9 Stockholm Stad
Stockholms stad har lång erfarenhet av dagvattenfrågor och redan 1994 beslutade staden om
en övergripande policy som anvisade att ”dagvatten i första hand ska hanteras genom
infiltration och fördröjning vid källan innan samlad avledning”, s.k. Lokalt omhändertagande
(LOD). (Stockholm Stad, 2015)
Ett sätt att hantera dagvatten lokalt är genom anläggande av växtbäddar och skelettjordar. För
att öka anläggningarnas prestanda och gynna stadsträdens tillväxt har man även börjat blanda
in biokol i anläggningarna. Biokolen i sig fungerar som ett reningsfilter och skapar också
goda förutsättningar för svampar och mikroliv i växtbädden. Den lagrade näringen är
tillgänglig för växternas rötter. Tekniken passar överallt där en grusremsa är acceptabel och
där träd, buskar eller perenner kan planteras.
Faktainfo om Biokol
Biokol görs genom att något biologiskt material som trä, trädgårdsrester eller matavfall hettas
upp till mellan 300 och 1000 °C i en ugn som inte släpper in något syre medan värmen är på.
Det kallas för pyrolys, och beroende på vad som stoppas in i ugnen och hur varmt det blir
kommer olika sorters kol ur processen. Detta kol kan sedan användas som markförbättrare
genom att det håller kvar vatten och näringsämnen genom sin porositet.

9.1 Växtbädd med skelettjord vid Valhallavägen
Bakgrund till projektet
Valhallavägen i centrala Stockholm har ett mittstråk med trädallé, bilparkering, gräsmatta,
gång- och cykelväg. Lindallén som förgyller mittstråket planterades för 120 år sedan. Den nya
växtbädden längs med allén som anlades 2015 är en skelettjord av makadam, biokol och
anläggningsjord. Växtbädden är 1 130 m2 och omhändertar dagvatten från en parkeringsyta
på 2 000 m2 samt en grön- och grusyta på 3 000 m2.
Träd som planteras i stadsmiljö har ofta för lite utrymme för att må bra. Men med så kallad
skelettjord, ca en meter makadamlager, under den vanliga planteringsytan skapar man en
extra tillväxtzon för rotsystemen. I Stockholm stad är skelettjord den teknik som används när
man etablerar träd i gatumiljö. Den porösa skelettjorden fungerar som ett magasin för
dagvatten och skelettjorden för varje träd rymmer upp till 5 m3 vatten när
skelettjordsvolymen är 15 m3.
Det bästa med tekniken är att den ger mycket vatten till träden och ger ett fungerande
gasutbyte i växtbädden. Tekniken avlastar dagvattensystemet och ger träden bättre livsmiljö.
Anläggningen har stor kapacitet för effektiv infiltration av dagvattnet.
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Figur 10. Valhallavägen med 100-årig lindallé. Mittstråket är delvis restaurerat med skelettjord som leder bort
dagvatten och samtidigt ger träden vatten och näring. (Foto: Björn Embrén)

Organisation
Trafikkontoret i Stockholm stad är ägare och initiativtagare till ombyggnationen av
anläggningarna i Vallhallavägen. Sammarbetspartner var Infrakonsult.
Teknisk utformning
Skelettjorden runt de hundraåriga träden skapas genom att göra en vakuumschakt runt träden.
Gropen fylls med 32-63 mm makadam i ett lager av 600 mm med inblandning av biokol.
Ovanpå läggs ett lager av 200 mm ren makadam 32-63 mm. Ovanpå det en avjämning med 50
mm lager av 8-16 mm makadam. Överst läggs 100 mm anläggningsjord bestående av grus
och kol som besås med gräs, se Figur 11, Figur 12 och Figur 13.

Figur 11. Principskiss av trädplantering i gräsyta med kolmackadam. Anmärkning. Ogödlslad biokol läggs ut i
botten av växtbädden. Kolmackadam läggs därefter ut i lager om 250-300 mm, vilket packas väl. (källa:
Trafikkontoret, Stockholm stad).
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Skelettjord i sandig/grusig terrass: 100 mm ren biokol i botten som filter för att fånga upp
näringsämnen från dagvatten. Makadamlagret går upp till markytan där den blir en 300 mm
bred remsa mot asfalterad parkeringsyta för passiv infiltration av dagvatten från hela
parkeringsytan. Om växtbädden blir full med vatten rinner ytvatten vidare till det vanliga
dagvattensystemet.
Materialen krossad granit och biokol, där biokol är tillverkat av en avfallsprodukt, ersätter
fabrikstillverkad jord som ofta består av ändliga resurser (sand från grusåsar, torv från
torvmossar och lera). 5 träd som tidigare tagits ned ersattes med lind (Tilia x vulgaris
”Pallida”).
Biokol är ett stabilt material som bryts ner långsamt. Trafikkontoret räknar med att tillförd
biokol i skelettjorden bidrar till effektivare rening av dagvattnet och tillför träden mer näring.
Därför uppskattas ingen skötsel av anläggningarna behövas, möjligtvis om 20 år då översta
lagret, 10 cm, av makadamremsan behöver förnyas.

