm är ”otillfredsställande”, där 

totalfosforvärdet för Bällstaån ligger på 91 µg/l för 2018 och där riktvärdet för god ekologiskt status 

för år 2027 ligger på 40 µg/l, se Figur 2. Mätningarna för att få fram värdet har gjorts av Länsstyrelsen 

i Stockholm en gång per månad i mynningen av Bällstaån, efter det beräknas medianvärdet som sedan 

används. Historiskt har värdena varierat kraftigt från år till år och befinner sig en bit från målet, se 

Figur 2 (Miljöbarometern, 2019b). 

 

Syfte 
 

Syftet med projektet är att undersöka vilka fosforkällor som kan påverka Bällstaån och hur fosforn 

kan transporteras från källa till ån. Detta görs genom att analysera tillgänglig mätdata av 

totalfosforhalten för olika punkter i Bällstaån, undersöka markanvändning inom avrinningsområdet 

samt att genom en litteraturstudie få förståelse för totalfosfor, olika fosforkällor och transportvägar till 

vattendrag i den urbana miljön. Avsikten är att man ska kunna vidta lämpliga åtgärder för att ån på 

sikt ska nå god ekologisk status. 

 

Frågeställningar  
 

 Vilka är de mest troliga fosforkällorna till Bällstaån och hur förflyttas fosforn i den urbana 

miljön? 

 Vilka slutsatser kan man dra av att utreda befintlig mätdata av totalfosforhalten i relation till 

olika provtagningspunkter i Bällstaån? Hur påverkar möjliga felkällor resultatet?  

 Vilka slutsatser kan dras från analys av markanvändning i Bällstaåns avrinningsområde 

avseende påverkan på totalfosforhalten? 
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Metod 
 

För att besvara frågeställningarna används befintlig mätdata från flertalet provpunkter längs 

Bällstaån, en litteraturstudie om totalfosforns kretslopp och förekomst, samt analys av 

markanvändningen i området. 

 

För att ta reda på hur halterna totalfosfor skiljer sig längs ån används befintlig mätdata för specifika 

provpunkter, se Tabell 4. Mätvärden har insamlats från Stockholms kommuns hemsida 

Miljöbarometern, där provtagningar finns för åren 2004, 2009, 2013 och 2016 sammanställda i 

separata dokument. Mätvärden för åren 1992 och 1999 mottogs efter kontakt med Joakim Lücke på 

Stockholm Vatten och Avfall, sammanställt i ett Excel-dokument. Med hjälp av informationen 

sammanställs olika grafer i Excel.  

 

För att visa hur totalfosforhalten skiljer sig längs ån sammanställs uppmätta värden år för år som 

sedan jämförs. Anledningen att flera mätperioder används är för att säkerställa att ett års mätdata inte 

är missvisande för den historiska trenden avseende totalfosfor i den specifika punkten. Möjligheten 

att jämföra sker då endast på gemensamma punkter över flera provperioder. Provtagningar gjorda 

2016 tas inte med då endast 4 provtagningar skett per år, mot tidigare månatliga provtagningar. De 

tillgängliga provperioderna för Bällstaån är då för åren 1992, 1999, 2004, 2009 och 2013. För att 

rapporten ska bli så aktuell som möjligt används provperioden 2013 som utgångspunkt, då det är den 

senaste tillgängliga serien med månatlig mätning. 

 

Med hjälp av en sammanställning av provpunkter för alla giltiga provperioder lokaliseras alla 

gemensamma punkter som har månatlig mätdata för flera sammanhängande mätperioder, men minst 

3, med provperioden 2013 som utgångspunkt. Detta för att undvika felkällor. Det i sin tur leder till att 

provpunkterna måste ha tillgänglig mätdata för minst 2013, 2009 och 2004. Utöver det används 

information om olika provpunkters geografiska läge för att avgöra ifall vissa punkter kan slås samman 

och då få en giltig provlängd. Under åren har provpunkter flyttats, tagits bort, adderas och bytt namn 

vilket leder till att provpunkter under olika provperioder kan ligga nära varandra. Ifall dessa 

tillsammans kan skapa en serie med mätdata för åren 2013, 2009 0ch 2004 samt inte har några 

tydliga utsläppspunkter mellan sig så går det att anta att fosforhalten inte skiljer sig drastiskt mellan 

punkterna. Detta skapar då ytterligare provpunkter att undersöka vilket ger ett större underlag och en 

bättre analys av ån.  

 

Metoden för att sammanställa data för varje provperiod är att ta fram medianvärdet. Då mätvärdena 

skiljer sig kraftigt under året kan ett medelvärde vara missvisande men vid bedömning av 

vattenkvalitén avseende totalfosfor i Bällstaån används medianvärdet i mynningen, varpå det får 

anses som en rimlig metod (Miljöbarometern, 2019b). 

 

För att visa och jämföra Bällstaåns totalfosforvärde över flera provperioder görs en graf där varje 

stapel representerar en provperiod i varje provpunkt. Provpunkter med högre halter totalfosfor än 

föregående punkt längs ån för år 2013 identifieras. Detta görs då höga totalfosforhalterna kan indikera 

större utsläppspunkter.  

 

För att bestämma utsläppspunkter och föroreningskällor till de utpekade punkterna behövs en 

grundlig litteraturstudie om totalfosforns kretslopp, hur de transporteras till vattendrag och vad som 

får halterna att variera i ett vattendrag. Med hjälp av kartor och geografisk information från 

Lantmäteriet har olika kartor skapats i Arcmap, bland annat med hjälp av verktyget ArcHydro Tools. 

Steg som används är bland annat fill, flow direction och watershed. Avrinningsområden har 

framtagits med hjälp av höjddata, utan information om dagvattensystemets utformning. Dessa 

används, tillsammans med ytterligare information om markanvändning, som hjälpmedel för att 

försöka lokalisera möjliga utsläppspunkter och föroreningskällor. Höjddatan. Se Figur 5, har en 
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pixelstorlek på 50x50 meter och lades till på Lantmäteriets hemsida i juli 2018. Den topografiska 

webbkartan som används som bakgrundsbild är från april 2019. 

 

För trafikflöden används Miljöbarometerns sammanställning av trafikflödet per dygn, avseende 

vardagar för 2014, i Stockholm. En mindre trafikanalys görs då sambandet mellan halten och 

totalfosfor och trafikintensitet finns och kan ge indikationer om föroreningskällor (Miljöbarometern, 

2019c). 

