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KORTFAKTA

Bällstaån börjar i Viksjö i Järfälla 
kommun. Den rin ner genom 
Stockholms och Sund by bergs 
kom mu ner och myn nar i 
Bällstaviken. Längden är un ge-
fär 10,5 km, fallhöjden är bara 
10 m och strömsträckor sak nas. 
Ån går i en 1,4 km lång tunnel 
under Spånga cen trum och 
kortare sträckor är kul ver te ra de. I 
Stockholm klassas Bäll sta ån som 
dag vatten led ning och förvaltas 
av Stock holm Vatten AB. Långa 
sträck or är ut rä ta de, en stor 
del av vattnet kommer till ån i 
ledningar från villa-, fl er fa miljs- 
och  in du stri om rå den. Vissa delar av ån har höga 
fri luft svär den tack vare anlagda pro me nad vä gar 
och vat ten par ker. Vat ten kva li te ten är dålig – Bäll-
sta ån är Stock holms mest förorenade vat ten drag, 

Bällstaån

Hydrologiska fakta
• Tillrinningsområdets yta: 3600 ha 1) 
varav 1500 ha inom Stockholms 
kommun. 
• Åns längd: 10,5 km.
• Åns fallhöjd: 10 m, ån saknar 
strömsträckor.
• Beräknad vattenföring: 8 Mm3/år.
• Trösklar: dämme vid Solvalla.

Fotnot se ”Ord och begrepp”.  

PÅVERKAN 

Till rin ning som rå dets 
karaktär
• Tillrinningsområdet delas av 
Järfälla, Stockholm och Sund-
 by bergs kommuner.

• En stor del av till rin ning som rå det 
är bebyggd. Drygt hälf ten av den 
to ta la ytan består av en fa miljs bo-
stä der.
• Flera in du stri om rå den finns i 
nära anslutning till ån. 

Belastning 
• De största mängderna nä rings-
äm nen kommer från bebyggd 
mark.
• För o re nings be last ning en ökar 
nedströms Spånga centrum.
• Tillfälliga utsläpp av olja är 
van li ga.

TILLSTÅND

Vattenkvalitet
• Höga fosfor- och kvä ve hal ter.
• Höga halter bly, kop par, zink 
och olja.
•Tidvis mycket höga bak te rie tal.

Sediment
• Höga halter av koppar, 
zink och krom.
• Höga halter av kolväten.

Grundvatten
• Förhöjda halter av kvick-
sil ver, koppar, bly och bak-
te rier.

Växt- och djurliv
• För Stockholmstrakten or-
di närt djurliv.

FRILUFTSLIV 
OCH NA TUR VÅRD

• Måttligt friluftsvärde. 
• Måttligt naturvärde.

och bak te rie ta len är tidvis mycket höga. Be rör da 
kom mu ner och Länsstyrelsen ar be tar för att 
förbättra åns vat ten kva li tet.  
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Teckenförklaring

Markanvändning Övriga kommuner

Bebyggelse
Centrumbebyggelse, industri
Flerfamiljsbebyggelse, institution
Villa-, fritidsbebyggelse

Genomsläpplig mark
Öppen naturmark, park, odling,

koloniområde, ruderat mark

Skogsmark

Markanvändning Stockholm

Vatten
Våtmark
Övrigt vatten

Kommunikation
Väg <20 000 fordon/åmd
Väg >20 000 fordon/åmd
Parkering
Spårväg

Bebyggelse
Miljöfarlig verksamhet
Arbetsplats/service
Specialenhet 
Flerfamiljsfastighet 
Enfamiljsfastighet
Fritidsfastighet/kolonistugeomr.
Djurhållning
Övrig bebyggelse

Genomsläpplig mark
Förorenad mark
Kyrkogård
Odlad mark/odlingslotter 
Övrig öppen mark
Skogsmark
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Påverkan