Figur 12. Ner till en meters djup schaktas jorden bort och ersätts med skelettjord, mackadam och biokol. Trädens
rotutbredning avgör hur nära träden man kan gräva. (Foto: Björn Embrén)

Figur 13. Överst läggs en anläggningsjord bestående av 3 delar grus och 1 del biokol som blandas. Ytan besås
därefter med gräs. (Foto: Björn Embrén)

Kontaktuppgifter
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Björn Embrén, Trafikkontoret Stockholms stad
E-post: bjorn.embren@stockholm.se
Tel: 08-508 262 13

9.2 Växtbädd med skelettjord på Nybrogatan
På Nybrogatan anlades 2015 en växtbädd med kolmakadam för att ta hand om dagvattnet från
både cykel- och gångbana. Till ytan är skelettjorden 400 m2 och 6 stycken Magnolia
(”Merrill” so 25-30 och 30-35 cm) planterades under 2016. Samtidigt genomfördes
växtbäddsrenovering med samma typ av uppbyggnad för 4 st befintliga Oxlar (Sorbus
intermedia) (Figur 14).
Skelettjorden är uppbyggd av makadam blandat med biokol. Materialen krossad granit och
biokol, där biokol är tillverkat av en avfallsprodukt, ersätter fabrikstillverkad jord som ofta
består av ändliga resurser (sand från grusåsar, torv från torvmossar och lera).
Träd som planteras i stadsmiljö har ofta för lite utrymme för att må bra. Men med så kallad
skelettjord, ca en meter makadamlager, under beläggningarna skapar man en extra tillväxtzon
för rotsystemen. I Stockholm stad är skelettjord den teknik som används när man etablerar
träd i gatumiljö. Den porösa skelettjorden fungerar som ett magasin för dagvatten och
skelettjorden för varje träd rymmer upp till 5 m3 vatten när skelettjordsvolymen är 15 m3.
Om växtbädden blir full med vatten rinner ytvatten vidare till det vanliga dagvattensystemet.
Skelettjorden skapas genom olika lager, när växtbäddsrenovering sker utförs vakuumschakt
runt träden. Gropen fylls med 32-63 mm makadam i ett 600 mm tjockt lager med inblandning
av biokol. Ovanpå läggs ett lager av 200 mm ren makadam 32-63 mm. Ovanpå det en
avjämning med 50 mm lager av 8-16 mm makadam, för att skydda den geotextil som
separerar växtbädden från plattläggningens överbyggnad.

30

Figur 14. Växtbädd med skelettjord och biokol på Nybrogatan i Stockholm. (Foto: Björn Embrén??)

Organisation
Det är Trafikkontoret i Stockholm stad som äger och ansvarar för anläggningen.
Byggnationen gjordes tillsammans med Infrakonsult.
Kontaktuppgifter
Björn Embrén, Trafikkontoret Stockholms stad
E-post: bjorn.embren@stockholm.se
Tel: 08-508 262 13

9.3 Växtbädd med kolmakadam på Rörstrandsgatan
Bakgrund till projektet
På Rörstrandsgatan anlades 2015 en växtbädd i form av en bädd av kolmakadam för att ta
hand om dagvattnet från gångbana och ge en förbättrad växtmiljö för träden (Figur 15). Till
ytan är skelettjorden 200 m2 och 5 tallar (Pinus sylvestris, so30-35) planterades 2015.
Skelettjorden är uppbyggd av makadam blandat med biokol.
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Figur 15. Konstruktion av växtbädd med kolmackadam på Rörstrandsgatan i Stockholm. (Foto: Björn Embrén??)

