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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 
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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 
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