Tillrinningsområdets karaktär 
Bällstaån börjar som ett dike i Järfälla. Stora mäng-
der dagvatten tillkommer från Jakobsberg. Drygt 
2 km ned ströms är ån kulverterad på en kortare 
sträcka vid Barkarby flygfält. Efter kulverteringen 
ansluter Ved des ta dike från sydost. Vattnet i Veddesta 
dike kom mer från områdena kring Backlura, Viksjö 
golfbana samt industri-, fl erfamiljs- och villaområden 
i Ved des ta och Barkarby-Skälby. Ån fortsätter sedan 
under E18 och vidare cirka 1 km genom öppen 
gräsmark till ett område med odlingslotter vid Tensta 
där ån på en sträcka av ungefär 600 m har ett ganska 
naturligt vind lan de lopp, den enda del av ån som inte 
är uträtad. Nedströms odlingslotterna har Hjulsta 
vattenpark an lagts med två dammar. 

Ån leds sedan i en 1,4 km lång tunnel under Spånga 
centrum. Tunneln byggdes i början av 1960-talet, ti-
di ga re gick ån i en öppen fåra söder om Spånga. Ån 
kom mer ut ur tunneln i början av Bromstens in du-
stri om rå de. Tre stora dagvattenledningarna mynnar 
i an slut ning till tunneln – en ledning från Lunda in du-
stri om rå de och Skälby i början av tunneln, en ledning 
från Tensta och Rinkeby i slutet av tunneln och en 
ledning från Solhem strax nedströms tunneln. De tre 
led ning ar na tar emot vatten från ungefär 6 km2 hu vud-
sak li gen bebyggd mark. 

Efter industriområdet passerar ån under 
Broms tens vä gen, förbi villabebyggelsen i Bällsta och 

travplanen upp ströms Solvalla. Mitt emot travplanen 
mynnar Nälsta dike som avvattnar stora områden 
med villor och flerfamiljshus i Nälsta, Flysta och 
Solhem. Strax före sammanflödet med Bällstaån har 
två dammar anlagts i Bällsta Å-park.

Bällstaån fortsätter genom Solvalla travbana. Utfl ödet 
från trav ba nan däms i samband med tävlingar och vatt net 
används i dammar och fontäner. Efter Solv al la blir ån bred 
och trögfl ytande – vid högt vat ten stånd i Mälaren är vattnet 
stillastående. Dagvatten från Riss ne, Duvbo och delar av 
Sundbybergs centrum leds ut i ån innan den rinner ut i 
Bällstaviken vid Löf ströms bron.

Tillrinningsområdets hela yta är ungefär 36 km2. Av 
denna yta fi nns 42 % inom Stockholm stad. Un ge fär 60 
% av Stockholms del upptas av vägar och be byg gel se, 
främst villaområden. Även dagvatten från delar av 
Hässelby, som ligger utanför det naturliga till rin ning s
om rå det, leds till Bällstaån, medan dagvatten från delar 
av villabebyggelsen i Solhem och Flysta, som naturligt 
tillhör Bäll sta ån, överförs i kombinerade led ning ar till 
Bromma re nings verk.

I Stockholm fi nns fl e ra områden med blandad in du-
stri ell verksamhet, främst i Vinsta, Väl ling by, Lun da 
och Bromsten. Spår för pendel- och re gi o nal tåg lö per 
genom området och det finns ca 5 km tungt tra fi ke-
ra de vägar.

Belastning
Den totala tillförseln av fosfor och kväve be räk nas till 
1 400 respektive 16 000 kg/år. Hu vud de len av fosforn 
kommer från villa- och in du stri om rå den och kvävet från 
vil la-, industriområden och öppen mark. Den be räk na de 
fos for mäng den är större än de transporter som uppmätts i 
Bällstaån – 840 kg år 1992 och 990 (Stock holm Vatten AB) 
respektive 1 070 kg (Länsstyrelsen i Stock holm) år 1999. 
Uppmätta transporter av kväve, 14 000-15 700 kg, har 
stämt relativt väl överens med den beräknade mängden.