Avgränsningar 

 

Rapporten behandlar endast totalfosfor och inte fosfatfosfor eller andra föroreningar. Mellan åren då 

provtagning genomförts har stora markförändringar skett men kartläggning eller behandling av det 

kommer inte att genomföras i denna rapport. Rapporten behandlar två markkarteringar, genomförda 

år 2001 och 2009. Markkarteringen från 2001, Bilaga 2, avser en karta över markanvändningen 

medan markkarteringen från 2009, Tabell 1, avser ett diagram över olika markanvändningars area 

inom avrinningsområdet. Analysen av trafikflöden utgår endast från Stockholms stads dokument från 

2014 och de vägar som där ingår, se Figur 6.  

Resultat 

Litteraturstudie 

Generellt om fosfor 

 

Totalfosfor (tot-P) är ett mått på all tillgänglig fosfor. Det går att dela upp totalfosforn i organiskt 

bunden fosfor och fosfat, där fosfat är lättillgängligt att uppta för växter. Fosfor kan anses vara det 

övergödande ämnet i sjöar och vattendrag. Övergödning leder till många problem, bland annat 

minskad biologisk mångfald (Havs- och Vattenmyndigheten, 2019).  

 

Fosfor i marken är till störst del kemiskt bunden vilket gör det otillgängligt för växter att ta upp. 

Endast en liten del av fosforn finns löst i markvätskan och tillgängligt för växter. Möjligheten att 

adsorbera och släppa ifrån fosfor skiljer kraftigt mellan olika jordar och har stor påverkan på 

fosfortransporten till vattendrag (Ulén, 2005). 

 

Vattendrag kan ta emot fosfor via vinderosion, grundvatten, ytavrinning, nederbörd, 

dräneringsvatten, och punktkällor. Flera av dessa är diffusa källor och dess faktiska påverkan är svår 

att kartlägga. Majoriteten av forsforn tillförs vattendrag genom lufttransport eller via dagvatten (Ulén, 

2005 s.33,34; Stockholm Vatten och Avlopp, 2001). 

 

Fosforhalten i vattendrag kan variera på grund av interna processer. Till exempel kan fosforhalten 

påverkas av flödet i vattendraget. Ett högt vattenflöde för med sig fosfor bort från vattendraget. I ett 

lågt flöde tenderar den organiskt bundna fosforn att stanna kvar och ansamlas på botten. 

Ansamlingen kan agera fosforkälla och genom resuspention påverka vattendraget längre ner långt 

senare. Resuspention innebär att material på botten åter löser sig i vattnet. Innan 1930 släpptes allt 

avloppsvatten orenat ut i vattendragen och de stora mängder föroreningar som då tillfördes lagrades 

på botten (Ulén, 2005 s.33, 34; Stockholm Vatten och Avlopp, 2001). 

Fosforkällor 

 

Fosfor som tillförs vatten på grund av mänsklig aktivitet anses vara orsaken till att problem som 

övergödning sker. Antropogena källor som sprider fosfor går att dela in i punktkällor och diffusa 

källor. Punktkällor innebär utsläpp i en specifik punkt medan diffusa källor tillförs ett större område. 

Exempel på källor kan vara (Persson, 1998): 
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Punktkällor: 

 Kommunala avlopp 

 Industriavlopp 

 

Diffusa källor: 

 Förluster från jord- och skogsbruksmark 

 Atmosfärisk deposition 

 Dagvatten från urbana områden 

 Enskilda avlopp 

 Anlagd grönyta 

 

Länsstyrelsen i Stockholm tog 2014 fram en modell för fördelning av olika diffusa källor (Hagström, 

2014). Modellen togs fram med hjälp av SMHIs vattenwebb (S-HYPE), för perioden 1999 till 2011. I 

området kring Bällstaån bedöms endast 1% av de diffusa källorna komma från enskilda avlopp, 94% 

från urban påverkan (inklusive dagvatten) och 5% från jordbruk. Urban påverkan är påverkan från 

den urbana miljön, t.ex. utsläpp från hårdgjorda ytor eller industrier. Andel mindre än 5% bedöms 

inte ha någon betydande påverkan på fosforutsläpp i Bällstaån. 

Enskilda avlopp 

 

Dagvatten och enskilda avlopp kan ha specifika punktutsläpp men räknas generellt till diffusa källor. 

Med enskilda avlopp innebär mer eller mindre orenat spillvatten från hushåll, mer specifikt fosfor 

från tvättmedel och urin. I Ormbacka 1,5 km från där Veddesta dike mynnar ut i Bällstaån, se Figur 11, 

fanns 2007 ca 70 enskilda avlopp som släppte ut orenat vatten. Sedan dess har området planlagts i en 

av tre planerade etapper där tanken är att avloppen ska kopplas till kommunens nät (Järfälla 

Kommun, 2007).  

 

Utredningar av avloppsnätet i Bällstaåns omgivning har visat på att avloppsvatten har släppts ut helt 

orenat i ån. Detta beror på felkopplingar av avloppsnätet och arbetet med att spåra och åtgärda pågår 

fortfarande (Miljöbarometern, 2018). Enskilda avlopp står endast för 1% av utsläppen enligt 

Hagströms modell och bedöms då inte som någon betydande påverkan (Hagström, 2014). 

Atmosfärisk deposition 

 

Fosfor från atmosfärisk deposition sker genom torr- och våtdeposition. Nivåerna för torr- och 

våtdeposition bedöms vara så låga att de inte bidrar signifikant (Broberg & Persson, 1985). Påverkan 

av atmosfärisk deposition är diffus och denna rapport kommer inte att behandla detta ämne vidare.  

Jordbruk 

 

Förluster från jordbruket kan ske genom att vattnet tar med sig fosforn genom marken eller transport 

på ytan. Fosforn som transporteras kan vara både bunden till partiklar eller i löst form(Ulén, 2005). 

Jordbruket står endast för ca 3% av avrinningsområdet och bedöms enligt Länsstyrelsen i Stockholm 

stå för 5% av fosfortillförseln (Hagström, 2014).  

Dagvatten 

 

Dagvatten är smält- och regnvatten som leds bort från hårdgjorda ytor, infiltrerar genomsläppliga ytor 

och når reningsverk eller recipienter, t.ex. sjöar eller vattendrag. Fosforkällorna till dagvattnet är 

många men beror främst på markanvändningen i området. Vägar och omgivande gräsytor bedöms ha 

störst påverkan på fosformängden i dagvattnet och enligt en studie från Waschbusch et al. (1999) 
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visade att upp till 80 % av all fosfor som tillförs dagvatten kommer just därifrån. Flera studier visar på 

ett samband mellan suspenderat material och totalfosforhalten i dagvatten, där en minskning av 

suspenderat material skulle leda till en betydande minskning av totalfosfor. Suspenderat material är 

partiklar större än 1.8 µm som kan transporteras med vattnet men sedimenterar vid ett lågt flöde eller 

stillastående vatten (Berndtsson, 2014; Stockholm Vatten och Avfall, 2001). 

