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Sammanfattning
Ökningen av mängden kväve och fosfor som kommer fram till mossen från ett utbyggt Östra Kragstalund måste ses i ljuset av påverkan från tidigare exploateringar i mossens tillrinningsområde. Att
väga in den belastningsökning som exploateringen av Östra Kragstalund medför, mellan 4 och 7
procent jämfört med före exploateringen, är ogörlig - ändringen ligger inom osäkerhetsintervallet.
Den påverkan som redan skett och som på lång sikt kommer att märkas i en förändrad flora på
mossen är så stor att någon påverkan från Östra Kragstalund separat aldrig kommer att kunna
fastställas. En del av dagvattnet från planområdet kommer dessutom inte att tillföras mossen, utan
direkt föras till det djupa grundvattenmagasinet. Orsaken är att det lerlager under planområdet och
järnvägen som dagvattnet normalt rinner på och ut i mosseområdet, kommer att grävas bort så att
det grundvattenförande moränlagret blottas.
Att göra banvallen genomsläpplig för mossevatten får en utjämnande effekt på vattenståndet inne i
planområdet. Det kan vara en fördel vid planering och byggande, men har knappast någon märkbar
effekt på närsaltssituationen i mossen. Vi tror att fördelarna med att få mer vatten till mossen
överväger mot ökningen av närsalter.
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Bakgrund
Av Structor miljöbyrån har CONEC konsulterande ekologer fått i uppdrag att klargöra hur närsaltsbelastningen på Byle mosse påverkas av byggande inom del av Kragsta 1:51 i Vallentuna
kommun. Om rådet är beläget väster om Roslagsbanan, men ingår ursprungligen hydrologiskt i
mossen. I dagsläget är området avskuret från mossen på grund av en icke-genomsläpplig banvall.
Den hydrologiska kontakten återupprättas igen i samband med att järnvägen byggs om. Planområdet framgår av figur 1. Arbetet har utförts av Hans-Georg och Sonia Wallentinus.
I arbetet har vi för att få fram avrinningsområdets gränser, samt tidigare markanvändning använt
äldre kartmaterial, främst ekonomiska kartan från 1950-talet och häradsekonomiska kartan från
1901-1906. För att få fram uppgifter om dagvattenhanteringen inom avrinningsområdet har uppgifter i detaljplanerna för resp. delområde använts. För att få något mått på närsaltsförlusterna har
förlustkoefficienter för kväve och fosfor använts. Dessa data kommer ursprungligen från Naturvårdsverket men justeras fortgående allt eftersom ny kunskap kommer fram. De koefficienter vi
använt kommer från StormTac 2010.

Figur 1. Situationsplan, Östra Kragstalund.
Den naturvärdesinventering som genomförts av Ekologigruppen har visat att det saknas ovanliga
eller skyddsvärda arter. Området har genomgående givits värdeklass 4, visst intresse. Ekologigruppen flaggade för att det skulle kunna finnas tallticka i området, vilket också bekräftades senare
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genom en noggrannare artinventering utförd av Vallentuna naturskyddsförening. Tallticketrädet
växer på ett sådant ställe att kommunen har beslutat att det kommer att behöva tas ned. Tallticka
brukar hittas i äldre tallbestånd där vitaliteten hos träden gått ned, så även om tallticke-trädet tas
bort har det ingen betydelse för det regionala beståndet av tallticka.
De frågor som ställts har relaterats till kvaliteterna i Byle mosse med sin förekomst av dvärgbjörk.
Mossen ligger huvudsakligen öster om järnvägen, men där en liten del väster om järnvägen utgörs
av planområdet. Mossens avrinningsområde är betydligt större än bara våtmarken Byle mosse (i
västra delen, i anslutning till den tidigare järnvägshållplatsen Byle, kallad ”Byle träsk” eftersom
vatten ofta stod i dagen här). Den exakta storleken på det ursprungliga avrinningsområdet är ungefär 56 hektar.

