
	 	 	

Vattenplan	för	Lurbo	ridklubb	
	

Bakgrund:	

Lurbo	 ridklubb	 flyttade	 till	 denna	 plats	 i	 början	 av	 2000	 talet.	 Innan	 ridskolan	 kom	 hit	
användes	området	 till	 lagring	av	överblivna	massor	vid	byggandet	av	Gottsunda	 i	Uppsala.	
Ridskolan	befinner	sig	på	ett	berg	och	nedanför	berget	ligger	Hågaån.	På	vinter	fraktas	snön	
från	Uppsalas	gator	till	snötippen	som	är	förlagd	bredvid	Lurbo	ridklubb,	uppe	på	berget.		

	

Flygfoto	från	1960	 Flygfoto	från	2018	

Klubben	 har	 problem	 med	 att	 hagar	 och	 vägar	 blir	 leriga	 under	 delar	 av	 året	 och	 stora	
områden	 fryser	 till	 blankis	på	 vintern,	 vilket	 är	 farligt	 för	både	människorna	och	hästarna.	
Allt	 vatten	 som	 rinner	 över	 hagar	 och	 gång-	 och	 ridstigar,	 rinner	 sedan	 vidare	 rakt	 ned	 i	
Hågaån	som	påverkas	negativt	av	gödsel-	och	lerbemängt	vatten.	Denna	rapport	är	en	del	i	
projektet	 Life	 IP	 Rich	 Waters.	 Uppsala	 kommun	 och	 Länsstyrelse	 tillsammans	 med	
lantbrukare	och	ridanläggningar	runt	Hågaån	vill	minska	risken	för	växtnäringsförluster	och	
bidra	till	positiva	förändringar	för	Hågaån.	Ridklubbens	ambition	är	att	vara	miljömedvetna	
och	minska	hästsportens	miljöpåverkan.		

Syftet	med	vattenplanen	är	att	hitta	punktkällor	som	bidrar	till	växtnäringsläckage,	att	stötta	
ridklubben	 i	 att	 jobba	 strukturellt	 för	 att	minska	 växtnäringsförluster	 från	 ridanläggningen	
samt	 att	 göra	 en	 åtgärdsplan	 där	 punktkällorna	 rangordnas	 efter	 hur	 angelägna	 de	 är	 att	
åtgärda.	I	Lurbos	fall	är	det	viktigast	att	minska	inflödet	av	vatten	från	andra	ytor	än	de	egna.	
Övriga	åtgärder	är	lika	viktiga	och	går	inte	att	rangordna	eftersom	problembeskrivningen	är	
densamma.	

	

	

	



	 	 	
Rapporten	tar	upp	

• Mockning	av	hagar	
• Anlägga	diken	och	dränering	av	hagar	
• Täta	gödselplattor	
• Anlägga	en	fosfordamm	
• Hårdgörning	av	hagar	
• Återställande	av	befintliga	vattenvägar	

	

Foto:	Vattenvägar	i	blått.	Siffrorna	markerar	olika	åtgärdsområden.	
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Varje	siffra	på	kartan	ovan	visar	områden	som	kräver	olika	insatser	för	att	minska	läckaget	av	
växtnäring	ut	i	Hågaån.		

Orsaken	till	att	man	har	så	mycket	problem	med	översvämning	på	anläggningen	är	att	denna	
plats	aldrig	har	anpassats	till	verksamheten	utan	Stadsbyggnadsförvaltningen	har	endast	
fokuserat	på	att	hitta	en	plats	där	anläggningen	kan	bedriva	verksamhet.	Området	saknar	
anlagda	vattenvägar	och	därför	rinner	vattnet	okontrollerat	i	alla	lågpunkter.	Området	
saknar	helt	diken	som	skär	av	vattenflödet	från	högre	liggande	områden.	Det	finns	inga	diken	
som	kan	fånga	upp	vattnet	som	rinner	över	hagarna	och	det	finns	inga	dammar	där	vattnet	
kan	stanna	upp	och	partiklar	sedimentera	innan	det	rinner	vidare	ner	till	Hågaån.	Och	
framförallt	finns	det	inga	buffertdammar	på	anläggningen	bredvid,	en	av	Uppsalas	snötippar,	
utan	smältvattnet	rinner	okontrollerat	över	ridanläggningens	marker.	