Organisation
Det är Trafikkontoret i Stockholm stad som äger och ansvarar för anläggningen.
Byggnationen gjordes tillsammans med Infrakonsult, NCC och Green Landscaping.
Teknisk utformning
Skelettjorden runt de nya träden byggs med 32-63 mm makadam i ett lager av 600 mm med
inblandning av 15% biokol. Ovanpå det en avjämning med 50 mm lager av 8-16 mm
makadam.
Kolmakadam/Skelettjord på berg: Underst en tätning av lera på befintlig sprängstensfyllning.
100 mm ren biokol i botten som filter för att fånga upp näringsämnen från dagvatten. Om
växtbädden blir full med vatten rinner ytvatten vidare till det vanliga dagvattensystemet.
Materialen krossad granit och biokol, där biokol är tillverkat av en avfallsprodukt, ersätter
fabrikstillverkad jord som ofta består av ändliga resurser (sand från grusåsar, torv från
torvmossar och lera).
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Figur 16. Principskiss av dagvattenfördröjning genom växtbädd med kolmackadam. (källa: Trafikkontoret,
Stockholm stad).

Figur 17. Utformning av växtbädd med kolmackadam, framtaget av Stockholm stad. (Källa: Stockholm Stad??)

Kontaktuppgifter
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Björn Embrén, Trafikkontoret Stockholms stad
E-post: bjorn.embren@stockholm.se
Tel: 08-508 262 13

9.4 Växtbädd och skelettjord på Västerled
Bakgrund till projektet
På Västerled i Bromma anlades 2015 och 2016 en växtbädd i form av en skelettjord för att ta
hand om dagvattnet från både gata och gångbana. Till ytan är skelettjorden 1 000 m2 och ett
tjugotal lönnar (Acer rubrum ’Red Sunset’, so 30-35 cm) har planterats under 2016.
Skelettjorden är uppbyggd av makadam, biokol och toppas med anläggningsjord.

Figur 18.Växtbädd och skelettjord på Västerled i Stockholm. (Foto: Björn Embrén??)

Organisation
Det är Trafikkontoret i Stockholm stad som äger och ansvarar för anläggningen.
Byggnationen gjordes tillsammans med Infrakonsult, Peab, Green Landscaping
Teknisk utformning
Skelettjorden är uppbyggd av 32-63 mm makadam i ett lager av 60 cm med inblandning av
15% biokol. Ovanpå läggs ett lager av 20 cm ren makadam (32-63 mm). Ovanpå det en
avjämning med 5 cm lager av 8-16 mm makadam. Överst läggs 15 cm anläggningsjord på
markyta med grässådd.
Mot den asfalterade gångbanan går makadamlagret upp till markytan i en 30 cm bred remsa
för passiv infiltration av dagvatten. Mot körbanan däremot tas dagvatten in med hjälp av
kantstensbrunnar. Om växtbädden blir full med vatten rinner ytvatten vidare till det vanliga
dagvattensystemet. Skelettjorden har stor kapacitet för infiltration och kan samtidigt förse de
nyplanterade träden med vatten. Varje träd har en beräknad volym av skelettjord på 15
m3 och som rymmer 5 m3 vatten (se Figur 19, Figur 20 och Figur 21).
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Figur 19. Principskiss av trädplantering i gräsyta med kolmackadam. Anmärkning. Ogödlslad biokol läggs ut i
botten av växtbädden. Kolmackadam läggs därefter ut i lager om 250-300 mm, vilket packas väl. (källa:
Trafikkontoret, Stockholm stad).

Figur 20. Principskiss av dagvattenfördröjning med hjälp av gräsyta med kolmackadam. (källa: Trafikkontoret,
Stockholm stad).
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Figur 21. Illustration av skelettjord på Västerled (Källa: Stockholm Stad???).

Årlig rensning av sandfång i kantstensbrunnar (se Figur 22). För övrigt krävs ingen skötsel,
möjligtvis om 20 år då översta lagret, 10 cm, av makadamremsan behöver förnyas.

Figur 22. Rensning av kantstensbrunnar är i princip den enda skötsel som krävs (Foto: Björn Embrén).