Vid flera tillfällen har föroreningshalter och 
bak te rie tal visat en tydlig ökning nedströms Spånga 
cen trum. Det är troligt att föroreningarna kommer 
från någon av de tre stora dagvattenledningarna i an-
slut ning till tunneln, men hittills har källan inte kunnat 
lokaliseras. Undersökningar med passiva provtagare, 
s.k. Ecoscope, har påvisat en tydlig ökning av koppar, 
vid en av undersökningarna även kadmium, zink och or-
ga nis ka föreningar (metylerade naftalener) på sträck an 
ge nom Bromstens industriområde nedströms Spånga 
cen trum. Tillfälliga utsläpp av mindre mäng der olja 
är vanliga. Två stora utsläpp har skett de se nas te åren 
utan att någon kunnat stäl las till ansvar.

Det torde inte fö re kom ma några brädd ning ar från 
av lopps vat ten nä tet från Stockholm till Bällstaån. Dä re mot 
har det vid några till fäl len skett s.k. nöd brädd vid drift stör-
ning ar i av lopps pump sta tione rna i Sol hem och Sund by. 
Tillförseln av nä rings äm nen är av störst betydelse 
för det vattenområde där ån mynnar, d.v.s. Bäll sta vi-
ken-Ulv sun da sjön, där bidragen från Bällstaån är den 

Beräknad total tillförsel av fosfor och kväve via 
ytavrinning till Bällstaån, baserad på arealuppgifter från 
Vattenprogram för Stockholm 1995. Diagrammen visar 
ytavrinningens bidrag i relation till övriga källor.



 V A T T E N P R O G R A M  för Stockholm 2000 Faktaunderlag

Bällstaån  29. 4

Tillstånd
Vattenkvalitet
Sedan 1997 ingår ån i Länsstyrelsens regionala mil jö -
över vak nings pro gram. Det innebär att prover tas en gång i 
månaden i åns mynningspunkt. Bällstaåns ne dre sträckning 
är fl ack och för att undvika att vat ten från Mälaren kommer 
med i proverna är denna punkt förlagd upp ströms Solvalla. 
Stockholm Vatten AB har även tagit månatliga vattenprov i 
fl era punkter längs hela åsträckan 1992 och 1999.

Koncentrationerna av både fosfor och kväve i vatt-
net ökade markant efter tunneln under Spånga vid 
prov tag ning en 1999. Ökningen av totalfosfor fort sat te 
ner till provpunkten vid Solvalla. Den största ök ning en 
skedde nedströms Nälsta dike norr om Solv al la i höjd 
med träningsbana och rasthagar för trav häs tar.

Sediment
Vid provtagning av sedimenten i Bällsta å 1992 fö re-
kom höga halter av framförallt koppar och zink men 
också krom och på vissa platser bly, kadmium och 
kvicksilver.

Vid provtagning fanns också höga halter av kol vä-
ten, ett tecken på att mycket olja når Bällsta å.

                                                                                                                       
Beräknad tillförsel av näringsämnen och metaller

BÄLLSTAÅN – STOCKHOLM
                                                                                                                                          
                                                    Yta, ha        Fosfor       Kväve      Koppar                   Zink
A. Vatten                                             4,3             0,1             4,1                *                  *
Våtmark                                              4,2             0,1                4                                   
Övrigt vatten                                       0,1           <0,1             0,1                                     
B. Kommunikation                            145             110          1000              32                  120
Väg<20 000 fordon/dygn                  108              83            790              23                  83
Väg>20 000 fordon/dygn                   6,4             9,6              74             2,5                  11
Parkering                                          13,6             5,8              64             1,8                  6,4
Spårväg                                             16,6              14              96             4,3                  17
C. Bebyggelse                                    752            410          4000            130                  300
Miljöfarlig verksamhet                      115            140            940              42                  160
Arbetsplats/service                           30,3              33            230             3,3                  11
Specialenhet                                     54,3              31            280              13                  16
Flerfamiljsfastighet                           78,6              49            440              19                  24
Enfamiljsfastighet                              447            130          1900              52                  91
Fritidsfastighet/kolonistugeomr.            6            2,3              29                *                  *
Djurhållning                                     19,4              21            140                *                  *
Övrig bebyggelse                                1,7             0,5             7,4             0,2                  0,3
D. Genomsläpplig mark                    596              44          1300              25                  37
Förorenad mark                                  7,4             5,3              35             1,6                  6,2
Kyrkogård                                              4            0,5             9,7             0,2                  0,2
Odlad mark/odlingslotter                  10,6             1,5              58             0,5                  0,6
Övrig öppen mark                             406              29            970              19                  24
Skogsmark                                         168             8,1            240             3,2                  6,1
SUMMA                                          1497            560          6300            190                  460
                                                                                                                                          