Hur påverkar hydrologiska och kvartärgeologiska förhållanden vattenströmmar och
närsaltsläckage?
Att beräkna exakt hur dagvattnet uppför sig i alla situationer är inte möjligt och därför finns i alla
beräkningar en ganska stor osäkerhet. Givna arealförluster för kväve och fosfor ska därför ses som
”sämsta utfallet”. Utbyggda områden i mossens tillrinningsområden har lokalt omhändertagande av
dagvatten (LOD), vilket gör att siffrorna dessutom påverkas av vilket jordmaterial som använts för
infiltration.
Vad som sannolikt gäller inom nästan hela området (förutom på rent berg och morän som ansluter
mot berg) är att under de lösa jordlagren och eventuella infiltrationsmagasin finns ett mer eller
mindre tjockt lerskikt (se figur 4) och genom det kommer ytterst lite av dagvattnet. Man räknar
generellt med att dagvattnet vid LOD snabbt tillförs det ytliga grundvattnet, som i sin tur rinner på
lerytan ned mot mossen. Där finns ett torvlager närmast ovanför leran. Mossetorven kan hålla stora
mängder vatten men om det kommer mer vatten, utöver vad mossetorven kan hålla, rinner det rätt
igenom systemet.
I Vallentunatrakten finns en tendens att det på sydsidan av berg och andra höjder ansamlats sandlager (även om det ofta är ett så tunt lager att det inte syns i den kvartärgeologiska kartan). Sanden
är genomsläpplig för vatten, som den vägen snabbt kan sjunka ned (perkolera) och bilda ytligt
grundvatten, precis så som sker med dagvatten i LOD-anläggningar. I samband med LOD konstrueras ofta en vattengenomsläpplig markbädd (grus/småsten) som alltså fungerar på samma sätt som
en naturlig, sandig mark. Om lerlagret grävs bort kan en perkolering till det undre grundvattenmagasinet ske. Det vattnet kommer alltså inte att påverka mossens ytliga delar.
På sin väg till mossen – som ytvatten eller ytligt grundvatten – sker under vegetationsperioden (som
regel april – oktober) ett visst upptag av kväve och fosfor i växtligheten, t.ex. av träd, men förs tillbaka till vattnet när växtligheten så småningom dör och bryts ned. Genom avverkning och bortforsling av träd kan man undandra lite av närsalterna från att komma ut i mossen. Dessutom sker
viss fastläggning av fosfor i jorden. Eftersom man i infiltrationsytorna använder grövre jordfraktioner (grus av olika dimensioner) sker i praktiken inte någon fastläggning av fosfor här.
Väl ute i mossen kan fosfor och kväve tas upp av växtligheten eller, i fosforns fall, för längre eller
kortare tid läggas fast i torven. Vad som redan verkar ha skett i delar av Byle mosse är att ett trädskikt (framför allt i form av gran) fått fäste i torvlagret och har kunnat börja utnyttja närsaltsresurserna där och suga upp lagrat vatten. Det här får en dubbel effekt. Dels torkar mossen ut eftersom
mycket vatten tas upp av träden och dels ökar skogstillväxten genom att det finns en lättillgänglig
närsaltsresurs. Hade vi kunnat se mossen för 100 år sedan, hade den säkert varit mycket mer öppen
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än idag och inte alls med något framträdande trädskikt av gran (utom i kantzonen, ”laggen”, där
relativt sett näringsrikt ytvatten samlas och ger näring till olika lövträdsarter, men också gran). På
den häradsekonomiska kartan från omkring 1900 finns trädtecken ute på mossen, men det handlar
då antagligen om lågvuxen tall, som är det vanliga på mossar i östsverige.
Med detta vill vi säga, att redan genomförda detaljplaner haft en grundläggande indirekt påverkan
på mossen och stora delar av mosseytan är på väg mot frisk/fuktig granskog. Samtidigt sker en
motsatt reaktion eftersom torven bryts ned då markvattenytan sjunker. Det kan man se på att bl.a.
granarnas rötter delvis kommer att ligga på eller över torvytan. Detta framgår bäst i norra kanten av
mossen och i den centrala delen. Om grundvattnet skulle komma för nära markytan visar det sig
genom att vissa av träden, speciellt gran, kvävs och dör.
Även om det är oklart med de exakta arealförlusterna av kväve och fosfor, liksom ökningen av avrinningen (genom hårdgöring av ytor), kan kanske siffrorna för de exploaterade delområdena ändå
användas för jämförelser områdena emellan.

Figur 2. Den centrala delen av Byle mosse. Det ursprungliga trädskiktet är tall, där några av träden nu hunnit bli ganska högväxta. Centralt i fotot ser man en tall som växer på en stor tuva, upphöjd över mosseytan. Det är en fingervisning om att torvlagret sjunkit samman. Gran och björk har
börjat komma in som en följd av ökad närsalthalt i vattnet. Vattensamlingar, som den på fotot, finns
egentligen inte alls på en ”frisk” östlig torvmosse utan är också en följd av att torvlagret börjat
krympa. Fotot är från 2014.
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Ursprungssituationen vid Byle mosse
Avrinningen har varit så pass stor att det under 1800-talet anlagts en skvaltkvarn i utloppet (söder
om delområde 7 i figur 3). Ännu på 1980-talet fanns det några stenar kvar från anläggningen. Kvarnen kunde antagligen bara drivas under våren eller efter perioder med kraftigt regn. Kvarnen var
belägen i nordligaste delen av Täby kommun, alldeles uppströms vägkorsningen Lokevägen – Valhallavägen – Vasavägen – Hembergavägen.
Arealförlusterna av närsalterna kväve och fosfor var små. Detta behandlas senare i rapporten.