 

Enligt en undersökning från Stockholm Vatten och Avlopp (2001) så kommer en stor del av fosforn 

från trafiken. Det är inte helt kartlagt hur fosfor skapas från trafiken men kan bero på vägbanan, 

bränslet, olika halkbekämpningsmedel eller däcken. Utöver det ses en tydlig koppling mellan 

fosforhalter i dagvatten och trafikintensitet. Enligt en utredning gav vägar med mellan 8000 till 

19000 fordon per dygn ett medianvärde för totalfosfor på mellan 170 till 280 µg/l. För en 

trafikintensitet på mellan 33000 till 120000 bilar per dygn var medianvärdet mellan 300-360 µg/l. 

Totalt genomfördes 3 respektive 4 undersökningar för de olika trafikintensiteterna (Stockholm Vatten 

och Avfall, 2001). 

 

När det kommer till snö sker en signifikant ökning av fosfor i förhållande till trafikintensitet, ju mer 

trafik desto högre halt fosfor finns i snön. Detta bekräftar tidigare undersökningar om att trafiken 

spelar en viktig roll för fosforutsläpp i en urban miljö (Marsalek, et al., 2008). Snöbekämpning i form 

av grus/sand och salt kan ha en betydande påverkan på fosforhalten i dagvatten. De mindre 

partiklarna av sand och grus, suspenderat material, fungerar som bärare av bland annat fosfor och för 

med sig det till vattendraget. Under snösmältningsperioden kan höga halter fosfor ansamlats vilket 

ger dagvattnet och recipienten förhöjda halter (Kuoppamaki, et al., 2014; Stockholm Vatten och 

Avlopp, 2001). 

 

Totalfosforhalten i dagvatten kan skilja kraftigt beroende på flera faktorer, bland annat 

markanvändning i området, nederbörd i samband med mätning och säsong. Naturvårdsverket tog 

2017 fram ett representativt intervall över totalfosforhalten i dagvatten för att skapa en uppfattning 

över typiska siffror som kan förekomma. Intervallet låg mellan 140-400 µg/l totalfosfor. En studie 

från Berntsson (2014) gick igenom typiska totalfosforhalten för olika säsonger och intervallet för hela 

året låg mellan 70-630 µg/l. 

 

Reningsverk 

 

Fosfor i vatten som passerat ett reningsverk är inte längre ett problem. Dagens reningsverk kan 

filtrera 95-99% av all fosfor. Historiskt har en upprustning skett succesivt och sedan 1970 har alla 

större reningsverk mekanisk, biologisk och kemisk rening (Persson, 1998b). I närheten av Bällstaån 

finns Bromma reningsverk men de släpper ut sitt vatten i Saltsjön (Stockholm Vatten och Avfall, 

2017). Då reningsverk inte har någon känd påverkan på totalfosforhalterna i Bällstaån kommer det 

inte att behandlas vidare i detta dokument. 

Industrier 

 

Fosforutsläpp från industrier är en punktkälla som kan mätas och regleras. Exempel på industrier 

som ger höga fosforutsläpp är biltvättar. Kring Bällstaån finns främst industrier i Bromsten, Veddesta 

och Lunda. Dagvattnet renas generellt inte vid någon av de industrierna innan de släpps ut i Bällstaån 

(Miljöbarometern, 2019a; Spett & Embertsén, 2011). 

Anlagd grönyta 

 

Anlagda grönytor kan vara grönytor i parker, golfbanor eller andra aktiviteter. Gödsling sker främst 

för de ytor där slitaget är stort och näring behöver tillföras. Gödselns sammansättning består generellt 

till stor del av kväve, endast en liten del kommer från fosfor (Tham & Pålsson, n.d.). När det handlar 

om golfbanor brukar stora mängder fosfor användas när en ny bana anläggs, därefter används mest 
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kväve (King et al., 2007). Precis som lantbruken gödslades golfbanorna mer förr och sedan 15-30 år 

tillbaka sköts golfbanorna med ett större miljöfokus. Nu gödslas det mer frekvent men med mindre 

doser, vilket minskar risken för urlakning (Andersson, 2013). Den enda golfbanan i området är Viksjö 

golfbana, som färdigställdes i mitten på 1990-talet (Viksjö GK, n.d.) 

Befintliga dagvattenanläggningar 

 

Alldeles i början av Bällstaån, precis innan korsningen Järfällavägen/Mälarvägen finns två 

dagvattendammar med en högvattenyta på 4350 m2, dessa anlades 2012 (Holmström, et al., 2014). 

Precis bredvid, vid Järfällagymnasiet, finns ett underjordiskt dagvattenmagasin som rymmer 1300 

m3. I Barkarbyområdet anlades Kyrkparksdammen 2014, med syfte att rena vattnet från exploatering 

av Barkarbyområdet, där en helt ny stadsdel anläggs. I Hjulsta anlades 1998 två dagvattendammar i 

Bällstaån och dess syfte var att rena vattnet och vara ett inslag i parkmiljön. Total dammyta är ca 3700 

m2 (Åkerman, et al., 2017). Precis innan Nälsta dike mynnar ut i Bällstaån finns två dammar vid namn 

Bällsta Å-park eller Sundbydammarna, dessa anlades 2006. Dess syfte är att jämna ut flödet samt att 

få en del av fosforn att sedimentera och tas upp av växter i dammarna. Utöver detta tas en del av 

Stockholm Stads dagvatten omhand av det kommunala nätet och förs till reningsverket i Bromma 

(Holmström, et al., 2014). 

 

På grund av den stora andelen hårdgjorda ytor påverkas flödet i Bällstaån kraftigt. Ett varierande 

flöde påverkar dagvattendammarna negativt, bräddutlopp nyttjas och översvämningar sker. Det går 

att illustrera ett bräddutlopp som en tunna som fylls på med vatten, när tunnan är fylld åker vattnet 

över kanten. Detta gör det möjligt att avlasta vattennätet vid ett för högt flöde, tex vid kraftig 

nederbörd. Ett starkt flöde i ett vattendrag kan leda till resuspention av fosfor bundet till botten (Ulén, 

2005 s.33, 34). 

Miljömål 

 

Sveriges miljömål består av ett generationsmål, 17 etappmål och 16 miljökvalitetsmål. Flera av 

miljökvalitetsmålen behandlar Bällstaån, med avseende på totalfosfor, på ett eller annat sätt och 

några av dem är (Sveriges miljömål, n.d.): 

 

Mål nr 7, ingen övergödning, handlar om att gödande ämnen i mark och vatten inte ska ha någon 

skadlig inverkan på människors hälsa, möjligheten till användning av mark och vatten samt biologisk 

mångfald.  