* Underlag för beräkningar saknas                                                                                    

störs ta källan. Även metaller, olja och andra skadliga 
or ga nis ka för o re ning ar påverkar dessa vat ten om rå den 
ne ga tivt, men försämrar också miljön i Bäll sta ån – sär-
skilt ut släp pen av olja som medfört stora skador på 
fågellivet i ån och gjort att bottnen på långa sträckor 
är kraftigt förorenad.

Totalt 85 % av fosforbelastningen via ytav rin ning en 
beräknas härstamma från mänskliga aktiviteter jäm fört 
med opåverkade förhållanden. 

Ytavrinning från Stockholm
Fosfortillförseln från mark inom Stockolm stad är en-
ligt beräkningar cirka 560 kg/år, d.v.s. ca 40 % av den 
totala externa belastningen. Den större delen kommer 
från miljöfarlig verksamhet och enfamiljsfastigheter.  
Kvä vet, som uppskattats till 6,3 ton, beräknas till stor 
del kom ma från en fa miljs fas tig he ter som upptar 30 % 
av till rin ning som rå dets yta. 

Av metallerna uppskattas koppar framförallt här-
stam ma från enfamiljsfastigheter, miljöfarlig verk sam-
het och de mindre trafikerade vägarna. Zink antas 
fram fö rallt komma från miljöfarlig verksamhet men 
även en fa miljs fas tig he ter na och de mindre trafi kerade 
vägarna bidrar med en betydande del.

Beräknad tillförsel av fosfor, kväve 
och metaller (kg/år) från olika 
slag av markanvändning inom 
Stockholms del av Bällstaåns 
tillrinningsområde. Diagrammet visar 
bidragen från de fyra huvudtyperna 
av markanvändning. Den liggande 
stapeln visar sammanlagd 
fosfortillförsel från Stockholm och 
den ljusa delen av stapeln anger 
den fosforbelastning som orsakas 
av mänskliga aktiviteter inom 
tillrinningsområdet.  
Se ”Läsanvisning”.

                                                                                                            



 V A T T E N P R O G R A M  för Stockholm 2000Faktaunderlag

Bällstaån  29. 5

Mätdata

Grundvatten
Grundvattenprov taget vid Spånga torg visade på förhöjda 
hal ter av tungmetaller (kvick sil ver, arsenik) samt 
växtbekämpningsmedel (triaziner).

Växt- och djurliv
Vattenväxter
Ingen vattenväxtinventering har gjorts men vid Spånga-
åns stränder i Lunda har tidigare nässelsnärja (Cuscu ta 
europaea), lokalt/regionalt skyddsvärd en ligt Ar tAr ken, 
observerats.

Bottenfauna
Vid bottenfaunaundersökning utförd 1999 på träf fa des 
inga rödlistade arter. Antalet arter ökade ned ströms i ån. 
Efter kulverteringen i Spånga var di ver si te ten låg men 
individantalet högt. Här fanns stora mängder få borst mas-
kar och fjädermyggor; ka rak tärs djur för or ga niskt belastade 
bottnar. Bland iglarna  påträffades Erpobdella octoculata 
och bland kräft dju ren Asellus aqaticus och Gammarus 
pu lex.

Vid Bällsta har man funnit stor kamgälsnäcka (Val va ta 
piscinalis) som är klassad som lokalt/regionalt skydds värd 
enligt ArtArken. 