Figur 3. Områdesindelning för analys av avrinning, samt transport av kväve och fosfor. Projektområdet är delområde 3. Beräkningspunkt för avrinningsområdets storlek är vid vägen i högra
kanten av delområde 7. Gränsen för tillrinningsområdet i öster är hämtad från underlag till detaljplan för Bällstaberg 4 och Nyborg (Structor 2011). I väster är gränsen något osäker på grund av
flack terräng. Gränserna har extrapolerats från ekonomiska kartan 1978 med höjdlinjer.

Förhållandena 2018 och framåt
Det som komplicerar beräkningarna av hur mycket vatten som systemet får ta emot är att periferin
runt mossen har bebyggts. Studier av resp. detaljplan visar att delområdena 4, 7-15 och 17 har lokalt
omhändertagande (delområde 1 och 16 är fortfarande naturmark). I delområdena 5 och 6 leds dagvattnet till Vallentunasjön. Område 2 rinner åtminstone delvis av till Byle mosse och har därför
inkluderats i sin helhet.
En farhåga som framförts är att grundvattennivåerna skulle bli annorlunda efter byggandet, med risk
för dämmande strukturer i planområdet. Förvisso blir de annorlunda efter att järnvägen byggts om,
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men på så sätta att grundvattenytorna på ömse sidor om järnvägen kommer att stå i förbindelse med
varandra till skillnad från idag, då järnvägsbanken utgör en grundvattenbarriär. Undererlaget under
järnvägen kommer att vara dränerande, se figur. 4. Detta har med järnvägsplanen att göra; när SL
bygger om till dubbelspår kommer underlaget under järnvägen att bli dränerande så att den hydrologiska kontakten mellan planområdet och Byle mosse återställs.

Figur 4. Dränering under järnvägen. Projektområdet ligger åt vänster i bilden. Från
järnvägsplanen.
Vad som inte visas i figuren nedan är, att såväl torv som lera kommer att grävas bort. Samma sak
kommer att ske i planområdet. Det öppnar, som nämnts ovan, för att dagvatten direkt kan tillföras
det undre grundvattnet och inte alls komma ut i Byle mosses torvlager. Moränen anges vara
sandig/siltig (Structor 2018), så allt dagvatten hinner nog inte dränera ned till det undre grundvattnet.
Dessutom ska ytvatten från planområdets omgivningar samlas upp i ett avskärande dike i väster
som sedan leds söder- och österut till dagvattendamm i det sydöstra hörnet. Därifrån ska en 600 mm
trumma läggas under järnvägen. Trumman kommer endast att föra vatten efter nederbördsperioder
som fyllt upp dagvattendammen. Under övriga perioder kommer dräneringen under järnvägen att
leda bort vattnet. Diket kommer att få ta emot vatten från delområdena 2 och 4. Se dock ovan om
avrinning direkt till det undre grundvattenmagasinet.
Planområdet är drygt en hektar stort, dvs. ungefär 1,8 procent av det ursprungliga avrinningsområdet.

