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1 Förord 
Föreliggande rapport är en del av projektet Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor,  

ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan; CBI Betonginstitutet (Projektkoordinator, 

numer RISE/CBI), Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI), Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut (SP) – Numer RISE, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Benders, 

Cementa, NCC, Starka, Stenindustrins forskningsinstitut, Stenteknik, Stockholms stad, 

Helsingborgs Stad, Uppsala Stad, Göteborgs Stad, Lunds Kommun, Växjö Kommun, 

Trädgårdsanläggarnas förbund, Movium (SLU), VIÖS, CEC Design, StormTac, Ramböll och 

Sweco. 

Projektet bedrivs inom ramen för Vinnovas program ”Utmaningsdriven innovation – Hållbara 

attraktiva städer” och delfinansieras av Vinnova. Resultaten från projektet publiceras på 

projektets webbplats www.klimatsakradstad.se 

 

  

http://www.klimatsakradstad.se/
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2 Bakgrund 
Föreliggande rapport är en sammanställning över ett antal av de dagvattenanläggningar och de 

forskningsstudier som pågått inom ramen för projektet Klimatsäkrade systemlösningar för 

Urbana ytor. Ett projekt vars huvudsyfte varit att utvärdera dagvattenanläggningar och 

systemlösningar som främjar lokalt omhändertagande av dagvatten och har integrerats i 

stadsmiljö. 

De anläggningar som tas upp i rapporten är biofilter, växtetablering, gröna tak, permeabel 

beläggning, skelettjordar med biokol och andra typer av växtbäddar. Totalt omnämns 19 

anläggningar från sju kommuner i södra till mellersta Sverige.  

Rapporten avslutas med ett kapitel om goda råd och erfarenheter från Implementering av 

innovativa systemlösningar för klimatanpassade städer. 

2.1 Syfte och omfattning 

Syftet med rapporten är att ge en samlad bild över ett antal av de dagvattenanläggningar och 

forskningsstudier som ingår i projektet Klimatsäkrade systemlösningar för Urbana ytor. 

Rapporten riktar sig till de med intresse av att anlägga hållbara dagvattensystem i urbana 

områden. I befintlig bebyggelse likväl som i vid nyexploatering.   
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3 Översikt över deltagande anläggningar och 

forskningsstudier 
 

Kommun och anläggning Typ av anläggning 

Göteborg stad  

Biofilter i Kviberg Biofilter 

Multifunktionella ytor i Frihamnen 
System av olika lösningar för att minska 
risken för översvämning 

Grönska med funktion i Lindholmshamnen 
Vegetation, växtetablering och gröna tak för 
dagvattenhantering  

Utredning av lokalklimatet i Masthuggskajen Forskningsstudie av lokalklimatet 

Växjö kommun  

Genomsläpplig beläggning på Västra Esplanaden Permeabel beläggning 

Mikroklimatanalys vid Västra Esplanaden Forskningsstudie av lokalklimatet 

Dränasfalt vid lilla Vallen Permeabel beläggning 

Malmö Stad  

Gödsling av bokar på Hyllie Stationstorg Forskningsstudie av näringstillförsel till träd 

Lund kommun  

Biokol i växtbäddar vis Råby Kajpromenad 
Forskningsstudie av biokols inverkan på jord 
och vitalitet hos träd 

Helsingborgs kommun  

Genomsläppliga jordar och biokol i plantering vid 
Ångfärjan 

Förbättrad trädvitalitet genom konstruktion 
av genomsläppliga jordar och tillsatts av 
biokol 

Stockholm stad  

Växtbädd med skelettjord vid Valhallavägen Växtbädd med kolmakadam 

Växtbädd med skelettjord på Nybrogatan Växtbädd med kolmakadam 

Växtbädd med kolmackadam på Rörstrandsgatan Växtbädd med kolmakadam 

Växtbädd med skelettjord på Västerled Växtbädd med kolmakadam 

Studie av trädtillväxt på Swedenborgsgatan Forskningsstudie av trädtillväxt 

Studie av rottillväxt på Blekingegatan 
Metoder för att studera rottillväxt i 
stadsmiljö 

Uppsala kommun  

Grönblåa system i stadsdelen Rosendal 
Grönblåa systemet med luftigt 
förstärkningslager, regnbädd och trädgrop 

Strandbogatan Testbädd 
Grönblåa systemet med luftigt 
förstärkningslager, regnbädd och trädgrop 

Grönblåa system Östra Sala Backe 
Grönblåa systemet med luftigt 
förstärkningslager, regnbädd och trädgrop 

Samlade forskningsresultat från träd i stadsmiljö  

Dagvattentillförsel till växtbäddar med träd 
Forskningsstudie av dagvattenspåverkan på 
trädtillväxt 

Stamtillväxt hos träd planterade i skelettjord och 
annan typ av växtbädd 

Forskningsstudie av trädtillväxt i stadsmiljö 
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4 Göteborg stad 
Riskerna för extrema väderhändelser i Göteborg förutspås öka kraftigt på lång sikt. Ett 

förändrat klimat med temperaturhöjning som i sin tur höjer havsnivån pekas ut som den 

största riskfaktorn för staden (Göteborg stad, 2010). En höjning av havsnivån på 0,9 m i 

kombination med en storm likt ”Gudrun” skulle försätta nästan hela centrala delarna av 

Göteborg under vatten. Beräknade kostnader för att skydda de centrala delarna av staden till 1 

meter högre havsnivå är cirka 10 miljarder. (MSB, 2011) 

Göteborg är därför en av de kommuner som idag arbetar mycket aktivt för att lokalt fördröja 

och rena dagvatten på de platser där det går runt om i staden. Kommunen har även låtit 

utveckla en digital skyfallsmodell för att strategiskt kunna planera för att minska 

konsekvenserna vid översvämningar. Skyfallsmodellen kan simulera olika scenarier vid 

kraftiga skyfall i de mest tätbefolkade områdena i Göteborg och är den största i sitt slag i 

Sverige.  (Göteborg stad, 2017) 

4.1 Biofilter i Kviberg 

Bakgrund till projektet 

Förvaltningen Kretslopp och vatten (KV) samt Park och naturförvaltningen (PoN) i Göteborgs 

stad, har ingått ett samarbete för att upprätta en demonstrationsanläggning för trög avledning 

av dagvatten. Den anläggning som avses är biofilter, även kallad rain garden eller regnbäddar, 

som anläggs med syfte att fördröja och rena dagvatten från hårdgjorda ytor (parkeringsytor). 

Rening i biofiltren sker huvudsakligen genom sedimentation och filtrering i växtbädden. 

Anläggandet av biofiltren i Kviberg ska öka kunskapsläget kring hur den här typen av 

dagvattenanläggningar bör anläggas och användas i Göteborg. Det anses angeläget då 

klimatet förändras och nederbörden i Göteborg förväntas öka samtidigt som 

dagvattensystemen i många områden är underdimensionerade. 

Biofiltren har anlagts längs med två parkeringarna i Kviberg, vilka tillsammans ger plats för 

ca 600 bilar. Biofiltren dimensioneras för att motsvara mellan 4-6% av den avrinnande ytan 

vilket motsvarar ca 650 m2. Biofiltrens inlopp utgörs av regelbundna släpp mellan 

kantstenarna på parkeringen. Vid mindre regn ska vattnet infiltrera genom växtbädden ner till 

den underliggande dräneringsledningen. Vid större regn bräddar vattnet via kupolbrunnar som 

placerats i biofiltren. Växtligheten i biofiltren varierar från gräs till träd. Biofiltren varvas med 

skelettjord för att optimera förutsättningarna för träden. Utredningsarbetet påbörjades under 

hösten 2013. Under sommaren 2015 stod anläggningen färdig. 

Organisering 

Initiativtagare till anläggandet av biofilter var förvaltningarna Kretslopp och Vatten samt Park 

och Natur i Göteborgs stad. Sweco anlitades för utredning och projektering av 

anläggningarna. Parkeringsbolaget och Serneke bidrog med ytor för demoprojektet och de 

äger också anläggningen. 

Teknisk utformning 
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I Figur 1 presenteras ett principförslag på biofiltrens utformning och biofiltrens ungefärliga 

placering i området. Avrinningen sker från centrum av parkeringarna ut mot kanterna där 

biofiltren placerats för att möjliggöra att parkeringen kan används som evenemangsområde. 

Biofiltren motsvarar mellan 4- 6 % av den avrinnande ytan vilket resulterat i ca 650 m
2
. De är 

långa och smala och avvattnas via ledning och anslutande diken söderut. 

 

Figur 1. T.v. översiktlig beskrivning av anläggningen. T.h. illustration av anläggningen i genomskärning (källa: 
Göteborgs stad). 

Efter diskussion med P-bolaget han man av säkerhetssynpunkt valt kantsten på 2 m som ska 

säkerställa att bilar vid halka inte glider ner i biofiltret. Kantstenarna anläggs med 40 cm 

mellanrum som får fungera som inlopp till biofiltren. Från kanten på parkeringen sluttar en 

grässlänt med lutningen 1:2 ner mot växtbädden. I gräset kan sedimentation av partiklar ske 

och dagvattenflödet jämnas ut. Biofiltren kommer att ha en svag lutning (ca 1,5 %) från norr 

till söder. För att kunna tillgodoräkna sig hela den tillgängliga utjämningsvolymen, trots 

lutningen, kommer dämmen att placeras med ca 15 m mellanrum i biofiltret. Dämmena ska 

konstrueras med hjälp av stockar som placeras tvärgående i biofiltret.  

Marken kring biofiltren är att betrakta som tät. Därför beräknas inget vatten lämna biofiltren 

genom naturlig infiltration. Vid normala regn kommer vatten infiltrera och renas genom 

växtbädden samt tas upp av gräs, perenner, buskar och träd. I botten på växtbädden finns en 

dräneringsledning som leder bort överflödigt vatten från anläggningen. Dränledningen läggs 

på en ledningsbädd och kopplas till kupolbrunnarna med utgående dagvattenledning. 

Anläggningen utformas så att risken för att vatten fryser i dräneringsledningen minimeras. 

När det inkommande vattnet överskrider infiltrationshastigheten kommer det att magasineras 

på växtbäddens yta. En ytlig utjämningsvolym skapas genom att bräddbrunnen, förslagsvis en 

kupolbrunn, placeras ca 20 cm ovan växtbädden. 

Vid större regn kommer vattennivån i biofiltren nå kupolbrunnens höjd, brädda ner i brunnen 

och fortsätta i utgående dagvattenledning. Precis som för vanliga dagvattensystem med 

ledningar behöver biofiltersystem ha inspektionsbrunnar och rensbrunnar för att säkerställa en 

säker drift och kontroll av systemet.  
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Figur 2. Biofilteranläggningen i Kviberg september 2016 (Foto: Tove Lindfors, Sweco). 

Erfarenheter och lärdomar 

Ett flertal erfarenheter och lärdomar har uppstått från arbetet med biofilteranläggningen, vilka 

har dokumenterats väl av Göteborgs stad. Ett urval av viktiga erfarenheter presenteras nedan: 

 Det är av största vikt att kontrollansvarig deltar vid startmötet 

 Säkerställ att det finns en tydlig utförandespecifikation/arbetsberedning 

 Utred om det erfordras tätskikt (för att förhindra läckage till omgivande mark, 

främja växters vattenupptag mm) 

 Säkerställ att entreprenörer och leverantörer redan från start är medvetna om vikten 

av rätt materialval och anläggningsteknik 

Vidare läsning 

Mer information om anläggningen i Kviberg går att läsa i rapporten Biofilter i Kviberg – 

Lärdomar och erfarenheter från Sweco. Rapporten finns att ladda ner på projektets hemsida.  