 

Mål nr 8, levande sjöar och vattendrag, handlar om att livsmiljöer ska bevaras och att sjöar och 

vattendrag ska vara ekologiskt hållbara.  

 

Generationsmålet visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik och tanken är att de stora 

miljöproblemen ska vara lösta när kommande generationerna tar över. Mer precist ska ekosystemen 

ha återhämtat sig eller är på väg att återhämta sig samt att den biologiska mångfalden bevarats.  

Miljökvalitetsnormer 

Vattendirektivet togs fram av EU år 2000 och målet är att alla vattenförekomster ska ha uppnått god 

ekologisk och kemisk status till år 2015. För vatten som inte uppnått detta ska åtgärdsprogram och 

förvaltningsplaner tas fram. Det är upp till varje land att se till så dessa mål uppnås inom tidsramen. 

Sverige har implementerat detta i lagstiftningen, bland annat i form av Miljöbalken (1998:808) och 

Vattenförvaltningsförordningen (VFF 2004:660).   

 

Vattenförvaltningsförordningen kräver att landets vattenmyndigheter ska ta fram kvalitetskrav för 

vattenförekomst samt se till så att de genomförs, med hjälp av miljökvalitetsnormer. På lokal nivå är 
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det kommuner som ansvarar för dricksvatten, avloppsvatten och tillsyn samt åtgärder (2004:660 & 

Vattenmyndigheterna, n.d.).  

 

Statusklassning är till för att ge en bild över hur vattenförekomsten mår i förhållande till 

miljökvalitetsnormerna. För vattendrag bedöms ekologisk och kemisk status. Ekologisk status för 

vattendrag bedöms enligt en 5-gradig skala där en kvalitetsfaktor bedöms med ett referensvärde, se 

Figur 3 (Naturvårdsverket, 2007).  

 

 
Figur 3: De 5 statusklasser för vattenförekomster (Naturvårdsverket, 2007). 

 

Sättet vattenförekomster statusklassificeras är komplext och tar hänsyn till och jämför ett flertal 

parametrar. Klassificeringen sker i cykler som tar ca 6 år att genomföra. I cykeln ingår fastställande av 

miljökvalitetsnormer, upprätta åtgärdsprogram, kontrollera, analysera och rapportera 

(Naturvårdsverket, 2007). 

 

Enligt 4. Kap 9-13 i VFF så kan en vattenförekomst få ett undantag ifall det inte bedöms möjligt att 

uppnå god ekologisk status till 2015, se Figur 4. 

 
Figur 4: 4 kap 9 paragraf VFF ( VFF 2004:660) 
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Avrinningsområde 

 

 
Figur 5: Höjddata (meter över havet) för området kring Bällstaån i gråskala samt Bällstaåns läge.  

 

Höjddata till Figur 5 är tagen från Lantmäteriet och är framtagen med hjälp av laserskanning. En pixel 

är 50x50 meter. Med hjälp av höjddatan går det att bestämma avrinningsområdet för Bällstaån, vilket 

illustreras i Figur 6. 
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Trafikanalys 

 

 
Figur 6: Antalet fordon per dygn för vardagar under året 2014 i Stockholms centrala delar. Trafikintensiteten visas i en 

skala från rött till blått, från ca 16000 till ca 200 fordon per dygn (Miljöbarometern, 2019c) 

 

Information om trafikflöden kommer från Miljöbarometern och baseras på trafikintensitet för 2014. 

Det handlar om antal fordon per dygn för vardagar i Stockholms Stad. Figur 6 visar trafikintensiteten 

för olika vägar i Stockholms innerstad för att ge en bild över typiska värden. För ett flertal vägar och 

gator har schablonvärden eller uppskattade värden används. Detta gäller främst lågt trafikerade vägar 

(miljöbarometern, 2019c). 

 

Inom Bällstaåns avrinningsområde går Europaväg 18 (E18), med ett flöde på ca 60000 fordon per 

dygn. Ett flertal medelstora vägar med ett flöde mellan 5000 till 20000 bilar per dygn finns också 

inom området men majoriteten av vägarna är dock lokala gator med ett flöde under 1000 fordon per 

dygn. 

Markanvändning 

 

Inom Bällstaåns avrinningsområde finns över 50 dagvattenutlopp samt ett flertal bräddutlopp, se 

Figur 7 och Bilaga 2. Bräddutlopp används när magasin eller avlopp inte har möjlighet att hantera allt 

avloppsvatten. Allt överflödigt vatten avleds då till sjö eller vattendrag. Detta kan t.ex. ske vid kraftig 

nederbörd. Vatteninformationssystem Sverige och Miljöförvaltningen har med hjälp av modellering 

tagit fram hur markanvändningen ser ut i avrinningsområdet. Detta skedde 2009 respektive 2001 och 

ger en översiktlig bild över hur området används. Markkarteringen från år 2001 visar en karta över 

markanvändningen i avrinningsområdet, se Bilaga 2. Markkarteringen från 2009, Tabell 1, visar 

storlek av varje markanvändningstyp i km2, där jag sedan omvandlat det till procent av det totala 

avrinningsområdet (VISS, 2009). 
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Figur 7: Avrinningsområde för Bällstaån. 

 

Tabell 1: Markanvändning inom Bällstaåns avrinningsområde (VISS, 2009) 

Markanvändning Area (km2) ≈% av området 

Tät stadsstruktur 13,76 34,78 

Gles stadsstruktur 9,27 23,43 

Urbana grönområden 7,52 19,01 

Industri, handelsenheter, offentlig service 3,08 7,79 

Idrotts och rekreationsområden 1,11 2,81 

Åkermark 1,03 2,60 

Betesmarker 0,99 2,50 

Flygplats 0,98 2,48 

Barrskog 0,7 1,77 

Blandskog 0,39 0,99 

Lövskog 0,28 0,71 

Väg och järnvägsnät 0,27 0,68 

Hygge 0,16 0,40 

Deponier 0,01 0,03 

Ungskog 0,01 0,03 

 

Större delen av markanvändningen inom avrinningsområdet i Tabell 1 för Bällstaån består av urban 

miljö. Resultatet i Tabell 1 visar att en stor del av ytan troligen är hårdgjorda ytor. Endast ett fåtal 

procent står jordbruket för, samma sak gäller all typ av skog. Se även Bilaga 2. 
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Provtagningar och provpunkter 

 
Tabell 2: Genomförda provtagningar i de olika provtagningspunkterna under åren. 