Grunddata
Tabell I visar grunddata för beräkningarna. Koefficienterna bestäms av aktuell markanvändning.
Vid beräkningarna har mosseytan klassats som skog, eftersom mossemark inte har någon egen klass
i den använda modellen och eftersom stora delar av mossen är på väg att övergå till granskog. Delområdena 5 och 6 ingår i mossens ursprungliga tillrinningsområde, men eftersom dagvattnet avleds
mot Vallentunasjön ingår dessa två områden inte i beräkningarna av nuvarande belastning på Byle
mosse.
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Det syns tydligt i tabell I hur effektiv skogsmark är att ta hand om både nederbörd och närsalter
(kväve och fosfor). Då det gäller kväve är koefficienten ”bara” ungefär hälften i skogsmark jämfört
med exploaterad mark, beroende på att kväve inte binds i marken, vilket fosfor gör. För fosforns del
är skog en tiopotens bättre på att ta hand om närsalter än bebyggda områden. Men skillnaden beror
också, eller kanske främst, på att det sprids gödning på tomter och planteringar.
Detta sagt, så kan lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) minska närsaltbelastningen. Hur
mycket är avhängigt hur konstruktionen av dräneringen ser ut (se ovan om hydrologi och kvartärgeologi). Normalt vill man att vattnet snabbt ska dränera ned i marken vilket innebär att markbädden oftast är starkt vattengenomsläpplig. Det sker alltså inte något större närsaltsupptag från
mark eller vegetation, utan merparten hamnar i det ytliga grundvattnet och förs som sådant ned i
mosseområdet.
Tabell I. Grundtabell: Avrinning och närsaltsförluster 2018-06-24 för Byle mosses avrinningsområde, beräknat på ett normalår.
Areorna är framräknade i ArcGIS. Koefficienterna är hämtade från StormTac 2010. ”Delomr.
Nr” hänvisar till figur 3. Ö. Kragstalund har gulmarkerats (delområde 3 i figur 3).
Delomr.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MarkArea
Avrinnings- Avrinning KväveFosforFosfor
Typ
m²
koefficient m³
koefficient Kväve kg koefficient kg
Skog
22 693
0,050
73350
0,75
5,50
0,035
0,257
Radhus
19 045
0,320
3961
1,50
5,94
0,250
0,990
Skog
10 642
0,050
346
0,75
0,26
0,035
0,012
Villa
46 798
0,250
7605
1,40
10,7
0,200
1,52
Flerfamilj
7 227
0,450
2114
1,60
3,38
0,300
0,634
Radhus
79 925
0,320
16624
1,50
24,9
0,250
4,16
Villa
5 339
0,250
868
1,40
1,21
0,200
0,174
Gräsmark
13 003
0,075
634
1,00
0,63
0,200
0,127
Radhus
9 206
0,320
1915
1,50
2,87
0,250
0,479
Flerfamilj
52 040
0,450
15222
1,60
24,4
0,300
4,57
Radhus
14 053
0,320
2923
1,50
4,38
0,250
0,731
Radhus
12 990
0,320
2702
1,50
4,05
0,250
0,675
Flerfamilj
15 992
0,450
4678
1,60
7,48
0,300
1,40
Radhus
10 068
0,320
2094
1,50
3,14
0,250
0,524
Flerfamilj
10 785
0,450
3155
1,60
5,05
0,300
0,946
Skog
11041,02
0,050
359
0,75
0,27 0,0350
0,013
Radhus
17037,56
0,320
3544
1,50
5,32 0,2500
0,886
Summa:
560886
Exkl. 5-6
473734
57340
81,1
13,3

Förändringar
En utbyggnad av Östra Kragstalund med flerfamiljsbebyggelse kommer att medföra en ökad avrinning och ett ökat närsaltsläckage. Tabell II visar beräkningarna av hur mycket tillförseln till Byle
mosse kommer att bli. Inga beräkningar av den betydelse eventuella närsaltsfällor, typ LOD, skulle
kunna ha har gjorts, eftersom det skulle förutsätta att alla anordningar för LOD skulle behöva
kontrolleras och genomsläppligheten beräknas.
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Tabell II. Omhändertagande av dagvatten i Byle mosses tillrinningsområde.
Avrinningen har antagits vara 200 mm/år/ m².

Före exploatering
I dag
Efter expl. av Ö. Kragstalund
Tillskott från Ö. Kragstalund
Ö. Kragstalund, % ökning från
nuvärde
Avrinning från delområde 2, 3
och 4