Kontaktuppgifter  

Lina Karlsson, Projektingenjör, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad 

E-post: lina.karlsson@kretsloppochvatten.goteborg.se  

Telefon: 031-368 70 07 

4.2 Multifunktionella ytor i Frihamnen  

Bakgrund till projektet 

Frihamnen är ett stort utvecklingsområde där dagvattenhanteringen hanterats som en del i en 

klimatanpassningsstrategi för området. Frihamnen är beläget i närhet till Göta älv, varför 

älven blir recipient till dagvatten från området. Det är därför nödvändigt att skapa en 

dagvattenhantering som inte för ut föroreningar från gatorna i älven. Göteborgs stad, har som 

mål att skapa nya och innovativa lösningar i området som möjliggör dagvattenhantering på 

plats i den planerade täta urbana miljön. Målet har samtidigt varit att ge gatorna goda 

vistelsevärden. 

http://klimatsakradstad.se/
mailto:lina.karlsson@kretsloppochvatten.goteborg.se
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Grönytor och träd är nödvändiga för att skapa god livsmiljö för de boende i staden. Genom att 

samutnyttja vegetationen med den tekniska funktionen att rena dagvatten bidrar växterna med 

en ekosystemtjänst som ger en stor vinst för samhället och stadslivet. Utöver att dagvattnet 

renas av vegetationer och minskar i mängd genom avdunstning förbättrar vegetationen och 

vattnet också mikroklimatet i området.  

När skyfall inträffar finns ingen möjlighet att fördröja och rena dagvattnet lokalt utan den 

högsta prioriteten blir istället att få undan vattenmängderna så snabbt och konfliktfritt som 

möjligt. Genom planering av mångfunktionella ytor där möjligheter finns för både rekreation 

och dagvattenhantering nyttjas marken genom kombinerad användning effektivt. Dagvattnet 

leds vid skyfall från gatumarken och vidare till områden som kan översvämmas tillfälligt, och 

resten av tiden fungera som mötesplatser och områden för rekreation och uteliv. Genom olika 

kombinationer av torg, parker och sekundära gator och cykelbanor och nedsänkta ytor som 

kan leda bort vatten till Göta Älv skapas en utemiljö som tillför flera värden till stadsmiljön.  

Principen för dagvattenhanteringen i området är att varje gatusektion ges kanaler i varierande 

bredd utmed gata där vatten kan samlas, fördröjas och infiltreras. Genom att plantera gräs, 

buskar och träd som kan bidra med vattenrening får gatorna höga grönvärden jämfört med 

konventionella stadsgator. Den kombinerade dagvattenhanteringsprincipen ger Frihamnen en 

särartad prägel och särskilda områdestypiska kvaliteter. 

Principen för dagvattenavledning skapar sammanhängande parkstråk med möjligheter att röra 

sig fritt och skyddat i gröna miljöer mellan och genom stadsdelarna. Dessa grönstråk fungerar 

som komplement till stadsdels- och bostadsnära parkmiljöer vilka har en funktion av 

mötesplatser där besökaren stannar till en stund. De sammanhängande stråken skapar 

möjligheter till rörelse i form av promenader och joggingturer i en sammanhängande grön 

miljö.  

Organisation 

Uppdragsarbetet har utförts i samråd mellan Ramböll och förvaltningarna Kretslopp och 

Vatten, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret på Göteborg Stad.  

Teknisk utformning 

Arbetet med utformningen har utförts av Ramböll på uppdrag av Göteborg Stad. Arbetet har 

omfattat att ta fram förslag till utformning av olika typer av gator och platser. 

Dagvattnet ska hanteras i sammanhängande system; fördröjas på kvartersmark och i 

gaturummen samt ledas genom området i ytliga blå-gröna stråk och rännor som är utformade 

för att klara både små vattenmängder och stora skyfall. Dagvattnet ska fördröjas och renas 

lokalt utmed hela sträckan så nära källan som möjligt. Hela systemet ska hänga ihop så att 

dagvattnet kan ledas i ytan i hela avrinningsområdet oavsett om det är små vattenmängder 

eller stora flöden som forsar på gatorna. Där de blå-gröna stråken börjar är kapacitetsbehovet 

mindre. Där kan sektionen vara smal och rännorna vara grunda för att sedan breddas och 

fördjupas nedströms där kapacitetsbehovet är större. Eftersom principen för hela 

dagvattenhanteringen är att leda vatten i ytliga rännor och inte använda brunnar och 

underjordiska ledningar behövs konstruktioner med övertäckta rännor där kör- och gångbanor 
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passerar över rännorna. Det kan vara i form av kraftiga betongrännor övertäckta med körbara 

galler eller med tät betäckning. För att tillgodose handelsfunktionen på ett effektivt sätt 

kommer det att behövas en del övertäckningar av rännor och dammar för korsande gångstråk, 

uteserveringar och cykelparkering. Dessa övertäckningar kan vara allt från träbryggor, 

perforerade plåtar till kraftiga corténplåtar som ger associationer till varvshistorien. 

De blå-gröna stråk som ryms i gatorna som föreslås är tillräckligt breda för att klara 

fördröjning och rening, men inte för att fungera som vistelseytor. De är positiva för 

upplevelsen av gaturummet och för mikroklimatet, men behöver kompletteras med större ytor 

för lek och rekreation.  I de blå-gröna stråken kan reningsbehovet för respektive gata väl 

tillgodoses om stråken utformas med vegetation och infiltreringslager under ytan. Målet med 

reningen är att den i första hand ska ske nära källan och bestå av naturlig rening i växtbäddar 

och inte av konstgjorda filterlösningar. Detta för att synliggöra och därmed öka förståelsen för 

dagvattenhantering samtidigt som det bidrar till en grönare stadsbild.  

Med de blå-gröna stråken så visar modelleringsresultaten även att det går att avleda ett skyfall 

(100-årsregn) utan att vattennivån överstiger 20 cm på avsedda körbanor samt att vattennivån 

ej riskerar översvämning i byggnader, utmed gator eller på gårdarna i kvarteren. 

Erfarenheter och lärdomar 

Bredd och djup på de blå-gröna stråken behöver varieras och anpassas efter behov och 

möjligheter på varje plats. Utrymmesbehov på en sträcka kan kompenseras med större bredd 

och djup på en annan sträcka inom systemet. Höjdsättning av området i detalj, utformning av 

korsningar, kantstöd, snubbelrisk vid kanter samt vattnets hastighet vid kraftiga flöden är 

andra aspekter som behöver studeras mer i detalj. 

Kontaktuppgifter 

Camilla Wenke, Ramböll 

E-post: camilla.wenke@ramboll.se  

Tel: 010-615 33 36 

4.3 Grönska med funktion i Lindholmshamnen 

Bakgrund till projektet 

Ett konsortium bestående av Älvstranden Utveckling, HSB, Skanska och Peab har som 

målsättning med de nya kvarteren i Lindholmshamnen att knyta an till den innovativa och 

utvecklande anda som finns i Lindholmen genom att fokusera på nya användningar av 

grönska med funktion till nytta för människor och natur. 

Rambölls uppdrag har varit att processleda utvärderingsarbetet för de i parallelluppdragen 

föreslagna idéerna rörande ”Funktionellt nyttjande av grönska och dagvatten”. Tyngpunkten i 

uppdraget har legat på att förbereda ett underlag som möjliggör för konsortiet att utvärdera 

vilka principer för utformning av utemiljön som ska prioriteras i fortsatt planering. 

Idéförslagen har behandlat bland annat dagvattenhantering i kombination med vegetation, 

växtetablering på kajer, växter på fasader, vegetation som vindreduktion och olika typer av 

gröna tak. 

mailto:camilla.wenke@ramboll.se
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Viktiga parametrar i utvärderingen har förutom effekt och ekonomi varit användarperspektiv 

och incitament för hållbar livsstil, trygghet, trivsel och stadsmässighet samt klimatpåverkan 

och resursuttag. 

Organisering 

Ett konsortium bestående av Älvstranden Utveckling, HSB, Skanska och Peab ansvarade för 

genomförande av projekt. 

Teknisk utformning 

Det enklaste sättet med bra effekt att rena dagvatten är att låta det översila gräs-och 

planteringsytor. I kombination med fördröjning i diken eller i fördröjningsmagasin erhålls 

ytterligare rening genom sedimentering, luftning och eventuellt växtupptag där det är möjligt 

att ha växter i botten av anordningen.  Dagvatten fördröjs, renas dels genom översilning och 

dels genom sedimentation och leds sedan till Göta älv. 

Planområdet består till stor del av takytor och gröna ytor som ger ett relativt rent dagvatten. 

Val av takmaterial kan ha betydelse vid bedömningen om takvattens föroreningsinnehåll och 

har man gröna tak kan dessa behöva gödslas varför takvattnet i så fall tidvis innehåller 

gödningsämnen. Gödningsämnena tas enklast omhand i gräs- eller växtklädda diken. De 

takytor som ej kommer att bestå av gröna tak kommer takvattnet att ledas via rännor till 

översilningsytor eller grunda svackdiken. Ytorna utförs gräsbeklädda och fungerar både som 

reningsyta och gör att avrinningen blir trögare.  

Körytornas dagvatten bör ledas till fördröjningsanordningarna om det inte går att leda ut 

vattnet över gröna ytor. Dagvattnet kommer till slut att ledas från fördröjningsmagasinen via 

en tät ledning alternativt öppen kanal till Göta älv. 

 Vid ett större regn än det dimensionerande kommer vattnet att dämma i de öppna systemen 

samt rinna på markytan till de lägsta markområdena. Det är därför viktigt att höjdsättningen 

av marken leder vattnet till mindre känsliga områden. Vid nederbörd som överstiger den 

statistiska nederbörd som dagvattensystemen dimensionerats för kommer vattnet behöva 

avledas på markytan till en plats där ingen skada på byggnader eller andra konstruktioner kan 

ske. 

Erfarenheter och lärdomar 

Arbetet med Lindholmshamnen ledde till utvecklingen av dagvattenhanteringen i Frihamnen. 

Kontaktuppgifter 

Camilla Wenke, Ramböll 

E-post: camilla.wenke@ramboll.se  

Tel: 010-615 33 36 

4.4 Utredning av lokalklimatet i Masthuggskajen 

Bakgrund till projektet 

Masthuggskajen, idag ett nedgånget hamnområde på 18 ha på Södra Älvstranden, ska 

omvandlas till ett centralt område med en stark egen karaktär, hög täthet och goda kopplingar 

mailto:camilla.wenke@ramboll.se
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till älven och omgivande stadsdelar. Cykel och gående prioriteras och det ska vara lätt att leva 

utan bil.  

En ny detaljplan medger cirka 1 000 nya bostäder, 125 000 m² verksamheter och drygt 40 000 

m² övrigt (t ex p-hus och förskolor). De högsta byggnaderna, upp till 27 våningar, ligger runt 

en ny park ovanpå Götatunneln. Se Figur 3 för en schematisk bild över de planerade 

byggnaderna vid Masthuggskajen.  

 

Figur 3. Schematisk bild över Masthuggskajen (källa: CEC Design AB). 

Organisering 

Eftersom den planerade bebyggelsen är både hög och tät, samt ligger i ett vindutsatt läge, har 

behovet att utreda lokalklimatet identifierats. Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, har 

därför kontrakterat CEC Design AB att utföra följande studier: 

 Simulering och utvärdering av lokalklimat och utomhuskomfort i hela området. 

 Detaljstudier av delområden som i första steget identifieras som särskilt utsatta. 

Studiens resultat och rekommendationer ska utgöra underlag för eventuella justeringar av 

detaljplanen inför slutgranskning och beslut. 

Studie 

En digital modell av Masthuggskaj-området och närmast omgivande bebyggelse har byggts 

upp i simuleringsprogrammet ENVI-met (Figur 4). Simuleringar körs för sommar- och 

vinterklimat.  
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Figur 4. Simulering av turbulens efter byggnation av planerade byggnare (källa: CEC Design AB). 

Identifiering och justering av problempunkter i en övergripande skala har genomförts. 

Illustrationen ovan visar turbulens kring höga byggnader vid den planerade parken. 

Detaljstudier av vind och komfort vid en kritisk trafikplats har genomförts, men inga övriga 

detaljanalyser kommer med i detta planskede. Resultaten ingår i separat projektrapport om 

mikroklimat. 