Eftersom	hagarna	är	så	leriga	är	det	omöjligt	för	personal	och	elever	att	mocka	hagarna	
under	större	delen	av	året,	en	rutin	som	behöver	införas	för	att	minska	risken	för	parasiter	
och	onödiga	växtnäringsförluster	till	Hågaån.	När	hästarna	fodras	i	hagarna	tillförs	hela	tiden	
ny	fosfor	och	kväve	via	fodret	genom	hästarnas	träck	och	urin	samt	nedtrampat	foder.	
Växtligheten	i	hagarna	består	till	stor	del	av	ogräs	eftersom	ytorna	trampas	sönder	varje	år.	
När	vattenfrågan	är	löst	bör	hagarna	besås	med	tramptåligt	gräs	och	delar	av	dem	behöver	
hårdgöras	så	att	hästarna	kan	gå	där	under	de	veckor	av	året	då	marken	inte	bär.	

	

Åtgärdsförslag:	

Område	1:		
Två	hagar	som	är	fuktiga	och	leriga	under	stora	delar	av	året.	Området	behöver	dräneras	och	
vattnet	ska	ledas	bort	i	ett	dike.	Takvattnet	från	husen	leds	ner	under	mark	och	dräneras	
bort,	men	ingen	vet	idag	vart	det	leds.	Kartor	från	bygget	av	huset	behöver	tas	fram	för	att	
kunna	konstatera	vart	vattnet	tar	vägen.	

Område	2:		
Ridbana	som	delvis	står	under	vatten	på	våren.	Skapa	ett	dike/lägg	ned	en	dränering	så	att	
vattnet	från	gårdsplan	rinner	runt	ridbanan	istället	för	över	ridbanan.	Skapa	ett	backdike	
mot	skogen	för	att	leda	bort	vattnet	från	ridbanan	och	anslut	det	till	befintlig	vattenväg.	

Område	3:		
Stigen	mellan	hagarna	blir	en	vattenväg	eftersom	det	är	en	lågpunkt.	Detta	vatten	behöver	
en	ordnad	väg.	Eftersom	hagarna	väster	om	vägen	lutar	ner	mot	vägen	är	ett	öppet	dike	
parallellt	med	vägen	ett	alternativ.	Minska	hagen	åt	väst	med	en	meter	för	att	skapa	ett	dike,	
ev	med	dräneringsslang	i	botten	och	flera	infiltrationsbrunnar,	så	att	vattnet	inte	tar	sig	upp	
på	stigen.	I	norra	änden	av	hagen	öster	om	vägen	finns	ett	område	där	man	kan	anlägga	en	
fosfordamm/sedimentationsdamm/kalkfilterdike	som	vattnet	får	passera	innan	det	rinner	ut	
för	sluttningen	ner	i	Hågaån.	Det	är	en	bra	placering	om	man	vill	hålla	sig	innanför	
kommunens	ägogräns.	



	 	 	

	

Område	4:		
Områdets	enda	dikessystem	behöver	rensas	efter	att	länge	ha	tagit	emot	t	vatten	från	
Uppsala	snötipp.	Om	snötippen	ska	fortsätta	användas	behöver	kommunen	anpassa	diket	
ytterligare	utöver	det	som	tas	upp	i	denna	text.	Vid	besökstillfället	var	vattnet	missfärgat	och	
vattnet	i	dikesbotten	hade	en	slemmig	konsistens.	Den	öppna	delen	av	diket	kan	omvandlas	
till	en	våtmark	där	vattnet	renas.	En	djupdel	följt	av	en	grundare	yta	där	vattnet	filtreras.	
Idag	står	det	tätt	med	träd	runt	ytan	som	delvis	behöver	tas	ned	för	att	det	ska	gå	att	rensa	
djupdelen	från	sediment.	Men	det	är	viktigt	att	denna	åtgärd	anpassas	till	platsen	så	att	man	
förebygger	olyckor.	Rensmassorna	från	detta	dike	ska	inte	läggas	upp	på	området	utan	får	
omhändertas	av	Uppsala	kommun	eftersom	det	med	all	sannolikhet	innehåller	rester	från	
snötippen.	

Det	finns	ytterligare	en	del	av	diket	som	går	i	öppen	dager	och	även	här	skulle	man	kunna	
anpassa	ytan	till	en	mer	vattenrenande	funktion	med	en	djupdel	där	partiklar	kan	
sedimentera.		

Alla	rörlagda	delar	av	detta	dike	behöver	spolas	och	rensas.	Vid	besöket	var	det	svårt	att	se	
exakt	hur	vattnet	leds,	så	en	noggrannare	genomgång	behövs.	Den	befintliga	rördragningen	
kan	behöva	kompletteras	med	infiltrationsbrunnar.	

Område	5:	
Hagarna	är	fuktiga	och	leriga	under	stora	delar	av	året.	Kantdiken	behöver	skapas	längst	med	
skogsmarken	för	att	leda	bort	vattnet	som	rinner	till	från	högre	liggande	mark.	Detta	vatten	
behöver	ledas	vidare.	Se	nästa	punkt.	