Provtagningspunkt 1992 1999 2004 2009 2013 2016 
Uppströms Järfällavägen     X  
Uppströms Skördevägen      X 
Järfällavägen   X X X X 
Saab      X 
Ägglundavägen    X X X 
Uppströms barkarbyvägen      X 
Uppströms Veddesta dike X X X X X X 
Veddesta dike X X X X X X 
Nedströms veddesta dike X X X X X X 
Vålberga      X 
Bergslagsvägen     X  
Lunda koloniområde      X 
Uppströms Hjulsta vattenpark  X X X X X 
Nedströms Hjulsta vattenpark  X X X X X 
Mjölnarstigen  X X X X X 
Bromsten      X 
Borghöjdsvägen      X 
Brädgårn X X X X X X 
Uppströms Nälsta dike X     X 
Nälsta Arrendevägen      X 
Nälsta dike X X X X X X 
Nedströms Nälsta dike      X 
Ankarstocksbron  X X X   
Travbron (SLU)     X X 
Dartanjangs gata/Mynningen X X X X  X 
Bällstaviken    X X  
 

Ett kryss i Tabell 2 står för provtagning i den punkten under den provperioden. Tabellen visar 

provpunkter i ordningen från uppströms ån och neråt. Avstånden mellan provpunkterna varierar, se 

Figur 8. 

 

Punkterna har varierat något mellan åren där vissa punkter lagts till och andra tagits bort. 2016 valde 

man ett annat tillvägagångssätt där man gick ifrån månatliga provtagningar och istället genomförde 

det 4 gånger per år. På så sätt hade man resurser till att kontrollera betydligt fler punkter, 25 st 2016 

att jämföra med 13 st 2013 (Lücke, 2017 & 2019). 

 

Totalt bestämdes 9 st punkter som uppfyllde kriteriet att inneha mätdata för minst 3 mätperioder, 

2013, 2009 och 2004. Dessa illustreras i Figur 8. De gröna punkterna representerar de provpunkter 

vilket uppnådde kriterierna medan de röda punkterna ej uppnådde kriterierna. 

 

2004-2009 års provpunkt Ankarstocksbron och 2013 års provpunkt Travbron ligger nära varandra 

och saknar dokumenterat dagvattenutlopp. De får alltså anses som två godkända punkter att slå 

samman till en punkt med då godkänd mätperiod. Totalt är det 10 punkter längs med ån som jämförs. 
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Figur 8: Gröna punkter visar provpunkter med mätdata för perioderna 2013, 2009 och 2004, röda punkter saknar 

mätdata för en eller flera av provperioderna 2013, 2009 och 2004. 

Historiska värden 

 

Vissa provperioder är längre än andra och beror på ifall provtagning skett samt tillgänglig data. 

Bortsett 2004 års provperiod så är medianvärdena relativt lika år för år, se Figur 9. Någon tydlig trend 

syns inte avseende Totalfosforhalten i de olika punkterna.  

 

Medianvärdet är taget för tre påföljande provperioder och då fokus läggs på den senaste mätningen, 

2013, så finns två tydliga mätpunkter med totalfosforvärden högre än dess omgivande punkter, se 

Figur 9. Dessa är Veddesta dike och Brädgårn. Det finns några punkter till med förhöjda värden 

jämfört med uppströms ån men här görs avgränsningen till endast de två punkterna. 

 

2013 års värden stämmer överens med medianvärdena från 2009, som visar samma förhållande och 

följer samma trend. Mätningarna från 2004 ger dock inte samma resultat, där uppströms och 

nedströms Veddesta dike har betydligt högre totalfosforhalt än Veddesta dike. Provtagningar har dock 

tagits på dessa punkter 1992 och 1999 och med hjälp av dessa går det att undersöka hur 2004 års 

värden förhåller sig till tidigare provtagningar, se Figur 10a och 10b. 
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Figur 9: Medianvärde av totalfosfor för 10 punkter längs ån från 1992 till 2013. 

 

 

 

   
Figur 10a och 10b: Medianvärde för 5 provperioder i Uppströms och Nedströms Veddesta dike. 

 

Figur 10a och 10b representerar punkterna Uppströms Veddesta dike och Nedströms Veddesta dike 

för fem provperioder. Graferna visar att år 2004 års provperiod har en betydligt högre medianvärde 

avseende totalfosfor än övriga provperioder i den punkten.  
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Utsläppspunkter och föroreningskällor 

Veddesta dike: 

 
Figur 11: Delavrinningsområde Veddesta dike. 

 

Delavrinningsområdet för Veddesta dike är skapad med hjälp av höjddata, se Figur 5. Provpunkten 

Veddesta dike är placerad precis innan biflödet når Bällstaån och representerar således hela Veddesta 

dike, se Figur 11. Längs Veddesta dike finns 10 dagvattenutlopp och ett bräddutlopp. Ser man till 

helheten så är Veddesta industriområde och bostadsområdena Backlura, Skälby och Barkarby möjliga 

föroreningskällor. Ser man till markanvädningskarteringen, Bilaga 2, så är majoriteten av 

bostadsområdena villor eller fritidsbebyggelse. Viksjö golfbana får anses som en obetydlig källa då 

stora mängder fosfor vanligtvis endast tillförs vid anläggning av banor, vilket inte skett sedan mitten 

på 1990. Vid golfbana ligger två dammar som Veddesta dike passerar. 

 

Ormbacka ligger mellan Skälby och Veddesta, ungefär där Veddesta dike leds genom en kulvert, se 

Figur 11. Ormbacka hade ca 70 enskilda avlopp 2007 och ligger inom avrinningsområdet för Veddesta 

dike. Enskilda avlopp bedömdes endast stå för 1 % av de totala utsläppen totalfosfor till Bällstaån. 

 

Inom delavrinningsområdet finns flera gator och medelstora vägar. Provtagningspunkten är 

lokaliserad precis innan Veddesta dike passerar under vägen E18 och delavrinningsområdet påverkas 

således inte av den. 
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Brädgårn: 

 

 
Figur 12: Delavrinningsområdet för Brädgårn. 

 

Avrinningsområdet för Brädgårn är skapad från höjddata, se Figur 5. Provpunkten Brädgårn ligger 

precis efter den kulvert som för Bällstaån under järnvägsspåret och ligger parallellt med 

Bromstensvägen. Inom området för provpunkten finns 10 st dagvattenutlopp, se Bilaga 2. Majoriteten 

av hushållen inom upptagningsområdet är enfamiljsfastigheter, utöver det finns ett fåtal 

flerfamiljshus. Avrinningsområdet upptar även delar av Bromstens industriområde, där en stor del av 

industrin klassas som miljöfarlig verksamhet, se Bilaga 2.  

 

Norr om Brädgårn, precis innan ån leds in i en kulvert, finns Bromstens IP med en naturgräsplan och 

en konstgräsplan avsedd för fotboll, se Figur 12 och Bilaga 2. Inom delavrinningsområdet finns endast 

ett fåtal medelstora vägar och ingen större väg. 