Erfarenheter och lärdomar 

Stadsbyggnadskontoret har, tillsammans med projektören, justerat planen på de ställen som 

rekommenderades i klimatstudien. CEC Design har medverkat vid ett par möten; uppstart och 

presentation/diskussion av första resultaten. Samarbetet har löpt smidigt, och Göteborgs Stad 

har fortsatt höga ambitioner. Denna studie har förhoppningsvis visat på en lämplig 

arbetsgång/metod för att framöver inkludera klimataspekter som en integrerad del i 

planeringen. 

Vidare läsning 

Mer om utredningen av lokalklimatet i Masthuggskajen finns att läsa i rapporten 

Mikroklimatet i stadsplaneringen från CEC Design. Rapporten finns att ladda ner på 

projektets hemsida.  

Kontaktuppgifter 

Hans Rosenlund, CEC Design 

E-post: hans@cecdesign.se  

Tel: 0730 530909 

Per Oswald, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg stad 

E-post: per.oswald@goteborg.se  

  

http://klimatsakradstad.se/
mailto:hans@cecdesign.se
mailto:per.oswald@goteborg.se
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5 Växjö kommun 
I Växjö kommun har man sedan låg tid tillbaka antagit ett helhetsgrepp kring hanteringen av 

dagvatten. Det kommunala ledningsnätet är på sina platser överbelastat och det har anlagts 

både utjämningsmagasin och öppna dagvattenlösningar runt om i staden 

(Klimatanpassningsportalen, 2017).  

Kommunen har bland annat anlagt en kanal med grässlänter och planterade träd på 

Linnégatan, ett antal dagvattenanpassade ytorna i form av ”försänkta parker” som kan 

översvämmas när dagvattenledningarna blir fulla, en lagun vid Växjösjön samt planterat träd 

vid refuger i vägnätet (Växjö kommun, 2013).  

5.1 Genomsläpplig beläggning på Västra Esplanaden  

Bakgrund till projektet 

Västra esplanaden är en central gata i centrala Växjö med enkelriktade körfiler sam delas av 

med en bred mittremsa med en dubbel rad av ca 100 åriga lindar. Mittremsan består av en 

stenmjölsyta och används som ett promenadstråk och cykelparkeringar. Grus ytan har med 

åren blivit kompakt vilket som bidragit till att lindarna fått nedsatt vitalitet på grund av vattnet 

inte tränger ned från ytan till rotsystemen och att gasutbytet försämrats i marken. Genom att 

grusytan har fått dålig genomsläpplighet blir vattnet stående i grus ytan mellan träden och vid 

större nederbördsmängder rinner det ut på vägen och ned i dagvatten brunnarna.     

Stads trädgårdsmästare Ewa Eklind Blomkvist tog initiativet för att undvika att träden skulle 

bli tvungna att tas bort och ersättas med nya inom en 10-års period. Detta utfördes etappvis 

över 3 år med ca 100 meter långa sektioner. Första etappen utfördes 2013 andra 2104 och 

sista etappen 2015. Vid utförandet av sista etappen 2015 byttes även överbyggnaden på halva 

vägbredden vid en utav vägarna intill grus ytan i esplanaden.  Växjö kommuns Tekniska 

förvaltning såg också en möjlighet till att infiltrera större mängde i denna del av vägkroppen 

dagvatten genom denna metod och på så sätt undvika en utbyggnad av traditionella VA-

läsningar beträffande dagvattenhantering för att minska översvämningsrisken.  

Markbeläggning och överbyggnad i mittremsan byttes ut mot mer permeabla material 

utformning och utförande var Tekniska förvaltningens parkavdelning. Förändring av 

utformningen av dagvattenhantering i befintligväg var Tekniska förvaltningens gatuavdelning.   
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Figur 5. Genomsläpplig beläggning och Lindar på Västra Esplanaden i Växjö (foto: Ann-Mari Fransson). 

Organisering 

Det var främst Park och gatuavdelningen i Växjö kommun tillsammans med konsultation från 

VIÖS AB och SLU som varit involverade i processen. Kostnaden för utbyte av ytbeläggning 

och marköverbyggnad togs av parkavdelningen och förändring av dagvattenhantering i 

befintlig väg av gatuavdelningen på kommunen. Mätningen av träden bekostades av SLU.  

Teknisk utformning 

Mittremsan i allén är uppbyggd av ett genomsläppligt bärlager med sorterad makadam 8 -16 

mm med ett slitlager bestående av 50 % 0-8 mm stenmjöl och 50 % pimpsten 2-8 mm. Västra 

delens halva vägbana mellan Biblioteksgatan – Storgatan på Västra esplanaden har traditionell 

överbyggnad ersattas med luftigt överbyggnadsmaterial. I samband med omläggning av 

ledningar i den östra delen av vägbanan byggdes vägbanan mot träd allén som en kombinerad 

yta för vägöverbyggnad, dagvatteninfiltration och rotutrymme för befintliga träd. 

Förstärkningslager består av sorterad makadam i fraktionen 30 -90 mm. Bärlager består av 

dels sorterad makadam 32 – 64 mm och dels av traditionellt bärlagermaterial 0-40 mm som 

avskiljs med en fiberduk. Av vattning av denna del av gatan sker till brunnar som infiltrerar 

vattnet direkt ned i det sorterade förstärknings- och bärlagret. Breddning sker via terrassbotten 

till konventionella befintlig dagvattenledning. Trädens stamomkretstillväxt och Leaf area 

index (bladytan i förhållande till projektionearean) har mätts vid två tillfällen 2013 och 2016 

(Figur 6). Tyvärr gjordes även kontrollytorna om så resultaten går inte att tolka. 

Infiltration och fördröjning sker i ytan mellan träden och i överbyggnaden i den östra delen av 

vägöverbyggnaden. Det finns ingen direkt kalkylerad retningseffekt förutom att dagvattnet 

passerar en rotzon av rötter som fungerar som en bio yta och ge en viss rening främst av 

kväve. 
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Anläggningen kräver visst underhåll i form av justering och komplettering av grus ytan samt i 

form av rensning av sandfång i brunnar i gatan. 

 

Figur 6. Stamomkretstillväxt för Lindarna på Västra Esplanaden vid mätningar utförda 2013 och 2016. 

Erfarenheter och lärdomar 

Genom att förbättra livsmiljön för träden har det gett möjlighet att träden kan växa kvar på 

platsen i minst 30 – 40 år längre samt att större mängder dagvatten kan infiltreras och 

fördröjas. Anläggningen av en luftigöverbyggnad i den östra delen bidrog till en ökad 

fördröjningskapacitet av dagvatten inom området på ca 25 m3. Detta bidrog till att kommunen 

inte behövde bygga ut ett konventionellt rör dagvattenmagasin inom området. 

Träden har en normal tillväxt efter renoveringen. Stamomkretsökningen är dock den samma 

oavsett om renoveringen gjordes år 2013 eller 2014. Träden som renoverades först har alltså 

inget försprång. Dock har trädkronorna blivit tätare efter renoveringen och de är betydligt 

grönare och har löven kvar betydligt längre på hösten. Detta sammantaget har gett allén ett 

mycket friskare fräschare intryck än tidigare.  

Kontaktuppgifter 

Örjan Stål, VIÖS AB 

E-post: orjan.stal@viosab.se  

Ann-Mari Fransson, SLU  

E-post: Ann-Mari.Fransson@slu.se 

Malin Engström, Växjö kommun 

E-post: Malin.Engstrom@vaxjo.se,  

Fredrik Brandt, Växjö kommun 

E-post: Fredrik.Brandt@vaxjo.se  

mailto:orjan.stal@viosab.se
mailto:Ann-Mari.Fransson@slu.se
mailto:Malin.Engstrom@vaxjo.se
mailto:Fredrik.Brandt@vaxjo.se


19 
 

 

Ewa Eklind Blomkvist, Växjö kommun  

E-post: Ewa.EklindBlomkvist@vaxjo.se 

5.2 Mikroklimatanalys vid Västra Esplanaden 

Datorsimuleringar har gjorts med avseende på mikroklimatet, där alternativa utformningar av 

markbeläggning och vegetation i Västra Esplanaden. Studien är utförd av CEC Design AB, 

och redovisas i rapporten Mikroklimatet i stadsplaneringen. Rapporten finns att ladda ner på 

projekthemsidan.  

Kontaktuppgifter  

Hans Rosenlund, CEC Design AB 

E-post: hans@cecdesign.se  

 

5.3 Dränasfalt vid Lilla Vallen  

Bakgrund till projektet 

I samband med byggnation av ett nytt bostadsområde i område med äldre bebyggelse och träd 

fick två äldre träd (ek och lönn) sin växtplats radikalt förändrad. Den befintliga mindre 

grusvägen som var placerad när dessa två gamla träd förbättrades från grusväg till asfalterad. 

Överbyggnaden och slitlagret bidrog att träden fick försämrade förutsättningar till 

vattenupptagning, gasutbyte i marken samt minskad biologisk aktivitet på grund av minskad 

kontinuerligt tillförsel av organiskt material ned i marken. Om denna markmiljö skulle bestå 

skulle det bidra till att träden successivt får en försämrad vitalitet och att de därmed riskerar 

dö inom en 5 -10 års period.  

Ombyggnationen av vägen gjordes tyvärr utan kommunikation mellan park och gatuenheten. 

Informationen blev tillkänna hos kommunekologen om att skyddsvärda träd på kommunal 

mark hade åstadkommit risk för framtida skada. Ett gemenast beslut mellan park- och 

gatuenheten ledde till att åtgärder skulle vidtags för att ge bästa möjliga förutsättningar för 

träden utefter rådande förutsättningar.  

Organisering 

Initiativet till att förbättra markstationen för träden och utföra en ombyggnation av 

vägkroppen närmast träden kom från Stads trädgårdsmästare Ewa Eklind Blomkvist och 

Malin Engström.  

Det var främst Park och gatuavdelningen i Växjö kommun tillsammans med konsultation från 

VIÖS AB som varit involverade i processen. Kostnaden för utbyte av ytbeläggning och 

marköverbyggnad togs av gatuavdelningen på kommunen som även kommer ha driftansvaret 

för vägen.    

Teknisk utformning 

mailto:Ewa.EklindBlomkvist@vaxjo.se
http://klimatsakradstad.se/
mailto:hans@cecdesign.se
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Slitlager av traditionell asfalt och traditionell vägöverbyggnad byttes ut mot dränasfalt och 

luftigt överbyggnadsmaterial. Dela av vägkroppen närmast träden byggdes upp enligt 

rekommendationer för uppbyggnad av dränasfalt (Figur 7).   

 

Figur 7. Tv. vägkroppen till höger närmast träden är uppbygg enligt principen för dränasfalt (foto: VIÖS AB).  
T.h. principskiss uppbyggnad för dränasfallt (Svenskt vattens publikationsserie P105). 

Erfarenheter och lärdomar  

Genom att förbättra livsmiljön i vägkroppen närmast träden ger det bättre förutsättningar till 

att träden kan växa kvar på platsen betydligt längre än om vägkroppen bibehållits med 

traditionellt utförande. Dessutom kan dagvatten inom denna yta infiltreras i stället för att ledas 

ned till dagvattenledning. Anläggningen kommer att följas upp beträffande effekterna för 

träden och kapaciteten av infiltrationen av dagvatten genom dränsafalt. Målsättningen är att 

kunna använda denna metodik på fler ställen inom Växjö kommun i framtiden. Besiktning av 

träden har visat att träden fått ökad tillväxt och bättre vitalitet efter ombyggnationen av 

vägkroppen  

Kontaktuppgifter 

Örjan Stål, VIÖS AB 

E-post: orjan.stal@viosab.se  

Malin Engström, Växjö kommun 

E-post: Malin.Engstrom@vaxjo.se,  

Ewa Eklind Blomkvist, Växjö kommun  

E-post: Ewa.EklindBlomkvist@vaxjo.se 

  

mailto:orjan.stal@viosab.se
mailto:Malin.Engstrom@vaxjo.se
mailto:Ewa.EklindBlomkvist@vaxjo.se
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6 Malmö stad 
Malmö stad har på senare år drabbats av flera extrema nederbördssituationer och i augusti 

2014 drabbades de av ett stort skyfall. På bara några timmar kom över 100 millimeter regn 

över Malmö, och än mer över vissa områden. Under 6 timmar föll det lika mycket regn i de 

centrala delarna av Malmö som det vanligtvis gör under två normala sommarmånader. 