Område	6:		
Rid/promenadvägen	som	går	genom	skogen	eroderas	bort	av	höga	vattenflöden	och	
mängder	med	grus	har	spolats	ut	i	skogen	och	Hågaån.	Problemet	är	att	vattnet	tar	denna	
väg	i	brist	på	att	anlagda	vattenvägar	saknas.	Finns	olika	lösningar	på	problemet,	varför	ett	
helhetstänk	kring	hela	avvattningen	av	anläggningen	behövs	innan	man	väljer	lösning.	



	 	 	
	

Område	7:	Sommarbete	med	ett	dike	som	går	rätt	igenom	hagen.	Här	finns	en	gammal	
dränering	eftersom	denna	yta	tidigare	har	använts	som	åkermark.	Dräneringen	är	igensatt	
eftersom	brunnarna	är	rejält	igenslammade.	Börja	med	att	rensa	brunnarna	och	spola	
därefter	dräneringsrören	för	att	se	om	de	är	hela.	Alternativt	lägg	ner	en	helt	ny	dränering.	
Området	kring	brunnarna	är	fuktigt	och	vissa	delar	hade	trampats	upp	så	att	grässvålen	är	
förstörd.		

Återställ	kantdiket	mot	skogen	för	att	vatten	från	ovanliggande	marker	inte	ska	rinna	över	
hagen.	Det	öppna	diket	kan	vara	kvar	som	en	mjuk	svacka	där	hästarna	enkelt	kan	gå	över,	
men	jorden	ovanpå	dräneringsröret	ska	blandas	med	kalk	för	att	behålla	strukturen	och	
binda	fosfor,	sk	kalkfilterdike.	

I	slutet	av	hagen	går	en	stig	som	många	barn	och	ungdomar	tar	när	det	kommer	med	
bussen.	Denna	väg	är	istäckt	på	vintern	och	på	våren	skapas	en	flod.	För	att	få	bort	vattnet	
från	vägen	kan	ett	kantdike	anläggas	för	att	avleda	vattnet	från	vägen.		

Område	8:		
I	hagarna	på	andra	sidan	vägen	behöver	ett	återbesök	göras	under	hösten	för	att	lättare	
kunna	se	vilka	åtgärder	som	kan	vara	aktuella.	Vad	vi	kunde	se	vid	besöket	så	behövde	
kantdiket	mot	skogskanten	återställas.	

Gödselplattan	saknar	en	låg	vall	som	håller	regnvatten	kvar	på	plattan	när	den	är	tom.	
Vegetationen	är	kraftigt	näringspåverkad	nedströms	plattan,	så	den	har	läckt	näring	under	
ett	längre	tag.	Plattan	bör	åtgärdas	omgående.	

Område	9:		
Snötippen	är	en	bidragande	faktor	till	problemen	med	att	vatten	svämmar	ut	mot	
hästhagarna	och	tar	med	sig	grus,	jord	och	gödsel	vidare	ut	i	Hågaån.	Snötippen	är	en	
katastrof.	Det	finns	inga	reningsdammar	eller	utjämningsdammar	utan	smältvattnet	rinner	
vidare	okontrollerat	i	alla	naturliga	lågpunkter.	Här	behövs	en	genomtänkt	anläggning	för	att	
rena	vattnet.	Den	planen	ryms	inte	inom	denna	vattenplan	för	Lurbo	ridklubb.		

Område	10:	
Privatstallets	gödselplatta	läcker	gödselvatten	eftersom	den	saknar	en	vall	mot	kanten.	Vid	
besökstillfället	var	plattan	full	med	gödsel,	så	det	går	inte	att	se	om	den	är	konstruerad	på	
rätt	sätt	dvs	lutar	bort	från	kanten.	

	

Övriga	åtgärder:	

Mockning	av	hästhagar	
Mocka	hagarna	regelbundet,	minst	en	gång	i	veckan.	En	häst	på	500	kg	producerar	årligen	
mellan	8	och	10	ton	träck	och	urin,	vilket	innebär	20-30	kg	dagligen.	Av	detta	hamnar	5-10	kg	
i	hagen.	Ett	ton	hästgödsel	innehåller	ca	1	kg	fosfor.	På	tre	veckor	har	tio	hästar	lämnat	1	ton	
gödsel	om	de	går	i	hagen	6	timmar	per	dag.	Det	finns	inget	annat	sätt	att	minska	
näringsförlusterna	från	hagarna	än	att	mocka	dem	året	om.		