Diskussion 
 

Totalfosforhalten kan skilja kraftigt på kort sikt, där provtagning från en månad till en annan kan ge 

varierande värden. Detta syns i provtagningar som gjorts, där halten kan dubbleras inom en månads 

intervall, se Tabell 4. Vikten av att genomföra en provtagning av hela ån inom så kort intervall som 

möjligt blir då tydligt, för att undvika felkällor. Vid vissa provperioder har mätning inte gjorts vissa 

månader och ibland har det kompenserats genom att mäta två gånger under samma månad, se Tabell 

4. Då totalfosforhalten i ån har en säsongsbetonad trend med generellt högre halter på sommaren och 

lägre under vintern är det olyckligt ifall provtagningar inte sker regelbundet. 
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Provtagning har även skett vid olika dagar, där man t.ex. har tagit halva åns provpunkter ena dagen 

och den andra halvan dagen efter. Även detta kan vara en betydande felkälla. Provtagningarna vid 

Travbron genomfördes av SLU och det skedde vid helt andra datum.  

 

Sättet provtagningen skett är även det en möjlig felkälla. Ifall endast en mätning tas i varje punkt vid 

varje tillfälle kan risken finnas att man får en totalfosforhalt som inte är representativt för den 

provpunkten den månaden. Flera prov vid samma provtagning minimera felkällan. En annan metod 

är att mäta totalfosforhalten för två påföljande dagar, det skulle på samma sätt ge en bättre grund för 

den provperioden. 

 

Att mäta och jämföra totalfosforhalten med andra faktorer kan ge en förklaring till mätvärdet. Tex 

nederbörd för dagarna i samband med provtagningen eller vattenflödet i ån just då skulle kunna 

förklara totalfosforhalten just då. Detta har gjorts för provperioderna 2013 och 2009. All information 

som påverkar totalfosforhalten i ån är av relevans och kan hjälpa till att förklara varför 

totalfosforhalten ser ut som den gör vid det mättillfället.  

 

Genom att ta medianen för en provperiod undviker man de stora svängningarna under året men att 

medianvärdet ska vara ett representativt värde för hela året går att ifrågasätta. Ett exempel på detta är 

medianvärdet för Ankarstocksbron år 1999. 

 
Tabell 3: Totalfosforhalten (µg/L) för Ankarstocksbron år 1999. 

juli juni okt mars nov sep juni aug dec feb apr 
210 205 156 151 140 118 113 99 79 70 62 
 

I Tabell 3 är mätvärdena sorterade från högst till lägst och medianvärdet blir här 118 µg/l, vilket var 

det uppmätta värdet i september. Ifall mätningen som gav 118 istället visade 140 hade det fortfarande 

varit mediantalet representerat för den provperioden, en skillnad på 22 enheter. Detta värde hade 

kunnat vara något helt annat ifall man mätt dagen efter eller en annan månad. Detta är ett extremfall 

men som belyser vikten av att minimera felkällor och att mediantalet kanske inte ger en rättvis 

representation. Ett alternativt sätt är att visa medelvärdet med största och minsta värdet, då ser man 

medelvärdet med ytterligare information. 

 

Det som talar för att felkällor inte påverkat allt för mycket är det faktum att halterna historiskt 

stämmer relativt väl överens med varandra, se Figur 9. Det var endast vid några provpunkter där vissa 

medianvärden stack iväg, överlag verkar totalfosforhalten ligger stabilt i Bällstaån och någon tydlig 

ned- eller uppgång är svår att identifiera, se Figur 9.  

 

Det är dock värt att notera nivåerna som dokumenterats genom åren, som ligger betydligt högre än 

intervallet för statusklassningen god ekologisk status. Värdet för god ekologisk status ligger i 

intervallet 29-40 µg/l, se Figur 2, detta är faktisk vad totalfosforhalten kan variera från en månad till 

en annan, se Tabell 4. Även om det verkar som att felkällor inte har allt för stor påverkan på halten så 

är det för att vi uppe på nivåer där 5-10 µg/l inte anses vara någon större förändring mellan 

mätningar. När man är nere på nivåer för hög och god ekologisk status är en värdeförändring på 5 

µg/l stor skillnad och det är först då felkällorna kan anses vara av stor betydelse.  

 

En felkälla kan ha uppkommit när sammanslagningen mellan punkten Ankarstocksbron och Travbron 

genomfördes. Dessa punkter låg relativt nära varandra, ca 200 meter, och såg från markkarteringen i 

Bilaga 2 ut att ha liknande förhållanden utan tydlig utsläppspunkt mellan dem. Medianvärdena för de 

olika mätperioderna är relativt lika för 2004 och 2009, men när övergången till Travbron sker så är 

medianvärdet tydligt lägre. Det kan bero på flera olika faktorer men med tanke på skillnaderna i 

mätvärde kan antagandet om att sammanföra de till en gemensam punkt ifrågasättas. 
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Medianvärdet för år 2004 skiljer sig rätt markant från provperioderna före och efter i både Figur 10a 

och 10b. Med resonemanget avseende problemen kring medianvärde kan 2004 års resultat eventuellt 

var missvisande för trenden fosfor i provpunkterna uppströms och nedströms Veddesta dike. 

 

Fosforns väg till ett vattendrag är komplext där flertalet diffusa källor kan vara av stor betydelse. Det 

är därför svårt att fastställa utsläppspunkter och föroreningskällor. Vid kartering av 

avrinningsområden och framför allt delavrinningsområden har information om dagvattennätet inte 

använts, vilket kan ha en stor påverkan på delavrinningsområdets storlek och form. T.ex. förs 

dagvattnet från delar av området Solhem och Flysta till Bromma reningsverk och påverkar inte 

Bällstaån medan delar av Hässelby, naturligt utanför avrinningsområdet, tillförs ån med hjälp av 

dagvattenledningar (Miljöbarometern, 2000).  

 

En kartering med hänsyn till dagvattennätet från Järfälla, Stockholm och Sundbybergs kommuner har 

gjorts i ett förslag till åtgärdsprogram för Bällstaån, se Bilaga 2. Denna information har tagits hänsyn 

till för att se till så att relevanta områden faktiskt ingår i delavrinningsområdena. Data kring hur 

dagvattennätet ser ut i Stockholm och Järfälla hade dock gett bättre information kring hur 

dagvattenutloppen till Bällstaån fungerar som utsläppskällor. Dagvattennätet som täcker större area 

av hårdgjorda ytor bör vara en större transportör av totalfosfor och kunde således ge mer specifik 

information om utsläppskällor. En annan felkälla är höjddatan använt för avrinningsområdet. 