Vattenmängden motsvarade 54 Turning Torso. Det är det största regn som någonsin uppmätts 

i Malmö. Med anledning av skyfallet 2014 har därför kommunen tillsammans med VA SYD 

påbörjat arbetet med att ta fram en skyfallsplan. (VA SYD, 2017a) 

Augustenborg i Malmö är ett känt bostadsområde från 1950-talet där man lyckats bevisa att 

det går att bygga hållbara dagvattensystem i redan befintliga områden.  Dagvattensystemet där 

består av diken, kanaler och dammar med en regional våtmarksvegetation/flora. Sedan det 

byggdes i slutet av 1990-talet har de tidigare ganska frekventa, lokala översvämningarna 

upphört helt. (Malmö stad, 2012) 

6.1 Gödsling av bokar på Hyllie Stationstorg 

Bakgrund till projektet 

Vid stationen i Hyllie, Malmö, har ett torg skapats där ett antal bokar (Fagus sylvatica) står i 

en sammanhängande växtbädd (Figur 8). Platsen byggdes 2009-2010 och har stor betydelse 

för områdets karaktär. De planterade bokarna har haft en sjunkande vitalitet under flera år och 

Gautkontoret ansåg att en åtgärd behövde ske. De utförde näringsanalyser av bokarnas blad 

och SLU bistod i tolkningen av resultaten som visade på kväve- och fosforbrist. En gödsling 

av träden bestämdes därefter och eftersom trädens vitalitet och tillväxt sedan tidigare varit 

mätta inom projektet så kunde uppföljning ske på ett grundligt sätt.  

 

Figur 8. Vy över några av bokarna på Hyllie Stationstorg (foto: Ann-Mari Fransson) 
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Organisering 

Initiativet till gödslingen och utvärderingen av bokarna togs av Arne Mattson på Gatukontoret 

i Malmö men tagits över av Tim Delshammar. Gatukontoret har ansvarat och finansierat 

provtagning, åtgärder och skötsel av träden medan SLU har ansvarat för utförande av själva 

mätningarna. 

Träden sköts enligt Malmö kommuns standard och bevattnas vid behov. Trädens tillväxt och 

jordens egenskaper följs av forskarna från SLU. 

Teknisk utformning 

Träden står på ett 11 000 m2 stort torg som är hårdgjort, växtbädden är en sammanhängande 

skelettjord under den hårdgjorda ytan. Dagvattnet från den hårdgjorda ytan leds ner i 

växtbädden. Jorden är mycket genomsläpplig pga att salt lätt ska kunna tvättas bort. På 

vintern stoppas dagvattentillförseln. Biokol tillfördes växtbäddarna ovanifrån för att öka den 

vattenhållande förmågan i bäddarna och för att minska genomsläppligheten något.  En 

gödsling med minerogent fosfor och ett sammansatt gödselmedel utfördes. Mätningar 

upprepades på samma sätt som gjorts vid ett tidigare tillfälle inom projektet. 

Erfarenheter och lärdomar 

Näringsbrist kan åtgärdas mycket snabbt. Det är viktigt att göra en samlad analys av träds 

totala stressituation. 

Vidare läsning 

Mer information om gödsling av bokar på Hyllie Stationstorg går att finna i rapporten 

Vitalitetsgödsling i Hyllie författad av SLU. Rapporten finns att ladda ner på projektets 

hemsida.  

Kontaktuppgifter 

Ann-Mari Fransson, SLU 

E-post: Ann-Mari.Fransson@slu.se 

Tim Delshammar, Malmö stad 

E-post: Tim.Delshammar@malmo.se 

 

  

http://klimatsakradstad.se/
mailto:Ann-Mari.Fransson@slu.se
mailto:Tim.Delshammar@malmo.se
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7 Lund kommun 
I Lund invigdes 2016 Råbysjön som är en del av rekreationsområdet Råby sjöpark. Sjön är 2,6 

hektar stort och har dimensionerats för att tillsammans med omgivande ängsmark kunna 

fördröja ett 100-årsregn från ett 174 hektar stort avrinningsområde. Sjön är större till ytan än 

vad som krävdes för att bara ta hand om dagvatten och med en landskapspark runt omkring 

har den både funktion och attraktion i området. (VA SYD, 2017b) 

7.1 Biokol i växtbäddar vid Råby Kajpromenad  

Bakgrund till projektet 

I sydöstra delen av Lund byggs ett nytt bostadsområde och för att hantera dagvattnet har en 

damm anlagts. Invid denna damm har en kajpromenad byggts för att erbjuda rekreation och 

bli en mötesplats för de boende (Figur 9). På kajpromenaden har Lindar (Tilia europea 

”Euchlora”) planterats i tre växtbäddar och för projektets räkning har effekten på trädens 

vitalitet efter tillsats av biokol studerats.   

Att skapa en attraktiv miljö tidigt i ett nybyggt område ger platsen karaktär och de boende får 

en mötesplats som kommer att skapa ett nav när området runt omkring bebyggs. Området blir 

attraktivare för de som kan tänkas flytta dit. Att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 

träden har varit centralt eftersom de är i fokus i konstruktionen. Platsen ligger i en svag 

svacka och på tidigare jordbruksmark. Det betyder att jorden är näringsrik och lerhaltig. Utan 

bearbetning blir den tung och tät.   

 

Figur 9. Foton från Råby Kajpromenad (foto: Ann-Mari Fransson & Anna Levinsson).   

Organisering 

Initiativet till studien har tagits av Tekniska förvaltningen, Park och natur kontoret, Lunds 

Kommun och projektledare där har varit Nina Lindegard. SLU har sökt och fått finansiering 
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för att studera biokolets inverkan på trädens etablering och jordens egenskaper som 

markfuktighet och temperatur. 

Park och natur kontoret har planerat, ritat och projekterat platsen. De har även finansierat 

konstruktionen och etableringen av träden. Själva planeringen utfördes av Svevia. SLU har 

varit ansvariga för försöksupplägg och instrumentering för mätningarna samt bekostat 

nedlagd forskningstid. 

Teknisk utformning 

Träden som är lindar står i tre olika växtbäddar av något olika storlek.  Marken runt 

växtbäddarna är hårdgjord och på ytan i växtbädden ligger grovt grus. Den hårdgjorda ytan är 

formad som en kajpromenad och tillverkad av betong. Bäddarna är indelade i sektioner som 

har behandlats med olika andel biokol. Markfuktigheten och temperaturen mäts kontinuerligt i 

jorden och markvatten samlas in regelbundet via nedgrävda undertryckslysiometrar och 

trädens utveckling och vitalitet mäts årligen. 

Träden sköts enligt Lunds kommuns standard och bevattnas initialt via tree-gaters. Trädens 

tillväxt och jordens egenskaper följs även fortsättningsvis av forskarna från SLU. 

Erfarenheter och lärdomar 

Installation av teknisk utrustning för forskningsändamål i samband med konstruktion av en 

växtbädd tar mycket tid eftersom en högre grad av försiktighet krävs. Bristande 

kommunikation mellan entreprenören och SLU rörande den skyddsutrustning (id06) som 

krävdes för att beträda området gav upphov till förseningar i projektet. 

Kontaktuppgifter 

Ann-Mari Fransson, SLU 

E-post: Ann-Mari.Fransson@slu.se  

Anna Levinsson, SLU 

E-post: Anna.Levinsson@slu.se 

Nina Lindegaard, Lund kommun 

E-post: nina.lindegaard@lund.se 

 

  

mailto:Ann-Mari.Fransson@slu.se
mailto:Anna.Levinsson@slu.se
mailto:nina.lindegaard@lund.se


25 
 

 

8 Helsingborgs kommun 
I samband med kraftiga regn är Helsingborg stad sårbart för översvämningar från både hav, 

skyfall och vattendrag. Kommunen har därför låtit göra en digital modell som visar var 

riskerna för översvämning från hav och skyfall är som störst (Helsingborgs stad, 2017). De 

har även låtit göra en omfattande klimatutredning tänkt att utgöra underlag för prioritering av 

sitt åtgärdsarbete. Där fokus enligt dem själva kommer vara människors hälsa och säkerhet, på 

utryckningsvägar liksom på samhällsviktiga anläggningar. (Sweco, 2016) 

8.1 Genomsläppliga jordar och biokol i plantering vid Ångfärjan  

Bakgrund till projektet 

Ångfärjetomten i Centrala Helsingborg som tidigare främst bestod av parkering och andra 

hårdgjorda ytor är under ombyggnad för att skapa en central attraktiv plats för möten och 

arrangemang. Området kommer att innehålla ett kongresscenter, ett hotell och den gamla 

Ångfärjestationen som har flyttats ut mot kajen. Ny kaj och utfyllnadsmark anlades under 

2016, dit ångfärjestationen flyttades. Ytorna runt ångfärjans nya placering har färdigställts 

under 2016. Mellan byggnaderna håller en park på att anläggas. Förutom gräsmattor och 

gångvägar ska ett trädäck anläggas runt gamla Ångfärjestationen samt ett antal träd ska 

plantera runt om i området.  

Med anledning av de något hårda miljöförutsättningarna på platsen var det av stor vikt att 

skapa så gynnsamma förhållanden för träden som möjligt för att säkerställa deras överlevnad.  

Organisering 

Stadsbyggnadsförvaltningen var på uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg 

ansvariga för projektet, planlade och ritade förslaget. Plantering och annat arbete gjordes av 

underkonsulter. SLU bistod med beskrivning av jorden samt vid växtvalet. Midroc är 

byggherre för Ångfärjestationen, Kongress/Hotell och bostäder. Delar av ytorna runt 

Ångfärjestationen och kongress/hotell är gemensamhetsytor som bekostas till viss del av 

Midroc. Gestaltningen av dessa gemensamhetsytor sker i samråd mellan 

Stadsbyggnadsförvaltningen och Midroc (Choice - Operatör för hotell/kongress).  

I etapp 3 - färdigställandet av allmän platsmark runt Ångfärjestationen har externa konsulter 

tagits in under gestaltningsskedet (Krok och Tjäder) och under projekteringsskedet (WSP). 

Allmän platsmark som anläggs kommer i framtiden att skötas av driftsavdelningen på 

Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Projektet är en delvis exploateringsfinansierad investering där MEX (Mark och exploatering) 

står som finansiär. Även Stadsbyggnadsnämnden står för en del av investeringen.  

Teknisk utformning  

Terrassen under planteringarna är genomsläpplig utfyllnadsmaterial. Platsen är havsnära och 

både mark och växtmaterial kommer att utsättas för saltstänk. Det kommer även att vara 

väldigt blåsigt i vissa perioder. Marken i park höjs 1-1,5 meter från dagens nivå. 

Medelhavsnivå +0,07.  
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Träden runt Ångfärjestationen delades in i fyra olika grupper med något olika förutsättningar; 

Solitäreträdet längst ut, Dungen i trädäcket, ”solitärer i ytterkanten samt entreträdet. De tre 

första fick genomsläppliga AMA B jordar, de tre sista fick biokol 5 eller 10 volym %. Den 

sista fick AMA A jord.  För att skapa en falsk grundvattennivå lades dräneringsgrus i botten 

av samtliga växtbäddar med solitärer. Solitären föreslogs vara en Salix alba, Träden i dungen; 

två stycken Elaeagnus angustifolia, en Quercus petrea, två stycken solitärer i ytterkant Sorbus 

intermedia och entreträden; en Elaeagnus angustifolia (södra) och en Quercus petrea (norra). 