(månatliga provtagningar i 10 
prov punk ter 1999)
pH var 7,5-7,7 och konduktiviteten 
15-110 (me di an 68) mS/m, högst 
vid de översta provpunkterna före 
och efter Ved des ta dike. Antalet 
ko li for ma bak te rier 44 oC varierade 
mel lan 15 och 29 000/100 ml, de 
störs ta antalen nedströms Spånga C 
och vid Bromstens industriområde. 
Innehållet av nitrit+nitratkväve vi sa de 
stora va ri a tio ner un der året, 1000-
3500 µg/l, men små för änd ring ar 

mel lan prov punk ter na. Me di an vär det 
för innehållet av am mo ni um kvä ve var 
105 (5-890) µg/l, de högsta vär de na vid 
Bromstens in du stri om rå de och upp ströms 
Solvalla. To tal kvä ve va rie ra de mellan 650 
och 3700 µg/l, median 1400 µg/l, lik som 
nitrit+nitratkväve med höga värden 
i december. Koncentrationen av fos-
 fat fos for  var 11-260, median 50 µg/l, och 
kon cen tra tio nen av to tal fos for 40—300, 
median 90 µg/l. Någ ra ge nom gå en de 
skillnader mellan prov tag nings punk ter na 
fö re kom inte, men halterna var tillfälligtvis 
höga ned ströms Spånga C och vid Brom-
stens industriområde. Den sam man lag da 

trans por ten av fosfor och kvä ve till 
Bällstaviken under 1999 be räk na des 
till 1000 resp 15000 kg.
Halterna i åvattnet av bly, koppar 
och zink (en dast vid myn ning en) 
var höga enligt Naturvårdsverkets 
be döm nings grun der medan kadmium, 
krom och nick el förekom i måttliga 
halter. Inne hål let av TOC varierade 
mellan 5 och 13 mg/l.
Se ”Ord och begrepp”.

Metaller i sediment från 14 punkter i Bällstaån mellan Sundbyvägen (P1) och Solvalla 
(P15) och 2 punkter i Nälsta dike 1992. Proven togs i några fall på 3 nivåer i sedimentet 
(över, mellan, under).
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Fågel
Skrattmås, fiskmås, silltrut, gråtrut och svart ha ke-
 dop ping har observerats vid Hjulsta Vattenpark. Av 
dessa är silltrut extra intressant då den är klassad som 
starkt hotad enligt rödlista 2000. Svarthakedopping är 
klas sad som sårbar enligt rödlista 2000.

Bällstaån/Spångaån är också värdefull för änder, i 
och med att den på vissa sträckor är vinteröppen, bl.a. 
har kricka övervintrat.

Friluftsliv och naturvård

Promenadvägar finns utmed delar av ån. Söder om 
koloniområdet mellan Lunda och Tensta har Hjulsta 
vattenpark anlagts. Ytterligare en vattenpark, Bällsta 
Å-park med dammar, anlades under hösten 2000 i 
Nälsta dike strax uppströms Bällstaån. Vattenpark-

erna utmed Bällstaån är landskapsmässigt värdefulla 
inslag i miljön. Längs ån fi nns möjligheter till yt ter li ga re 
bio top för bätt ran de åtgärder.

Vidtagna åtgärder

I tillrinningsområdet
1975 installerades en oljeavskiljare på en dag vatten led-
 ning vid Skogängsvägen i Bromstens industriom-
råde.

1975-79 åtgärdades ett 20-tal brädd av lopps ut släpp 
och enskilda avloppsanläggningar.

1997-98 utfördes miljötillsyn med inriktning på han-
te ring av kemikalier och farligt avfall hos alla fö re tag 
i Bromstens industriområde.

Friluftskarta.
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1997-98 kontrollerades gödselhanteringen på stall och 
gårdar i Stockholm. Även Solvalla kontrollerades.

1998 delades en informationsbroschyr om Bäll sta ån ut till 
boende och företagare inom hela till rin ning som rå det.

