
 

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). 



 

 
 

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). 



 

 
 

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 