Möjlighet till bevattning och skötsel förväntas goda eftersom det kommer att bli ett område i 

fokus. 

Erfarenheter och lärdomar 

Att konstruera en jord som både är genomsläpplig och vattenhållande är svårt och att använda 

biokol är troligen den enda realistiska och långsiktigt hållbara lösningen. 

Kontaktuppgifter 

Ann-Mari Fransson, SLU 

E-post: Ann-Mari.Fransson@slu.se  

Anna Levinsson, SLU 

E-post: Anna.Levinsson@slu.se 

Martin Hadmyr, Helsingborg kommun 

E-post: Martin.Hadmyr@helsingborg.se  

Linda Karlsson, Helsingborg kommun 

E-post: Linda.Karlsson@Helsingborg.se 

  

mailto:Ann-Mari.Fransson@slu.se
mailto:Anna.Levinsson@slu.se
mailto:Martin.Hadmyr@helsingborg.se
mailto:Linda.Karlsson@Helsingborg.se
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9 Stockholm Stad 
Stockholms stad har lång erfarenhet av dagvattenfrågor och redan 1994 beslutade staden om 

en övergripande policy som anvisade att ”dagvatten i första hand ska hanteras genom 

infiltration och fördröjning vid källan innan samlad avledning”, s.k. Lokalt omhändertagande 

(LOD). (Stockholm Stad, 2015)  

Ett sätt att hantera dagvatten lokalt är genom anläggande av växtbäddar och skelettjordar. För 

att öka anläggningarnas prestanda och gynna stadsträdens tillväxt har man även börjat blanda 

in biokol i anläggningarna. Biokolen i sig fungerar som ett reningsfilter och skapar också 

goda förutsättningar för svampar och mikroliv i växtbädden. Den lagrade näringen är 

tillgänglig för växternas rötter. Tekniken passar överallt där en grusremsa är acceptabel och 

där träd, buskar eller perenner kan planteras. 

Faktainfo om Biokol 

Biokol görs genom att något biologiskt material som trä, trädgårdsrester eller matavfall hettas 

upp till mellan 300 och 1000 °C i en ugn som inte släpper in något syre medan värmen är på. 

Det kallas för pyrolys, och beroende på vad som stoppas in i ugnen och hur varmt det blir 

kommer olika sorters kol ur processen. Detta kol kan sedan användas som markförbättrare 

genom att det håller kvar vatten och näringsämnen genom sin porositet. 

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. 
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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). 
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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 
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Björn Embrén, Trafikkontoret Stockholms stad 

E-post: bjorn.embren@stockholm.se 

Tel: 08-508 262 13 

9.2 Växtbädd med skelettjord på Nybrogatan 

På Nybrogatan anlades 2015 en växtbädd med kolmakadam för att ta hand om dagvattnet från 

både cykel- och gångbana. Till ytan är skelettjorden 400 m2 och 6 stycken Magnolia 

(”Merrill” so 25-30 och 30-35 cm) planterades under 2016. Samtidigt genomfördes 

växtbäddsrenovering med samma typ av uppbyggnad för 4 st befintliga Oxlar (Sorbus 

intermedia) (Figur 14). 

Skelettjorden är uppbyggd av makadam blandat med biokol. 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). 

Träd som planteras i stadsmiljö har ofta för lite utrymme för att må bra. Men med så kallad 

skelettjord, ca en meter makadamlager, under beläggningarna 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. 

Om växtbädden blir full med vatten rinner ytvatten vidare till det vanliga dagvattensystemet. 

Skelettjorden skapas genom olika lager, när växtbäddsrenovering sker utförs vakuumschakt 

runt träden. Gropen fylls med 32-63 mm makadam i ett 600 mm tjockt lager 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, för att skydda den geotextil som 

separerar växtbädden från plattläggningens överbyggnad.  

mailto:bjorn.embren@stockholm.se
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Figur 14. Växtbädd med skelettjord och biokol på Nybrogatan i Stockholm. (Foto: Björn Embrén??) 

Organisation 

Det är Trafikkontoret i Stockholm stad som äger och ansvarar för anläggningen. 

Byggnationen gjordes tillsammans med Infrakonsult.  

Kontaktuppgifter 

Björn Embrén, Trafikkontoret Stockholms stad 

E-post: bjorn.embren@stockholm.se 

Tel: 08-508 262 13 

9.3 Växtbädd med kolmakadam på Rörstrandsgatan 

Bakgrund till projektet 

På Rörstrandsgatan anlades 2015 en växtbädd i form av en bädd av kolmakadam för att ta 

hand om dagvattnet från gångbana och ge en förbättrad växtmiljö för träden (Figur 15). Till 

ytan är skelettjorden 200 m2 och 5 tallar (Pinus sylvestris, so30-35) planterades 2015. 

Skelettjorden är uppbyggd av makadam blandat med biokol.  

mailto:bjorn.embren@stockholm.se
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Figur 15. Konstruktion av växtbädd med kolmackadam på Rörstrandsgatan i Stockholm. (Foto: Björn Embrén??) 

Organisation  

Det är Trafikkontoret i Stockholm stad som äger och ansvarar för anläggningen. 

Byggnationen gjordes tillsammans med Infrakonsult, NCC och Green Landscaping. 

Teknisk utformning 

Skelettjorden runt de nya träden byggs med 32-63 mm makadam i ett lager av 600 mm med 

inblandning av 15% biokol. Ovanpå det en avjämning med 50 mm lager av 8-16 mm 

makadam.  

Kolmakadam/Skelettjord på berg: Underst en tätning av lera på befintlig sprängstensfyllning. 

100 mm ren biokol i botten som filter för att fånga upp näringsämnen från dagvatten. 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). 
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Figur 16. Principskiss av dagvattenfördröjning genom växtbädd med kolmackadam. (källa: Trafikkontoret, 
Stockholm stad). 

 

 

Figur 17. Utformning av växtbädd med kolmackadam, framtaget av Stockholm stad. (Källa: Stockholm Stad??) 

Kontaktuppgifter 
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Björn Embrén, Trafikkontoret Stockholms stad 

E-post: bjorn.embren@stockholm.se 

Tel: 08-508 262 13 

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).  

 

mailto:bjorn.embren@stockholm.se
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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). 
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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 

mailto:bjorn.embren@stockholm.se
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9.5 Studie av trädtillväxt på Swedenborgsgatan  

Introduktion 

Swedenborgsgatan är en innerstadsgata i på Söder i Stockholm (N 59° 19' Ö 18°4'). Gatan är 

kantad av caféer, restauranger och små butiker. Detta medför att det är mycket folk som rör 

sig i området. På sommaren är gatan avstängd för trafik och är då en gågata. Övrig tid är gatan 

öppen för biltrafik. 

Längs med Swedenborgsgatan växer främst Hästkastanjer (Aesculus hippocastanum). Dessa 

träd har planterats vid olika tillfällen och i skiftande växtbäddar (tabell 1). För att jämföra 

äldre former av växtbäddar med skelettjord enligt Stockholmsmodellen Inventerades träd i tre 

områden enligt Tabell 1 (Stockholm Stad, 2009). Träd längs med Swedenborgsgatan 14-18 

och 15-17 är planterade i slutet på 70-talet – början på 80-talet (Figur 23). De planterades då i 

en växtbädd av en tidig form av skelettjord. Träden längs med Swedenborgsgatan 2-12 

planterades 2004 i en växtbädd av skelettjord enligt Stockholmsmodellen (Stockholm Stad, 

2009). 

Några av de frågor som studien ämnade besvara var; Hur är tillväxten och vitalitet för träd 

planterade i växtbäddar utformade enligt rådande form för plantering på slutet av 70-talet? 

Hur är tillväxten och vitalitet för träd planterade i växtbäddar med skelettjord utformad enligt 

Stockholmsmodellen (Stockholm Stad, 2009)? Vilka likheter och skillnader kan vi se hos 

träden i dessa olika växtbäddar?  

 

Figur 23. Hästkastanjer (Aesculus hippocastanum) planterade längst med Swedenborgsgatan i Stockholm, 2016. 
Hästkastanjerna på Swedenborgsgatan nr 15-17 (n=9) och 14-18 (n=9) planterades i slutet på 70-talet i 
växtbäddar utformade efter då rådande normer. (Foto: Frida Andeasson) 

Tabell 1. Inventering av Hästkastanjer i de tre områderna på Swedenbeorgsgatan.  

 Swedenborgsgatan 
14AB-18 

Swedenborgsgatan 
15-17 

Swedenborgsgatan 2-
12 
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Växtbädd Växtbädd enligt då 
rådande former, tidig 
skelettjord 

Växtbädd enligt då 
rådande former, tidig 
skelettjord 

Skelettjord enligt 
Stockholmsmodellen 
(Stockholm Stad, 2009) 

Planteringsår Ca 1980 Ca 1980 2004 

Trädslag Hästkastanj (Aesculus 
hippocastanum) 

Hästkastanj (Aesculus 
hippocastanum) 

Hästkastanj (Aesculus 
hippocastanum) 

Markbeläggning Betongplattor Betongplattor Betongplattor 

Markbeläggning runt 
stam 

Betongplattor med hål Betongplattor med hål Öppen jord med 
metalgaller 

Dagvatten Ingen dagvatten 
tillförsel 

Ingen dagvatten 
tillförsel 

Ingen dagvatten 
tillförsel 

 

Organisering 

Initiativtagare till studien var forskare från SLU samt tjänstemän från Tekniska kontoret i 

Stockholm. Tekniska kontoret ansvarade för plantering, renovering och skötsel av träden 

medan SLU utförde mätningar. Provtagning, åtgärder och skötsel av träden har finansierats av 

Tekniska kontoret Stockholm, SLU har stått för arbetskostnaderna kostnaderna i samband 

med forskningen.  

Teknisk utformning 

Träden inventerades 2013 (2013-10-25) och 2016 (2016-08-11). Vid inventeringarna mättes 

omkrets, stam temperatur, krondiameter, kronhöjd, trädhöjd och Leaf Area Index (LAI). 

Förutom dessa mätningar vitalitetklassades träden visuellt i enlighet med Östberg et.al.  

(2012), se Tabell 2. Även skador på träden noterades och alla träden fotograferades. 

Träden sköts enligt Stockholm stads standard och bevattnas vid behov.  

Tabell 2. Vitalitetklassning enligt Östberg et.al.2012. 

Klass Definition 

Klass 1 – God vitalitet Trädet kan ha skador, men tillväxten och övervallningen är ändå 
god, tät krona med god skottillväxt 

Klass 2 – Måttlig vitalitet Något begränsad tillväxt. Vitalitet 1-träd kan tidvis vara i denna 
vitalitetsnivå på grund av bland annat torka. Trädet bedöms 
kunna återhämta sig till vitalitet 1 

Klass 3 – Dålig vitalitet Trädet har en dålig vitalitet med mycket begränsad chans till 
återhämtning utan genomgripande insatser 

Klass 4 – Mycket dålig vitalitet Trädet är i mycket dåligt skick, nästan dött 

 

Erfarenheter och lärdomar  

Träd som planteras i goda förhållanden kan snabbt växa ikapp mycket äldre träd, 

stamomkretsen kommer ifatt tidigare än trädhöjden. 

Vidare läsning 

Mer information om studien av trädtillväxt på Swedenborgsgatan går att finna i rapporten 

Skelettjord på Swedenborgsgatan författad av SLU. Rapporten finns att ladda ner på 

projektets hemsida.  

http://klimatsakradstad.se/
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Kontaktuppgifter 

Frida Andreasson, SLU 

E-post: Frida.Andreassson@slu.se 

Ann-Mari Fransson, SLU 

E-post: Ann-Mari.Fransson@slu.se 

Björn Embrén, Stockholm Stad 

E-post: Bjorn.embren@stockholm.se 

9.6 Studie av rottillväxt på Blekingegatan 

Bakgrund till projektet 

På Blekingegatan står 12 st. Lindar (Tilia cordata) i trottoaren längsmed gatan. Juni 2014 

genomfördes en restaurering av växtbäddarna (Figur 24). Innan restaureringen stod träden i 

traditionella jordgropar och 2014 bytes dessa ut mot skelettjord enligt Stockholmsmodellen 

(Stockholm Stad, 2009). Nio av träden behölls och växtbädden restaurerades och tre träd 

nyplanterades. Trottaren har en beläggning av betongplattor och det finns tillförsel av 

dagvatten samt luftning i växtbädden. 