	 	 	
Exempel	på	hjälpmedel	som	andra	ridanläggningar	använder	är	eldrivna	skottkärror	och	
olika	former	av	gödseldammsugare.	Vissa	stall	har	inskrivet	i	avtalen	att	hästhållaren	ska	
mocka	ett	visst	antal	skottkärror	i	hagarna	varje	vecka.	I	dagsläget	kan	man	utgå	från	att	all	
gödsel	som	hamnar	i	hagarna	rinner	ner	i	Hågaån.	Jobba	med	att	hitta	ett	sätt	att	mocka	
hagarna	som	skulle	passa	verksamheten	på	Lurbo.	Lär	eleverna	att	det	är	viktigt	och	ingår	i	
att	hålla	hästar.	Inte	nog	med	att	miljöpåverkan	minskas	när	hagarna	mockas,	hästarnas	
miljö	förbättras	och	parasittrycket	hålls	nere.	

Dränering	av	hagar	och	kalkfilterdiken	
Konstanta	leriga	hagar	gynnar	inte	hästarnas	hovar,	utan	kan	ge	strålröta,	hovbölder	och	
mugg	m.m.	Sker	dessutom	utfodring	i	leriga	hagar	kan	mag-	och	tarmstörningar	förekomma	
när	hästarna	äter	nertrampat	foder	av	dålig	kvalité.	Lägg	alltid	fodret	på	torra	ytor	och	var	
noga	med	att	ta	bort	”gamla	foderhögar”.	Leriga	hagar	är	inte	heller	bra	för	personal	och	
elever	eftersom	risken	för	skador	ökar.	

Flera	hagar	behöver	dräneras	eftersom	de	har	naturliga	lågpunkter	där	vattnet	samlas.	I	
jorden	som	läggs	tillbaka	ovanpå	dräneringsrören	ska	det	fräsas	in	strukturkalk	när	jorden	är	
torr.	Sk	kalkfilterdiken	minskar	fosforförlusterna	från	jorden	genom	att	förbättra	jordens	
struktur.	

Hårdgöra	delar	av	hagar	
Oavsett	om	allt	vatten	omhändertas	på	ett	bra	sätt	så	kommer	hagarna	att	vara	mjuka	under	
regniga	dagar	under	året.	Ett	sätt	att	minska	risken	för	att	hagarna	trampas	sönder	är	att	
hårdgöra	en	mindre	del	av	hagen	och	låta	hästarna	gå	där	de	dagar	det	är	för	blött	i	resten	
av	hagen.	Ytan	kan	stängas	av	med	ett	snabbstängsel.	

När	man	hårdgör	vill	man	inte	ha	en	helt	tät	yta	som	asfalt,	utan	vattnet	ska	kunna	infiltrera	i	
marken.	Grus	eller	paddex	fungera	båda	på	det	sättet.	Den	mjuka	ytjorden	skrapas	bort	och	
ytan	fylls	upp	med	markduk,	bärlager	och	grus	eller	paddex.	Paddex	innehåller	ca	32%	CaO	
och	33%	SiO2,	både	kalken,	Ca	och	kiseln,	Si	utvecklar	cementliknande	bindningar	med	
varandra	och	med	leran.	S.k	leraggregat	bildas	och	ger	en	luftigare	konsistens	än	vad	leran	
har	i	sig	själv.	Räkna	på	ca	10	cm	Paddex	i	snitt.	Lägg	som	mest	15	cm,	tunna	ut	till	ca	3-4	cm	
längst	bort	från	insläppet	till	hagen.	Detta	motsvara	ca	150	kg/m2.	(1	flak	ca	12	ton	räcker	till	
ca	80	m2).	Minbeställning	1	lastväxlare	=	ca	35	-	36	ton.	

Runt	de	flesta	grindhål	är	marken	uppgrusad,	men	för	de	flesta	hagarna	behövs	en	
förstärkning.	Förslagsvis	är	det	området	närmast	grindhålet	och	en	bit	in	i	hagen	som	
hårdgörs	eftersom	det	underlättar	dagligt	in	och	utsläpp	samt	går	snabbt	att	stänga	av	de	
regniga	dagarna.	

Gräsbevuxna	hagar	
När	vattenfrågorna	har	lösts	behöver	grässvålen	i	hagarna	återställas.	Marken	behöver	
jämnas	till	och	besås	med	gräsfröblandning	med	tramptåliga	arter.	Inför	ett	system	där	
betena	roteras	och	låt	vissa	hagar	vila	för	att	få	en	återväxt.		

Trafikverkets	dike	längs	med	bilvägen	nerför	berget	
Diket	är	fyllt	av	grus	och	lera	till	stor	del.	Trafikverket	bör	kontaktas	för	att	åtgärda	
problemet	eftersom	vattenflöden	över	vägen	utgör	en	fara	för	trafik,	gångare	och	cyklister.	