Kontaktuppgifter
Björn Embrén, Trafikkontoret Stockholms stad
E-post: bjorn.embren@stockholm.se
Tel: 08-508 262 13
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9.5 Studie av trädtillväxt på Swedenborgsgatan
Introduktion
Swedenborgsgatan är en innerstadsgata i på Söder i Stockholm (N 59° 19' Ö 18°4'). Gatan är
kantad av caféer, restauranger och små butiker. Detta medför att det är mycket folk som rör
sig i området. På sommaren är gatan avstängd för trafik och är då en gågata. Övrig tid är gatan
öppen för biltrafik.
Längs med Swedenborgsgatan växer främst Hästkastanjer (Aesculus hippocastanum). Dessa
träd har planterats vid olika tillfällen och i skiftande växtbäddar (tabell 1). För att jämföra
äldre former av växtbäddar med skelettjord enligt Stockholmsmodellen Inventerades träd i tre
områden enligt Tabell 1 (Stockholm Stad, 2009). Träd längs med Swedenborgsgatan 14-18
och 15-17 är planterade i slutet på 70-talet – början på 80-talet (Figur 23). De planterades då i
en växtbädd av en tidig form av skelettjord. Träden längs med Swedenborgsgatan 2-12
planterades 2004 i en växtbädd av skelettjord enligt Stockholmsmodellen (Stockholm Stad,
2009).
Några av de frågor som studien ämnade besvara var; Hur är tillväxten och vitalitet för träd
planterade i växtbäddar utformade enligt rådande form för plantering på slutet av 70-talet?
Hur är tillväxten och vitalitet för träd planterade i växtbäddar med skelettjord utformad enligt
Stockholmsmodellen (Stockholm Stad, 2009)? Vilka likheter och skillnader kan vi se hos
träden i dessa olika växtbäddar?

Figur 23. Hästkastanjer (Aesculus hippocastanum) planterade längst med Swedenborgsgatan i Stockholm, 2016.
Hästkastanjerna på Swedenborgsgatan nr 15-17 (n=9) och 14-18 (n=9) planterades i slutet på 70-talet i
växtbäddar utformade efter då rådande normer. (Foto: Frida Andeasson)
Tabell 1. Inventering av Hästkastanjer i de tre områderna på Swedenbeorgsgatan.

Swedenborgsgatan
14AB-18

Swedenborgsgatan
15-17
37

Swedenborgsgatan 212

Växtbädd

Planteringsår
Trädslag
Markbeläggning
Markbeläggning runt
stam
Dagvatten

Växtbädd enligt då
rådande former, tidig
skelettjord
Ca 1980
Hästkastanj (Aesculus
hippocastanum)
Betongplattor
Betongplattor med hål

Växtbädd enligt då
rådande former, tidig
skelettjord
Ca 1980
Hästkastanj (Aesculus
hippocastanum)
Betongplattor
Betongplattor med hål

Ingen dagvatten
tillförsel

Ingen dagvatten
tillförsel

Skelettjord enligt
Stockholmsmodellen
(Stockholm Stad, 2009)
2004
Hästkastanj (Aesculus
hippocastanum)
Betongplattor
Öppen jord med
metalgaller
Ingen dagvatten
tillförsel

Organisering
Initiativtagare till studien var forskare från SLU samt tjänstemän från Tekniska kontoret i
Stockholm. Tekniska kontoret ansvarade för plantering, renovering och skötsel av träden
medan SLU utförde mätningar. Provtagning, åtgärder och skötsel av träden har finansierats av
Tekniska kontoret Stockholm, SLU har stått för arbetskostnaderna kostnaderna i samband
med forskningen.
Teknisk utformning
Träden inventerades 2013 (2013-10-25) och 2016 (2016-08-11). Vid inventeringarna mättes
omkrets, stam temperatur, krondiameter, kronhöjd, trädhöjd och Leaf Area Index (LAI).
Förutom dessa mätningar vitalitetklassades träden visuellt i enlighet med Östberg et.al.
(2012), se Tabell 2. Även skador på träden noterades och alla träden fotograferades.
Träden sköts enligt Stockholm stads standard och bevattnas vid behov.
Tabell 2. Vitalitetklassning enligt Östberg et.al.2012.

Klass
Klass 1 – God vitalitet
Klass 2 – Måttlig vitalitet

Klass 3 – Dålig vitalitet
Klass 4 – Mycket dålig vitalitet

Definition
Trädet kan ha skador, men tillväxten och övervallningen är ändå
god, tät krona med god skottillväxt
Något begränsad tillväxt. Vitalitet 1-träd kan tidvis vara i denna
vitalitetsnivå på grund av bland annat torka. Trädet bedöms
kunna återhämta sig till vitalitet 1
Trädet har en dålig vitalitet med mycket begränsad chans till
återhämtning utan genomgripande insatser
Trädet är i mycket dåligt skick, nästan dött