Studie av rötters rottillväxt är svårt eftersom det måste försiggå under markytan. 

Provtagningar stör och kvantifiering är mycket svår eftersom finrötter är mycket små och lätt 

underskattas. I stadsmiljö är det än svårare eftersom det inte går att gräva. Målet med studien 

på Blekingegatan är att hitta pålitliga metoder för att studera rottillväxt och vitalitet i 

stadsmiljö.  

Studien fokuserar främst på att besvara följande två frågeställningar; Är det möjlig att studera 

rottillväxt hos gatuträd med de icke destruktiva metoderna inväxtzoner och skanning? Skulle 

resultat från dessa icke destruktiva metoder vara jämnförbara med destruktiva metoder som 

att exkarvera rötterna? 

 

Figur 24. Restaurering av växtbäddar på Blekingegatan i Stockholm. (Foto: Frida Andreasson) 

mailto:Frida.Andreassson@slu.se
mailto:Ann-Mari.Fransson@slu.se
mailto:Bjorn.embren@stockholm.se
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Organisering 

Tekniska kontoret tillsammans med underentreprenörer har ansvarat för konstruktion och 

installation av all mätutrustning medan SLU ansvarat för planering, utförande av mätningar, 

provtagning och analyser. 

Kostnaden för utbyte av ytbeläggning och marköverbyggnad samt för material som 

inväxningsburar togs av Tekniska kontoret. Analys-och mätutrustning samt provtagning 

bekostades av SLU.  

Teknisk utformning 

För möjlighet för provtagning och studier av finrotsproduktion installerades två st 

inväxtzoner, en och tre m från trädet för varje träd. Figur 25 visar en schematisk bild över 

uppbyggnaden av testbädden för ett träd, de beigea kvadraterna är inväxtzonerna medan 

rektangeln med blå linje är en rotskanner.  

Inväxtzonerna är 1x1 dm och 1,5 m djupa och består av sträckmetall med em maskstorlek på 

över 1 cm. Detta gör att finrötterna (<2mm diameter) fritt kan växa in samtidigt som 

fyllnadsmaterialet hålls kvar inne i inväxtzonen. Varje inväxtzon är fylld med samma 

växtsubstrat som spolades ner i skelettjorden, detta för att få så lika miljö för rottillväxt 

innanför och utanför sträckmetalen som möjligt. Inväxtzonerna är öppna i toppen för 

tillgänglighet för provtagning och i botten för dränering. Djupet på 1,5 m gör att inväxtzonen 

sträcker sig igenom sättsand, luftigt bärlager och ner till skelettet. 

Träden sköts enligt Stockholms stads normala skötselförfarande. 

 

Figur 25. Schematisk bild över uppbyggnaden av testbädden runt ett träd, de beigea kvadraterna är 
inväxtzonerna och den rektangeln med blå linje är en rotskanner. De röda kvadraterna är installationer för 
mätning av respiration från marken. Dessa data presenteras 

Erfarenheter och lärdomar 
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En första provtagning visar att de metoder som valts fungerar för att studera rötter i 

stadsmiljö. Det finns indikationer på att rötterna inte tillväxer på samma sätt som i en mer 

naturlig miljö. 

Vidare läsning 

Mer information om studien av rottillväxt på Blekingegatan går att finna i rapporten 

Rottillväxt i växtbädd med skelettjord författad av SLU. Rapporten finns att ladda ner på 

projektets hemsida.  

Kontaktuppgifter 

Frida Andreasson, SLU 

E-post: Frida.Andreasson@slu.se 

Ann-Mari Fransson, SLU 

E-post: Ann-Mari.Fransson@slu.se   

Björn Embrén, Stockholm Stad 

E-post: Bjorn.Embren@stockholm.se 

  

http://klimatsakradstad.se/
mailto:Frida.Andreasson@slu.se
mailto:Ann-Mari.Fransson@slu.se
mailto:Bjorn.Embren@stockholm.se
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10  Uppsala kommun 
Faktainfo om grönblåa system med luftigt förstärkningslager & regnbäddar 

mm  

Bostadsbristen är stor i Uppsala och invånarantalet växer kraftigt, ett led att skapa fler 

bostäder utvecklas nu staden både genom att nya stadsdelar byggs (Rosendal se 10.1) och att 

andra områden förtätas (Östra Sala Backe se 9.3). När nya stadsdelar byggs och gamla 

utvecklas görs det med en tät bebyggelsestruktur som mål, vilket leder till svårigheter att 

skapa utrymmen för växtbäddar till stadens träd och övrig vegetation. Den täta strukturen med 

mycket impermeabla ytor skapar även stora flöden och volymer av dagvatten som är svårt att 

finna plats och att omhänder ta.  

I framtidens hållbara städer finns inte ekonomi och plats för att använda konstruktioner som 

bara levererar en tjänst/funktion till samhället utan de behöver vara mångfunktionella. För att 

kunna hantera nederbörd och skapa bra förutsättningar för vegetation krävs det stora ytor. En 

struktur som tar stora utrymmen i staden är gaturummen. Skulle man i den miljön kunna 

skapa en konstruktion som kan omhänderta dagvatten, generera större växtbäddsvolym och 

samtidigt leverera hårdgjorda ytor av hög kvalité, har vi kommit en bra bit mot ett mer 

hållbart samhälle. Genom att justera den fraktionskurvan som används till gaturummets 

överbyggnader och då framförallt förstärkningslagret kan man skapa ett utrymme som har stor 

kapacitet att omhänderta dagvatten. 

Byter man ut traditionellt bergkross (0-90 mm) som är väldigt tätt mot ett där de minsta 

partiklarna har tagits bort, skapas större hålrum där dagvatten och rötter kan ta sig in. 

Krossprodukter utan mindre fraktioner (exempel 16-90 mm eller 32-90 mm) kallas makadam 

och lagret benämns som luftigt förstärkningslager. Ovanpå ett luftigt förstärkningslager kan 

det sedan appliceras olika typer av grönblåa konstruktioner. Exempel på konstruktioner som 

kan kopplas samman med det luftiga förstärkningslagret är regnbädd, bevattningsbädd, 

dränbädd och trädgrop. Med bevattningsbädd menas en vegetationsyta som bevattnas 

underifrån och som inte får någon extra dagvattentillförsel ovanifrån. Trädgrop syftar här på 

en plantering med liten växtjordsvolym som omgärdas av ett trädgropsfundament med luftigt 

förstärkningslager på utsidan. Genom att koppla samman flera grönblå konstruktionen skapas 

ett grönblått system och anläggs detta i ett gaturum benämns det som ett grönblått gaturum. 

Målet med grönblåa systemär att de ska leverera många ekosystemtjänster till samhället. Som 

bland annat rening och fördröjning av dagvatten samt estetiska, sociala och ekologiska värden 

men även vara en välfungerande växtbädd. Ovan beskrivna system har implementerats i 

projektering av stadsdelen Rosendal i södra Uppsala och förtätningsprojektet Östra Sala 

Backe. Under 2016 har en testbädd byggts på Strandbogatan (se 10.2) i Uppsala där 

konstruktioner som ingår i systemet finns representerade, för att få mer kunskap hur systemet 

bäst dimensioneras och utförs innan det i stor skala anläggs i de två andra projekten. 

10.1  Grönblåa system i stadsdelen Rosendal 

Bakgrund till projektet 

I den nya stadsdelen Rosendal har Uppsala kommun som mål att i stor skala omhänderta 

nederbörd och utnyttja det som en resurs att bevattna stadens vegetation och då framför allt 



43 
 

 

stadsträden på allmän platsmark. Stadsdelen ligger inom stadens skyddsområde för 

dricksvattentäkten vilket ställer hårda krav på hanteringen av dagvatten.  

Organisation 

Initiativtagare och ägare av anläggning är Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun. 

Uppförande av handlingar har varit Edge i samarbete med övriga konsulter.  

Teknisk utformning   

Det grönblåa systemet består av luftigt förstärkningslager, regnbädd, bevattningsbädd och 

trädgrop, vilka kopplas till ett system som renar och fördröjer dagvatten samt förser 

vegetationen med vatten, gasutbyte och näring. Hur systemet är uppbyggt styrs av 

utformningen av gaturummet (markanvändning och höjdsättning), hur förorenat dagvattnet är 

(trafikintensitet) och inom vilken riskklass ytan ligger (gällande risk för skador på 

dricksvattentäkten). Inom området bedöms avrinning från genom-fartsvägar innehålla för 

stora halter föroreningar och ligga i område med hög riskklass för skada på dricksvattentäkt. 

Därför avleds dagvatten från körbanan direkt till dagvattenledningssystemet. Övrig avrinning 

från kör-, gång- och cykelytor avleds antingen först till regnbädd eller brunn till 

bevattningsbädd och trädgrop. Dagvatten som går till brunn leds in i luftigt förstärkningslager 

(med eller utan biokol) som ligger runt bevattningsbädd och trädgrop, se Figur 26. 

 

Figur 26. Illustration av uppbyggnaden av en trädgrop (TG) med luftigt förstärkningslager. 

Dagvatten som leds till regnbäddar fördröjs först ovan växtbädd (markytan nedsänkt jämfört 

med kringliggande mark) i en zon kallad fördröjningszon, innan det infiltrerar och renas i 

växtbädden. Växtbädden avvattnas i sin tur mot det luftiga förstärkningslagret med biokol 

som ligger under och vid sidan av regnbädden, se Figur 27. 
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Genom att låta vegetationens rötter utvecklas från växtbädden ut i det luftiga 

förstärkningslagret skapas en högre biologisk aktivitet vilket främjar en högre rening av 

dagvattnetochvegetationens rötter får ett betydligt större utrymme att utvecklas och fina 

vatten. Regnbädden förses också med ett sandfångskar där större partiklar kan avskiljas från 

dagvattnet innan det rinner över och ut i regnbädden. Vid större regn än vad 

fördröjningszonen i regnbädden kan ta emot och lagra bräddas avrinningen till det luftiga 

förstärkningslagret via en styrningsbrunn. Takvattnet bedöms vara tillräckligt rent, så det leds 

direkt till det luftiga förstärkningslagret där det fördröjs och renas innan det tillsammans med 

det övriga dagvattnet släpps ut till ledningssystemet. 

 

Figur 27. Illustration av uppbyggnad av regnbädd med luftigt förstärkningslager med biokol. (Bild: Edge AB) 

Den totala arean regnbäddar är ca 2800 m
2
 och till dem avrinner dagvatten från ca 1,7 ha GC- 

och vägytor. Överbelastas det luftiga förstärkningslagret eller flödesregulatorn täpps till finns 

en säkerhetsfunktion inbyggd, i form av en bräddningsledning som låter vattnet passera förbi 

flödesregulatorn när vattennivån har stigit till ovankant det luftiga förstärkningslagret. Alla 

ingående komponenter i systemet är dimensionerad för att klara det flöde som skapas vid ett 

30 årsregn, med en varaktighet på 10 min. Anläggningen klarar i genomsnitt av att 

magasinera en volym av ca 600 m
3
/ha (utflöde ca 5 l/s ha) vilket ungefär motsvaras av ett 40-

årsregn med varaktigheten 10 tim, inkl. klimatfaktor. 