Pixeltätheten är 50x50 meter vilket i stadsmiljö skulle kunna vara missvisande. Avrinningsområdet 

och framförallt delavrinningsområdena skulle kunna se annorlunda ut inom pixlarna. Fel kan uppstå 

när man noggrant börjar granska kanterna inom områdena eller beräknar area (Holmström, 2014). 

 

För industriområdena är det oklart om de faktiskt bidrar med fosfor till Bällstaån då det endast är 

vissa verksamheter som har ett fosforutsläpp, tex biltvättar. En analys av vilka specifika industrier 

som finns och deras möjliga påverkan hade gett en bättre förståelse och en indikation på hur 

utsläppen från Bällstaåns olika industrier ser ut. 

 

Den diffusa källan som dagvattnet ger skapar osäkerhet om mer exakta föroreningskällor och dess 

enskilda påverkan. Då kan den bästa lösningen vara att införa åtgärder i själva ån. Dessa åtgärder blir 

då oberoende av specifika föroreningskällor. Åtgärderna skulle även kunna kombineras med andra 

ekosystemtjänster, inte minst med tanke på Bällstaåns centrala läge. Detta skulle på ett bra sätt kunna 

motivera kostnaden för att sänka totalfosforhalten till nivån god ekologisk status. Då fosforn har ett 

starkt samband med suspenderat material kan åtgärder som får flödet att avta och fosforn att 

sedimentera till botten vara en bra lösning för att sänka totalfosforhalten i ån.  

 

Då en stor mängd fosfor kan finnas lagrad på botten och succesivt lösa sig i vattnet kan fosforhalten i 

ån ligga stabilt trots att mängden fosfor som faktiskt tillförts ån minskat. För att komma till bukt med 

detta problem kan man mäta fosforhalten i bottensedimentet. Ifall stora föroreningar finns lagrade på 

botten kan muddring lösa problemet, där man plocka upp och avlägsnar bottensedimentet.  

 

Provtagning i specifika dagvattenutlopp hade gett information om ifall något dagvatten innehåller 

högre koncentration totalfosfor, varpå man sedan kunnat dra tydligare slutsatser om potentiella 

föroreningskällor. Problemet som uppstår är det varierande flödet och mätningar kan inte göras 

regelbundet utan endast i samband med nederbörd. 

 

För Veddesta dike kan de två dammarna vid golfbanan agera som fosfor-renare. Beroende på 

utformning skulle sedimentering kunna ske och ett möjligt upptag av fosfor från växter. Veddesta dike 

har ett stort avrinningsområde och en stor del är hårdgjorda ytor, därför är det troligt att 

dagvattenutloppen, efter Viksjö golfbana, är betydande utsläppskällor. 

 

Brädgårn har ett mindre avrinningsområde än Veddesta dike men även här består majoriteten av 

området av hårdbelagd yta. Utsläppspunkter kan vara de dagvattenutlopp som transporterar fosfor 
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från Bromsten industriområde, de utlopp som tar hand om dagvatten från hårt trafikerade vägar likt 

Bromstensvägen och de utlopp som täcker större delar av det omkringliggande området. 

 

Trafikflödet från 2014 var endast för vägar i Stockholms stad vilket gör att vägarna närmast området i 

Veddesta dike inte finns med. De vägar som det finns information och som leder i den riktningen ger 

en indikation kring trafikflödet, utöver detta ger vägens storlek på kartan ytterligare indikation. Inom 

delavrinningsområdet för både Veddesta dike och Brädgårn finns några medelstora vägar som skulle 

kunna tillföra stora mängder totalfosfor till Bällstaån. En trafikintensitet på mellan 8000 till 19000 

fordon per dygn kunde enligt Stockholm Vatten och Avfalls utredning (2001) ge upphov till 

totalfosforhalter på mellan 170 till 280 µg/l. Även om flera av vägarna inom delavrinningsområden 

inte har en trafikmängd på 8000 fordon per dygn skulle dessa vägar ändå kunna ge en stor påverkan 

på Bällstaån. Totalfosforhalterna från trafiken är en diffus källa och kan variera kraftigt beroende på 

ett flertal olika faktorer, tex årstid och sättet man halkbekämpar vägbanan.  

 

Då trafikerade vägar och fosfor har ett samband skulle en omfattande utredning av trafikflödet på alla 

vägar inom Bällstaåns avrinningsområde ge en indikation på vilka vägar som släpper ifrån sig mest 

fosfor. Halkbekämpning inom området bör även det ses över och se till så det mest lämpliga 

alternativet används på de mest trafikerade vägarna.  

Slutsatser 
 

Med hjälp av litteraturbakgrund avseende totalfosfor samt bakgrundsinformation om Bällstaån ter det 

sig tydligt att den överlägset största transportören av totalfosforn till Bällstaån är dagvattnet, vilket 

gör att dagvattenutloppen får ses som de betydande utsläppspunkterna kring Veddesta dike och 

Brädgårn. En tydlig koppling mellan totalfosfor i dagvatten och trafikintensitet finns också. 

 

De två utvalda provpunkterna har liknande markanvändning inom delavrinningsområdena. Båda har 

tillrinning från ett flertal trafikerade vägar, ett industriområde och resterande yta till stor del 

enfamiljfastigheter. För att kunna jämföra de olika fosforkällorna med varandra behövs djupgående 

information kring de olika områdena och deras koppling till fosfor. Genom att placera åtgärder direkt 

i ån utesluter man problemet med att jämföra olika föroreningskällor och kan på samma gång 

kombinera åtgärderna så de uppfyller flera olika ekosystemtjänster. Åtgärderna bör även ta hänsyn till 

fosforns koppling till suspenderat material. 

 

Information om föroreningar i Bällstaån har funnits i flera decennier och genom åren har otaligt med 

undersökningar, provtagning och modelleringar gjorts men avseende totalfosfor syns ingen tydlig 

nedåtgående trend. Området kring Bällstaån är expansivt och utvecklas hela tiden med, vilket kan 

påverka fosforhalten negativt. Målet om god ekologisk status och ett hållbart vattendrag ser avlägset 

ut. Visserligen finns tid kvar men ifall dispens inte ges till Bällstaån behöver kraftfulla åtgärder 

genomföras inom en snar framtid. Då vissa åtgärder ger ett fördröjt resultat behövs detta på plats 

ännu fortare. Det ska bli väldigt intressant att följa det fortsatta arbetet och se ifall målet uppnås till 

2027. 
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https://www.trafikverket.se/contentassets/87a67107ae5f439181279ae63e61199c/jarnvagsplan-spangabarkarby/pm_yt-och_grundvatten_bilaga_2.pdf
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA25576230
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Bilaga 1: Totalfosforhalten (µg/L) inom Bällstaåns delavrinningsområden 

 
Holmström, et al., 2014. Förslag till lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån. 
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Bilaga 2: Markanvändningskartering – Bällstaån 

 
Miljöbarometern, 2000. Vattenprogram för Stockholm 2000 – Faktaunderlag Bällstaån. Stockholm Stad 
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Tabell 4. Mätvärde totalfosforhalt Bällstaån 
 

Plats 
Järfälla-
vägen 

Uppströms 
Veddesta 
dike 

Veddesta 
dike 

Nedströms 
veddesta 
dike 

Uppströms 
Hjulsta 
vattenpark 

Nedströms 
Hjulsta 
vattenpark 

Mjölnar-
stigen 

Bräd-
gårn 

Nälsta 
dike/skatte-
gårdsv. 