Avrinningsområde
i m²

Avrinning/år
i m³

Kväveförlust
i kg/år

Fosforförlust i
kg/år

560 886
473 734
473 733
10 642

18 229
57 340
60 107
3 113
5,5

13,7
81,1
85,3
4,7
5,3

0,638
13,3
14,2
0,92
6,9

76 485

14 679

21,3

3,4

Avrinningen från planområdet ökar den totala avrinningen med 5,5 procent jämfört med 2018.
Kväveförlusterna ökar med 5,3 procent och fosforförlusterna med 6,9 procent, även det jämfört med
2018. Avrinningen från Byle mosse sker via ett dike rätt centralt i mossen. På väg dit kommer en
del av fosforn att läggas fast i torven eller tas upp av vegetationen, medan reduktionen av kväve blir
mindre. I en ostörd mosse är kväve begränsande för tillväxten, men med den kraftiga exploatering
som skett i tillrinningsområdet är det mycket tveksamt om det fortfarande gäller, eller om fosfor är
begränsande ämne. I så fall skulle en mindre ökning av t.ex. trädväxt, förändrad flora etc. kunna
misstänkas som en följd av exploateringen av Östra Kragstalund. Ökningen skulle vara så liten att
den inte skulle vara mätbar.
Samtidigt är det bra att avrinningen mot mossen ökar mot hur det är idag. Men inte heller i det fallet
tror vi att det skulle vara möjligt att se någon effekt. Effekten av att leda bort allt dagvatten från
planområdet minskar både tillskottet av vatten och närsalter, men förutsätter att marken under järnvägen görs tät. Vi tror att fördelarna med att få mer vatten till mossen överväger mot ökningen av
närsalter.
Det är inte bara vatten från projektområdet som leds av under järnvägen eller med det planerade
dagvattenröret, utan även från ytorna 2 och 4. Det handlar för fosfor om 24 procent av allt fosfor
som tillförs mossen och för kväve runt 10 procent.
En starkt komplicerande faktor i planområdet och intilliggande järnvägsområde är att lerlagret, som
dagvattnet normalt rinner ovanpå och ned i mossen ar tagits bort. Därför kommer en del av ytvattnet
direkt att rinna ned i det djupa grundvattenmagasinet och varken vatten eller närsalter kommer att
tillföras mossetorven på östra sidan av järnvägen. Structor (2018) noterar att både det ytliga och det
djupa grundvattnet har samma tryckyta, dvs. grundvattenförhållandena blir inte annorlunda än idag
även om mer dagvatten tillförs det djupa grundvattnet. Det djupa grundvattnet rinner av samma väg
som det ytliga, dvs. söderut vid Skoga men blandas antagligen inte förrän i Vallentunasjön om ens
där. En mindre del av det djupa grundvattnet kommer att rinna österut, mot Nyborg. Effekten blir
hur som helst att mindre vatten och mindre närsalter kommer att tillföras Byle mosse än vad beräkningarna i tabell II antyder.
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Slutsatser
Ökningen av mängden kväve och fosfor som kommer fram till mossen från ett utbyggt Östra Kragstalund måste ses i ljuset av påverkan från tidigare exploateringar i mossens tillrinningsområde.
Tabell II jämför situationen innan någon som helst exploatering skett med situationen idag. Ökningen av kväveförluster jämfört med förhållandena före någon som helst exploatering är omkring
sex gånger. Då har inte reduktion i marklagren räknats in. För kvävets del är den rätt begränsad.
Motsvarande förhållandena för fosfor är en ökning på cirka 21 gånger. I detta fall är upptaget i
marken lite större beroende på fastläggning i jordpartiklar samt växtupptag. Att väga in den belastningsökning som exploateringen av Östra Kragstalund medför, mellan 4 och 7 procent, är ogörlig ändringen ligger inom osäkerhetsintervallet. Den påverkan som redan skett och som på lång sikt
kommer att märkas i en förändrad flora på mossen är så stor att någon påverkan från Östra Kragstalund separat aldrig kommer att kunna fastställas.
Att göra banvallen genomsläpplig för mossevatten får en utjämnande effekt på vattenståndet inne i
planområdet. Det kan vara en fördel vid planering och byggande, men har knappast någon märkbar
effekt på närsaltssituationen i mossen. Vi tror att fördelarna med att få mer vatten till mossen överväger mot ökningen av närsalter.
Sista raden i tabell II visar hur mycket kväve och fosfor som kommer att passera röret i sydost eller
under järnvägen. En del av detta kommer aldrig ut i mossen utan hamnar i det djupa grundvattnet.
Om den tänkta infiltrationsytan i sydost skulle konstrueras som närsaltsfälla, kan förlusterna minskas något. Det optimala är en stående vattenyta med omväxlande syresatta och syrefria förhållanden. Detta är nästan det enda som har en god effekt när det gäller att minska kväveutflödet i mossen. Högvuxen växtlighet (bladvass, kaveldun, etc.) eller vattenväxter är bra på att ta upp fosfor,
men växterna bör slås strax efter blomningen för att få maximal effekt (brukar vara i första halvan
av augusti).

Källor
Detaljplanekarta Östra Kragstalund april 2018
Ekonomiska kartan 1:10 000 bladet 11I 0f Vallentuna 1978
Häradsekonomiska kartbladet ”Vallentuna” 1901-1906
Storm Tac Rapport 2010-06
Structor 2011. Dagvattenutredning Bällstaberg4 och Nyborg. G12-21-02
Structor 2017? Dagvattenutredning (Ö. Kragstalund), bilaga 2
Structor 2018. Kragsta 1:51:3, Kragstalund, Vallentuna kommun, Utförande PM Geoteknik –
Arbeten i vattenområde.
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