Erfarenheter och lärdomar
Träd som planteras i goda förhållanden kan snabbt växa ikapp mycket äldre träd,
stamomkretsen kommer ifatt tidigare än trädhöjden.
Vidare läsning
Mer information om studien av trädtillväxt på Swedenborgsgatan går att finna i rapporten
Skelettjord på Swedenborgsgatan författad av SLU. Rapporten finns att ladda ner på
projektets hemsida.
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Kontaktuppgifter
Frida Andreasson, SLU
E-post: Frida.Andreassson@slu.se
Ann-Mari Fransson, SLU
E-post: Ann-Mari.Fransson@slu.se
Björn Embrén, Stockholm Stad
E-post: Bjorn.embren@stockholm.se

9.6 Studie av rottillväxt på Blekingegatan
Bakgrund till projektet
På Blekingegatan står 12 st. Lindar (Tilia cordata) i trottoaren längsmed gatan. Juni 2014
genomfördes en restaurering av växtbäddarna (Figur 24). Innan restaureringen stod träden i
traditionella jordgropar och 2014 bytes dessa ut mot skelettjord enligt Stockholmsmodellen
(Stockholm Stad, 2009). Nio av träden behölls och växtbädden restaurerades och tre träd
nyplanterades. Trottaren har en beläggning av betongplattor och det finns tillförsel av
dagvatten samt luftning i växtbädden.
Studie av rötters rottillväxt är svårt eftersom det måste försiggå under markytan.
Provtagningar stör och kvantifiering är mycket svår eftersom finrötter är mycket små och lätt
underskattas. I stadsmiljö är det än svårare eftersom det inte går att gräva. Målet med studien
på Blekingegatan är att hitta pålitliga metoder för att studera rottillväxt och vitalitet i
stadsmiljö.
Studien fokuserar främst på att besvara följande två frågeställningar; Är det möjlig att studera
rottillväxt hos gatuträd med de icke destruktiva metoderna inväxtzoner och skanning? Skulle
resultat från dessa icke destruktiva metoder vara jämnförbara med destruktiva metoder som
att exkarvera rötterna?

Figur 24. Restaurering av växtbäddar på Blekingegatan i Stockholm. (Foto: Frida Andreasson)
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Organisering
Tekniska kontoret tillsammans med underentreprenörer har ansvarat för konstruktion och
installation av all mätutrustning medan SLU ansvarat för planering, utförande av mätningar,
provtagning och analyser.
Kostnaden för utbyte av ytbeläggning och marköverbyggnad samt för material som
inväxningsburar togs av Tekniska kontoret. Analys-och mätutrustning samt provtagning
bekostades av SLU.
Teknisk utformning
För möjlighet för provtagning och studier av finrotsproduktion installerades två st
inväxtzoner, en och tre m från trädet för varje träd. Figur 25 visar en schematisk bild över
uppbyggnaden av testbädden för ett träd, de beigea kvadraterna är inväxtzonerna medan
rektangeln med blå linje är en rotskanner.
Inväxtzonerna är 1x1 dm och 1,5 m djupa och består av sträckmetall med em maskstorlek på
över 1 cm. Detta gör att finrötterna (<2mm diameter) fritt kan växa in samtidigt som
fyllnadsmaterialet hålls kvar inne i inväxtzonen. Varje inväxtzon är fylld med samma
växtsubstrat som spolades ner i skelettjorden, detta för att få så lika miljö för rottillväxt
innanför och utanför sträckmetalen som möjligt. Inväxtzonerna är öppna i toppen för
tillgänglighet för provtagning och i botten för dränering. Djupet på 1,5 m gör att inväxtzonen
sträcker sig igenom sättsand, luftigt bärlager och ner till skelettet.
Träden sköts enligt Stockholms stads normala skötselförfarande.

Figur 25. Schematisk bild över uppbyggnaden av testbädden runt ett träd, de beigea kvadraterna är
inväxtzonerna och den rektangeln med blå linje är en rotskanner. De röda kvadraterna är installationer för
mätning av respiration från marken. Dessa data presenteras

Erfarenheter och lärdomar
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En första provtagning visar att de metoder som valts fungerar för att studera rötter i
stadsmiljö. Det finns indikationer på att rötterna inte tillväxer på samma sätt som i en mer
naturlig miljö.
Vidare läsning
Mer information om studien av rottillväxt på Blekingegatan går att finna i rapporten
Rottillväxt i växtbädd med skelettjord författad av SLU. Rapporten finns att ladda ner på
projektets hemsida.
Kontaktuppgifter
Frida Andreasson, SLU
E-post: Frida.Andreasson@slu.se
Ann-Mari Fransson, SLU
E-post: Ann-Mari.Fransson@slu.se
Björn Embrén, Stockholm Stad
E-post: Bjorn.Embren@stockholm.se
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