
 

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. 

 
 

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). 

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 

Björn Embrén, Trafikkontoret Stockholms stad 

E-post: bjorn.embren@stockholm.se 

Tel: 08-508 262 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