Systemet kommer att klara riktvärden för utsläpp och i många fall med stor marginal. Vid 

simuleringen av reningseffekt har inte någon effekt av biokol medräknats. I dagsläget är 

osäkerheten stor kring reningseffekten av dessa produkter när de tillsätts i regnbäddar eller 
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luftigt förstärkningslager. Sannolikt kommer de att ha en positiv inverkan på reningen av 

dagvattnet. Samma gäller för reningseffekten som genereras av trädrötter och det mikroliv 

som utvecklas i det luftiga förstärkningslagret.  

Figur 28 visar uppbyggnaden av det grönblåa systemet med styrningsbrunn och luftigt 

förstärkningslager. 

 

Figur 28. Grönblått gaturum med regnbädd under byggnation i Rosendal. Styrningsbrunn i förgrunden i schaktet 
för det blivande luftiga förstärkningslagret. (Foto: Kent Fridell) 

Erfarenheter och lärdomar 

Att införa mångfunktionella grönblåa system i projekteringen kräver att nya arbetssätt och 

samarbeten utvecklas, vilket inledningsvis kan skapa en hel del förvirring kring vem som ska 

projektera vad och vad som skall redovisas på vilka ritningar mm. De här typerna av system 

går över fler förvaltningsgränser och teknikområden vilket skapar frågeställningar kring 

ansvarsfördelning och vem som skall betala vad när det gäller projektering, byggande och 

drift. 

Kontaktuppgifter 

Kent Fridell, Edge AB 

E-post: kent.fridell@edges.se  

Tel: 0733 23 26 64 

Thomas Blomqvist, Projektledare Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun 

E-post: thomas.blomqvist@uppsala.se 

Tel: 018-727 47 12 

mailto:kent.fridell@edges.se
mailto:thomas.blomqvist@uppsala.se
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10.2  Strandbogatan Testbädd 

Bakgrund till projektet 

Inför att anlägga det nya grönblåa systemet i stor skala i Rosendal och Östra Sala Backe vill 

Uppsala kommun testa av och få mer kunskap kring utförande och anslutning mellan de 

ingående komponenterna i systemet, så att en kostnadseffektiv byggprocess skapas och att 

önskade funktionsmål uppnås. Strandbogatan i Uppsala blev platsen för testbädden i.o.m att 

den gatan var i process att byggas och målet var att leda dagvatten till vegetationsytor i 

gaturummet.   

 

Organisation 

Initiativtagare och ägare av anläggning är Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun. 

Uppförande av handlingar har varit Edge AB.   

Teknisk utformning   

Anläggning består av luftigt förstärkningslager under delar av den hårdgjorda ytan samt runt 

regnbädd och trädgrop, se Figur 29. Anläggningen är utformat på samma sätt som systemet i 

Rosendal, för detaljer och funktion se kapitel 10.1. Dagvatten från Strandbogatans väg- och 

GC-ytor avrinner till anläggningen.  Systemet byggdes klart i slutet på 2016 och kommer att 

tas i bruk under början av 2017, se Figur 30. 
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Figur 29. Illustration av uppbyggnaden av det grönblåa systemet med luftigt förstärkningslager, regnbädd och 
trädgrop. 
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Figur 30. Grönblåa systemet på Strandbogatan i Uppsala med luftigt förstärkningslager, regnbädd och trädgrop. 
(Foto: Kent Fridell) 

Erfarenheter och lärdomar 

Under byggnationen konstaterades att föreslagen utformning av inlopp till regnbädden inte 

kommer att få önskad funktion och estetiskt värde och har i den fortsatta projekteringen av 

Rosendal justerats. I övrigt uppfyllde anläggningen de uppsatta målen och funktionen som 

ställts. 

Kontaktuppgifter 

Kent Fridell, Edge AB 

E-post: kent.fridell@edges.se  

Tel: 0733 23 26 64 

Thomas Blomqvist, Projektledare Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun 

E-post: thomas.blomqvist@uppsala.se 

Tel: 018-727 47 12 

10.3  Grönblåa system Östra Sala Backe 

Bakgrund till projektet 

I Östra Sala backe som ligger i östra Uppsala har det tidigare funnits en större 

kraftledningsgata som gått parallellt med genomfartsvägen Fyrislundsgatan. Kraftledningen är 

bort plockad och området ska förtätas med bostadsbebyggelse, parker och torg samt att 

gaturummen rustas upp, se Figur 31. 

Organisation 

Initiativtagare och ägare av anläggning är Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun. 

Uppförande av handlingar har varit Edge AB i samarbete med övriga konsulter.  

mailto:kent.fridell@edges.se
mailto:thomas.blomqvist@uppsala.se
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Teknisk utformning 

Det grönblåa systemet består av luftigt förstärkningslager, regnbädd, bevattningsbädd och 

trädgrop, vilka kopplas i serie eller parallellt till ett system som renar och fördröjer dagvatten 

samt förser vegetationen med vatten, gasutbyte och näring.  Hur systemet är uppbyggt styras 

av utformningen av gaturummet (markanvändning och höjdsättning), hur förorenat dagvattnet 

är (trafikintensitet). Dagvatten avrinning från kör-, gång- och cykelytor avleds antingen först 

till regnbädd eller brunn till bevattningsbädd och trädgrop. Dagvatten som leds till brunn 

rinner vidare in i det luftiga förstärkningslagret. Det luftiga förstärkningslagret är placerat 

under delar av hårdgjorda ytor och vegetationsytor och är en del av överbyggnaden 

(förstärkningslager) och växtbädden. I bottnen på det luftiga förstärkningslagret anläggs en 

dagvattentunnel (gult objekt i Figur 33) som hjälper till att fördela vattnet, avskilja 

föroreningar och möjliggör även en framtida renspolning av sedimenterat material. Dagvatten 

som leds till regnbäddar genomgår samma process som för regnbäddar i Rosendal, se 10.1. 

Avrinning från Fyrislundsgatans östra sida (inkl. gångyta) avleds till dagvattenbrunnar och 

leds in till det luftiga förstärkningslagret med biokol, som är placerat under mittremsan. Det 

luftiga förstärkningslagret fungerar även som del av växtbädden för träden som är planterade i 

mittremsan. Avrinningen från Fyrislundsgatans västra sida (inkl. GC) leds till regnbäddar. Det 

luftiga förstärkningslagret för den östra respektive västra sidan är sammankopplade och 

därmed jämnas belastningen ut i systemet och vattnet fördröjs och renas där kapaciteten finns. 

För Johannesbäcksgatan med tvärgator (inkl. gångyta) leds avrinningen i första hand till 

regnbäddar som avvattnas/bräddas mot det luftiga förstärkningslagret. Övriga ytor avvattnas 

direkt till det luftiga förstärkningslagret. 

 

 

Figur 31. Illustration av framtida utformning av Fyrislundsgatan i Uppsala sett ifrån söder (Bild: Edge AB). 
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Figur 32. Illustration över utbredning av luftigt förstärkningslager i ljusblått och grönt för Fyrislundsgatan. Ljusgrönt 
illustrerar brunnar och ledningar för dagvatten (Bild: Edge AB). 

 

Figur 33. Tvärsektion på Fyrislundsgatan. Grönt illustrerar brunnar och ledningar för dagvatten och ljusblå (cyan) 
luftigt förstärkningslager (Bild: Edge AB). 
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Uppehållstiden är olika för varje konstruktion och enhet i systemet beroende på att förut-

sättningar skiftar. För att säkerställa att önskad fördröjning- och reningsfunktion uppnås, har 

anläggningen utformats så ingen enhet är större än att den hinner tömmas inom 24 timmar 

med ett utflöde på max 5 l/s ha. Utflödesregleringen hindrar också att det luftiga 

förstärkningslagret töms för fort. Beräknade magasinsvolymer redovisas i Tabell 3.  

Tabell 3. Tillgänglig magasinsvolym för respektive gata. Luftigt förstärkningslager = M, Regnbädd = RB 

Avrinningsområde Magasinsvolym [m3] 

Johannesbäcksgatan + 

tvärgator 

250 (M) + 46 (M) + 92 (RB) = 

342 

Fyrislundsgatan 

437 (M) + 343 (M) + 50 (RB) = 

830 

Total magasinsvolym 1218 

 

Det totala årliga dagvattenflödet från området innan exploatering beräknas vara ca 9000 

m3/år, för att öka till ca 19 200 m3/år efter genomförda åtgärder. Regnbäddarnas totala area 

har uppmätts till ca 900 m2. Till dessa avrinner dagvatten från ca 1,2 ha av områdets GC- och 

vägytor. Alla ingående komponenter i systemet är dimensionerad för att klara det flöde som 

skapas vid ett 30 årsregn, med en varaktighet på 10 min. Anläggningen klarar i genomsnitt av 

att magasinera en volym av ca 600 m3/ha (utflöde ca 5 l/s ha) vilket motsvaras av ett 40-

årsregn med varaktigheten 10 tim, inkl. klimatfaktor.   

Erfarenheter och lärdomar 

Föreslaget system med regnbäddar, bevattningsbäddar, trädgropar och luftigt 

förstärkningslager kommer att klara riktvärden för utsläpp och i många fall med stor marginal. 

I simuleringen har inte någon reningseffekt av biokol medräknats. I dagsläget är osäkerheten 

stor kring reningseffekten av dessa produkter när de tillsätts i luftigt förstärkningslager. Att 

införa mångfunktionella grönblåa system i projekteringen kräver att nya arbetssätt och 

samarbeten utvecklas, vilket inledningsvis kan skapa en hel del förvirring kring vem som ska 

projektera vad och vad som skall redovisas på vilka ritningar mm. De här typerna av system 

går över fler förvaltningsgränser och teknikområden vilket skapar frågeställningar kring vem 

som skall betala vad när det gäller projektering, byggande och drift. 

Kontaktuppgifter 

Kent Fridell, Edge AB 

E-post: kent.fridell@edges.se  

Tel: 0733 23 26 64 

Thomas Blomqvist, Projektledare Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun 

E-post: thomas.blomqvist@uppsala.se 

Tel: 018-727 47 12 

  

mailto:kent.fridell@edges.se
mailto:thomas.blomqvist@uppsala.se
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11  Samlade forskningsresultat från träd i stadsmiljö 

11.1  Dagvattentillförsel till växtbäddar med träd 

Bakgrund 

I projektet ingår att studera hur växter påverkas av en dagvattentillförsel till växtbädden. I 

detta ingår att klargöra förhållandena för växter i biofilter, att relatera detta till växters 

fysiologiska begränsningar samt att göra studier för att undersöka träd som fått 

dagvattentillförsel under en tid. 

En studie av de förhållanden som kommer att uppstå i biofilter och skelettjordar med 

dagvattentillförsel har gjorts. En litteraturstudie med avseende på växters tolerans för låg red-

ox potential och tolerans mot vattenmättade förhållanden har gjorts. 

Teknisk utformning 

Tre examensarbeten, en litteraturstudie och två studier har gjorts inom projektet. De två 

studierna är dels en mätning av tillväxten på träd i Stockholm som fått dagvatten till sin 

växtbädd under ett antal år. Växtbädden är i alla fall en skelettjord enligt Stockholmsmetoden 

(Stockholm Stad, 2009). En studie av lindar i fem olika städer i Sverige har gjorts och lind 

som fått dagvatten jämförs med de som haft tillgång till regnvatten via infiltration. 

Slutsatser 

 Träd i Stockholm har en normal till något bättre stamtillväxt än vad som är vanligt 

för stadsträd (Figur 34).  

 Dagvattentillförsel till lindar som står i skelettjord har en något bättre vitalitet 

generellt i vår studie (Figur 35). 

 Det vi kan säga säkert är att träd inte skadas av dagvattentillförsel men variationer 

mellan arter kan förekomma. 

 Växter för biofilter ska vara torktåliga snarare än anpassade för mycket vatten. 
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Figur 34. Träd på platser där dagvatten har tillförts växtbädden i Stockholm. Växtbädden består av skelettjord 
enligt Stockholmsmodellen (Stockholm Stad, 2009). 

 

Figur 35. Vitalitet hos lindar i 5 svenska städer från Malmö till Sundsvall. Träd med låga värden har en bra 
vitalitet. Skillnaden mellan träd som har fått dagvatten och de som inte har fått dagvatten är 99,5% säker. 