Travbron 
(SLU) 

2013-01-31 62 73 80 77 80 80 110 110 - 86 

2013-02-27 37 61 140 46 57 43 85 86 47 83 

2013-03-18 81 30 58 37 30 27 32 140 46 74 

2013-04-17 64 72 130 99 92 98 110 95 91 108 

2013-05-23 68 110 120 100 70 90 87 120 56 77 

2013-06-18 68 76 120 110 98 130 97 120 81 135 

2013-07-10 200 180 190 160 120 330 290 640 170 158 

2013-08-01 110 120 98 100 89 120 120 140 120 127 

2013-09-17 88 83 100 95 100 110 110 110 95 104 

2013-10-17 50 58 120 62 70 48 67 78 44 80 

2013-11-14 40 50 63 53 59 58 72 85 270 78 

2013-12-19 32 42 47 46 42 43 41 48 61 58 

           

Plats 
Järfällav
ägen 

Uppströms 
Veddesta 
dike 

Veddesta 
dike 

Nedströms 
veddesta 
dike 

Uppströms 
Hjulsta 
vattenpark 

Nedströms 
Hjulsta 
vattenpark 

Mjölnars
tigen 

Bräd-
gårn 

Nälsta 
dike/skattegå
rdsv. 

Ankarstock
sbron 
(SLU) 

2009-01-17 
      

135 
   

2009-01-20 39 64 58 75 
 

54 
 

96 30 238 

2009-02-19 72 71 112 108 
 

41 80 145 28 124 

2009-03-10 108 192 852 413 361 348 295 272 108 262 

2009-04-16 23 40 104 60 49 49 48 52 238 120 

2009-05-18 30 42 80 45 37 54 55 55 38 77 

2009-06-15 66 64 106 76 75 74 79 81 60 84 

2009-07-22 88 72 162 76 62 102 89 113 76 136 

2009-08-25 57 87 147 89 84 127 106 114 361 226 

2009-09-16 60 82 146 119 51 133 133 115 71 145 

2009-10-12 45 57 63 60 72 74 75 94 79 84 

2009-11-17 59 92 114 99 75 87 82 104 59 108 

2009-12-16 97 90 83 61 102 61 57 97 44 95 

           

Plats 
Järfällav
ägen 

Uppströms 
Veddesta 
dike 

Veddesta 
dike 

Nedströms 
veddesta 
dike 

Uppströms 
Hjulsta 
vattenpark 

Nedströms 
Hjulsta 
vattenpark 

Mjölnars
tigen 

Bräd-
gårn 

Nälsta 
dike/skattegå
rdsv. 

Ankarstock
sbron 
(SLU) 

2004-01-21 66 296 42 128 87 66 60 199 29 92 

2004-02-18 32 155 82 115 82 54 55 74 51 98 

2004-03-24 32 51 76 67 76 80 79 88 86 98 

2004-04-20 34 153 62 107 48 75 46 59 54 134 

2004-05-17 48 176 74 105 58 75 59 67 62 115 

2004-06-22 56 264 129 130 74 91 65 108 81 194 

2004-07-20 55 88 131 116 111 106 92 100 81 114 

2004-08-18 81 112 79 125 155 198 211 205 128 155 

2004-09-21 63 72 78 91 127 98 127 73 116 122 

2004-10-20 66 189 73 162 94 89 84 101 104 104 

2004-11-23 142 409 68 211 
 

88 113 162 42 197 

2004-12-21 103 162 42 176 84 61 51 98 41 102 
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Plats 
Järfällav
ägen 

Uppströms 
Veddesta 
dike 

Veddesta 
dike 

Nedströms 
veddesta 
dike 

Uppströms 
Hjulsta 
vattenpark 

Nedströms 
Hjulsta 
vattenpark 

Mjölnars
tigen 

Bräd-
gårn 

Nälsta 
dike/skattegå
rdsv. 

Ankarstock
sbron 

1999-02-18 - 151 - - - - - - - - 

1999-02-18 - 177 - 96 93 89 95 82 - 70 

1999-03-24 - 51 - 97 94 107 100 110 - 151 

1999-04-28 - 17 - 60 47 48 89 84 - 62 

1999-06-01 - 43 - 68 52 57 99 99 - 113 

1999-06-21 - 123 - 88 91 85 169 303 - 205 

1999-07-27 - 289 - 102 104 62 65 154 - 210 

1999-08-30 - 168 - 137 53 68 273 98 - 99 

1999-09-28 - 99 - 79 76 75 103 152 - 118 

1999-10-25 - 231 - 70 50 41 50 101 - 156 

1999-11-22 - 196 - 57 62 79 66 92 - 140 

1999-12-14 - 38 - 78 84 84 81 90 - 79 

           

Plats 
Järfällav
ägen 

Uppströms 
Veddesta 
dike 

Veddesta 
dike 

Nedströms 
veddesta 
dike 

Uppströms 
Hjulsta 
vattenpark 

Nedströms 
Hjulsta 
vattenpark 

Mjölnars
tigen 

Bräd-
gårn 

Nälsta 
dike/skattegå
rdsv. 

Ankarstock
sbron 

1992-01-21 - 66 - 62 - - - - - - 

1992-02-27 - 61 - 68 - - - 96 - - 

1992-03-18 - 88 - 66 - - - 106 - - 

1992-04-23 - 57 - 48 - - - 58 - - 

1992-05-21 - 55 - 58 - - - 234 - - 

1992-07-16 - 102 - 104 - - - 291 - - 

1992-08-12 - 58 - 117 - - - 98 - - 

1992-08-25 - 65 - 75 - - - 101 - - 

1992-09-24 - 58 - 58 - - - 67 - - 

1992-10-20 - 86 - 106 - - - 133 - - 

1992-12-15 - 100 - 92 - - - 125 - - 

 



TRITA ABE-MBT-19583

www.kth.se