1998 togs en avloppstunnel, Underverket, i Sund by berg 
i drift. Tunneln fungerar som ett ut jäm nings ma ga sin 
och förhindrar bräddavloppsutsläpp till Bäll sta ån/
Bällstaviken. 

2000 anlades Bällsta Å-park med två terrasserade 
dam mar i Nälsta dike, strax före dikets utlopp i Bäll-
sta ån.

2001  gjordes en förstudie för projektering av Nälsta 
park. 

I ån
1986 avlägsnades vegetation och bottenmaterial från 
ån nedströms Solvalla.

1988-89 grävmuddrades ån nedströms Solvalla och den 
inre delen av Bällstaviken. Sammanlagt av lägs na des ca 
3500 m3 sediment och växtdelar.

1992 togs månatliga vattenprov i åtta punk ter.

1993 muddrades ån ca 1 km upp- och nedströms Näl-
sta dike.

1997 undersöktes vattenkvaliteten med passiv 
prov ta ga re vid två tillfällen i nio provpunkter. 

1999 anlades Hjulsta vattenpark med två dam mar, 
söder om odlingslotterna mellan Lunda och Tensta.

1999 togs månatliga vattenprov vid tio punkter ut ef ter 
ån och i Veddesta dike och Nälsta dike.

1999 gjordes en bottenfaunaundersökning vid tre plat-
ser längs ån. 

Pågående åtgärder

I tillrinningsområdet
• Samarbete pågår mellan Järfälla, Stockholm, Sund-
by berg, Solna samt Länsstyrelsen i Bällstaågruppen. 
Miljöförvaltningen.

• Ut ar be tan de av ru ti ner för åt gär der vid ut släpp av 
olja med mera i Bäll sta ån. Bäll sta å grup pen.

• Förstudie av en eventuell våtmark i Nälsta dike. 
Gatu- och fastighetskontoret.

VIDARE LÄSNING

Allmänt faktaunderlag. Rapport 2. 
Vat ten pro gram för Stockholm 2000. 

Bällstaån. Vattenkvalitet och när salts trans por ter 
samt metaller och olja i sediment. Läns sty rel sen i 
Stock holms län. 1996.

Bällstaån – en grönskande oas eller ett 
ned smut sat dike. Broschyr. Bällstaågruppen. 
1998.

Bällstaån/Spångaån 1999. Lännergren, C. 
Stock holm Vatten AB. 2001. 

Bällstaån och Ulvsundasjön. Sammanfattande 
rap port och förslag till fortsatt arbete och 
övervakning. Bällstaviksgruppen. 1994.

Grundvatten i Stockholm, tillgång-sårbarhet-
kva li tet. Aastrup, M. et al. SGU och 
Mil jö för valt ning en, Stockholm. 1997.

Inventering av gödselhantering samt kontroll 
av djurskydd vid stall inom Stockholms 
kommun, ja nu a ri 1998. Dau J. & Lillnor L. 
Mil jö för valt ning en, Stock holm. 1998.

Källor till föroreningar i dagvatten i Stock-
holm stad, del 1, Metaller. Dagvattenstrategi 
för Stock holm/Miljöförvaltningen, Stockholm. 
1999.

Riktlinjer för samarbete kring Bällstaån. Bäll-
sta å grup pen. 2000. 

Stockholms stads miljöinformation: http://
www.miljo.stockholm.se

• Efter bortledande av avloppsvatten från Sund by-
berg sker även en ombyggnad av pumpstationen vid 
Smält vä gen, vilket minskar risken för bräddning av 
av lopps vat ten. Stockholm Vatten AB.

I ån
• Månatliga vattenkemiska provtagningar i Bäll sta åns 
mynning sedan 1997. Länsstyrelsen.

• Provtagningar i de tre större dag vatten led ning ar na: 
Lunda/ Kälvesta, Tensta/ Rinkeby och Solhem. Stock-
holm Vatten AB.

• Uppföljning av bottenfaunaundersökningen 1999. 
Detta avses att göras vartannat år. Stockholm Vatten 
AB.