Vidare läsning 

Mer information om dagvattentillförsel till växtbäddar med träd går att finna i rapporten med 

samma namn författad av SLU. Rapporten finns att ladda ner på projektets hemsida.  

Kontaktuppgifter 

Ann-Mari Fransson, SLU 

E-post: Ann-Mari.Fransson@slu.se 

Frida Andreasson, SLU 

E-post: frida.andreasson@slu.se 
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11.2  Stamtillväxt hos träd planterade i skelettjord och annan typ av 

växtbädd 

Introduktion och bakgrund 

Då tidigare erfarenheter om stadsträd och planteringar av träd ej varit vetenskapligt belagda 

har vi valt att göra en studie av stadsträd i Sverige. Målet har varit att se vad som   

Urbana träd utsätts för ganska extrema förhållanden. I en urban miljö kan temperaturen vara 

väldigt hög, solinstrålningen hög, vattentillgången mycket begränsad, jorden kompakterad, 

utrymmet under jord begränsat och de har begränsad tillgång till näringsämnen. Dessa 

faktorer har stor betydelse och de kan reducera trädens vitalitet och livslängd, man räknar med 

att ett gatuträd som planteras nu inte kommer att bli mer än 40-50 år. I framtiden kommer vi 

alltså inte att ha några stora träd i våra städer om vi inte förändrar trädens villkor. Det är 

dessutom dyrt att plantera nya träd i en urban miljö. I Stockholms innerstad kostar det ca 

100 000 SEK att plantera ett träd. (Björn Embrén, muntligt). Den största delen av denna 

kostnad består av arbetet att förbereda jorden och att återställa området. Förutom detta så 

genererar detta arbete trafikstörningar och ibland även avstängningar av gator. Det är därför 

av stor vikt att ett planterat träd får bra förutsättningar så att det kan växa sig stort och inte 

behöver ersättas efter bara några år. 

Vilken av de nämnda faktorerna som är den största anledningen till att träden inte mår bra i 

vår urbana miljö vet vi inte ännu. Vatten är dock en av de viktigaste resurser som växter 

behöver och utan vatten fungerar varken näringsupptaget eller växternas fysiologi. Men vi vet 

att vattenhalten i urban jord är generellt låg, lägre än i naturligare jord. Detta beror på att 

evaporationen är hög i urbana miljöer. Jorden som finns i urban miljö har låg vattenhållande 

förmåga mycket på grund av den kompaktering som nästan all jord utsätts för. Väldigt lite 

vatten infiltrerar ner genom det mer eller mindre ogenomträngliga slitlagret. Men främst beror 

nog vattenbristen på dräneringen, som kan vara både avsiktlig och oavsiktlig. Man uppskattar 

att så mycket som 60% av det dagvatten som leds bort består av dränerat grundvatten men det 

varierar mycket mellan olika städer. Den stress som urbana träd utsätts för kan göra att de 

växer på ett sätt som man inte önskar. Vattenbristen kan ge oönskade effekter som att trädens 

rötter söker vatten på olämpliga ställen som i dagvattenledningar. 

För att kunna ge verkningsfulla råd om hur stadsträd ska etableras och skötas måste man 

analysera de problem som finns. Detta innefattar problemens grad och vad som är de 

viktigaste orsakerna till problemen.  

Metod 

SLU har utfört empiriska mätningar av 630 träd, på 70 platser i 6 svenska städer. Dessa träd 

har i huvudsak varit gatuträd eller träd i hårdgjorda miljöer. De flesta står i alléer, på torg eller 

i parkeringsytor. Träden som studerats är från 14 olika arter, skogslönn (Acer platanoides), Al 

(Alnus cordata), körsbärskornell (Cornus mas), bok (Fagus sylvatica), hästkastanj (Aesculus 

hippocastanum), lind (Tilia spp), rönn (Sorbus acuparia), äpple (Malus spp), sekoja 

(Metasequoia spp), oxel (Sorbus intermedia), sötkörsbär eller fågelbär (Prunus avium), kärrek 

(Quercus palustris), ginkgo (Ginkgo biloba) och tulpanträd (Liriodendron tulipifera). Vi har 
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besökt 5 svenska städer med geografiskt olika förutsättningar, Malmö, Kristianstad, 

Helsingborg, Växjö, Stockholm och Sundsvall. Klimatet, växtzonen och vegetationsperiodens 

längd varierar mellan de olika städerna. 

Mätfaktorer inom trädförsöken innefattar bland annat trädens tillväxt, vitalitet, Leaf area 

index, ståndortens beskaffenhet, det lokala klimatet vid mättillfället, trädart, 

växtbäddskonstruktion och typ av yta. 

Resultat 

Vi kan visa att skelettjord har en positiv inverkan på stadsträd (Figur 36). Kombinationen av 

slityta och växtbädd är dock viktig och variationen är stor vilket betyder att andra faktorer 

också spelar stor roll. 

 

Figur 36. Årlig stamtillväxt hos träd i gatumiljö från 6 svenska städer. Jämförelse gjord mellan träd i skelettjord och 
annan växtbädd samt vilken typ at slityta som finns runt träden. 

Kontaktuppgifter 

Ann-Mari Fransson, SLU 

E-post: Ann-Mari.Fransson@slu.se 

Frida Andreasson, SLU 

E-post: Frida.Andreassson@slu.se 
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12  Implementering av innovativa systemlösningar 

för klimatanpassade städer 
Innovativa systemlösningar för dagvattenhantering kan öka städers förmåga att hantera 

förändrat klimat och ökad urbanisering. Dessa lösningar finns idag tillgängliga på marknaden 

men fortfarande anläggs i stor utsträckning traditionella lösningar på platser där 

systemlösningar hade varit lämpliga. För att identifiera vad som hindrar implementering av 

systemlösningar har tjänstepersoner och konsulter som arbetar med dagvatten intervjuats 

gällande sina erfarenheter. Som komplement har utvalda kommuners policydokument, 

branschstandarden P105 ”Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd vid planering och 

utformning” (Svenskt Vatten 2011) samt P110 ”Del I – Policy och funktionskrav för 

samhällens avvattning” (Svenskt Vatten 2016) studerats för att se hur dessa förhåller sig till 

innovativa systemlösningar för dagvattenhantering. Studien innefattar även tidigare forskning 

gällande innovation i offentlig sektor och hållbar dagvattenhantering. Rapporten i sin helhet 

finns på www.klimatsakradstad.se.  

De främsta faktorer som identifieras påverka implementering är samverkan vid planering, 

innovationskultur, tillgång till tekniskt kunnande och ekonomi. För att överbrygga de hinder 

som har identifierats är slutsatsen att: 

 För att säkerställa en hållbar dagvattenhantering i svenska kommuner behövs ett 

förvaltningsöverskridande samarbete i ett tidigt skede, både vid planering av nya 

stadsdelar och vid renovering av befintliga. 

 Kommuner behöver vägledning för utredning, planering och anläggning av 

lösningar för hållbar dagvattenhantering. 

 Det finns behov av fortsatt satsning på tvärsektoriella utbildningstillfällen för 

kommunala tjänstemän och personer i byggsektorn för att sprida kunskap och 

kännedom om planering och anläggning av systemlösningar för hållbar 

dagvattenhantering. 

 Testresultat och utvärderingar av befintliga lösningar bör utföras och presenteras för 

att legitimera tekniken och skapa underlag för val av lösning. 

 Kommuner rekommenderas utveckla kunskap om hållbar dagvattenhantering genom 

att delta i test- och innovationsprojekt, både de som arbetar på operativ och 

strategisk nivå bör involveras vid innovationsutveckling. 

Baserat på de hinder och utmaningar som har identifierats ges följande rekommendationer till 

kommuner för att stimulera en mer hållbar dagvattenhantering:  

  

http://www.klimatsakradstad.se/
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ÖVERSIKTSPLAN 

Översiktsplanen ska utformas med utgång i antagen dagvattenstrategi (se riktlinjer i separat 

rapport, Implementering av innovativa systemlösningar för klimatanpassning) och ska innehålla en 

karta med markerade stråk där vatten kan avledas vid kraftigt regn. 

 

DETALJPLAN 

Dagvattnets kvalitet ska förbättras  

Material som innebär minsta möjliga påverkan på miljön ska användas (t.ex. ska koppar och zink 

undvikas för utvändiga konstruktioner). 

Tillförseln av föroreningar till dagvattnet från trafiken ska begränsas. 

Tillförseln av metaller och föroreningar från andra lokala källor till dagvattnet ska begränsas. 

 

Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, dagvattnets 

föroreningsgrad och recipientens känslighet 

En matris för recipienters känslighet och olika dagvattens föroreningsgrad styr valet av lösning (se 

rekommendation för utformning av dagvattenstrategi i separat rapport, Implementering av 

innovativa systemlösningar för klimatanpassning). 

Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan. 

Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs och bryts 

ned under vattnets väg till recipienten. 

Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas. 

 

Dagvattensystem ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid kraftiga regn 

Dämningsnivå för dagvattensystemet ska vara 0,3 m över markytans nivå i förbindelsepunkten. 

Ledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar och med hänsyn till 

klimatförändringens effekter. 

 

Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende på 

upplevelser, rekreation, lek, naturvärden, mikroklimat och biologisk mångfald 

När arbetet med en detaljplan startar ska en första åtgärd vara en hydraulisk utredning av hur 

dagvattnet påverkar området och hur det kan bidra till att vara en resurs. Utredningen ska vara 

integrerad i övriga förstudier för att minska risken för målkonflikter med framkomlighet, 

exploateringsgrad etc. För att berika bebyggelsemiljön bör det blåa (vattnet), gråa (i form av 

hårdgjorda och genomsläppliga ytor) samt det gröna (vegetation) samverka.   

Innan detaljplanen färdigställs för utställning ska alla berörda parter vara överens om behov och 

funktionskrav för en hållbar dagvattenhantering. 

Plats ska avsättas för dagvattenhantering och integreras i utformningen av planerna. 

Multifunktionella ytor, till exempel i form av lekplatser som kan översvämmas, ska eftersträvas. 

Utformning och ansvar för investering, drift och underhåll av dagvattenfunktionen ska vara utklarad 

i detaljplaneskedet. 
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PROJEKTERING 

Tydlig projekteringsanvisning 

Krav och riktlinjer i dagvattenpolicy/dagvattenstrategi ska framkomma. 

Underlag från detaljplanen, syfte och funktionskrav ska framkomma. 

Projekteringsanvisning ska utformas så att de är möjligt att följa upp att den byggda miljön blev 

enligt intensionerna i detaljplanen. 

 

Upphandlingskrav  

Utöver detaljerad beskrivning av den projekterade lösningen bör det i (eventuellt) 

upphandlingsunderlag ställas krav på följande för att undvika misstag: 

Dokumenterad erfarenhet av anläggningsmetoden för att säkerställa tillgång till byggteknisk 

kunskap. 

Att varje del av byggprocessen dokumenteras i bild och text. 

Att entreprenören tar fram driftinstruktioner. 

 

Genomförandeavtal  

I avtalet bör det framkomma vem som ska bekosta lösningen, vem som har ansvar för drift samt 

utbildning av driftpersonal, länk till exempel och mall finns i P105 (Svenskt Vatten 2011). 

 

Avtal mellan berörda parter 

När projekteringen är klar bör avtal skrivas mellan berörda parter såsom förvaltningar, kommun och 

Trafikverket samt kommun och fastighetsägare för att reglera: 

Hur investering bekostas. 

Hur drift och underhåll bekostas. 

Ansvar för drift och underhåll (om ansvar för drift och underhåll fördelas, tydliggör avgränsning). 

 

ANLÄGGNING 

Kontrollera kontinuerligt att ritningarna följs i detalj. 

Ha en byggledare som länk mellan beställare och utförare. 

Informera relevanta aktörer om vad som byggs. 

 

FÖRVALTNING 

Säkerställ att drift av lösningen fungerar. 
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