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FÖRORD
En väl fungerande dagvattenanläggning kan
bidra med både rekreations- och funktionsmässiga kvalitéer. Vi hoppas att denna rapport ska
kunna bidra till inspiration och ge mer generella
rekommendationer för gestaltning av väl fungerande dagvattenanläggningar som utgör en del av
vår urbana miljö. Vi tror att både planerare och
de som designar den här typen av miljöer kan dra
nytta av denna sammanställning, men kom ihåg
att upplevelsen av gestaltning är subjektiv!

Exempel på en lyckad dagvattenanläggning, dagvattendamm i Hedvigslund, Nacka. Läs mer på sidan 26.

SAMMANFATTNING
I framtagandet av denna rapport visar erfarenheter från praktiska exempel på framgångsfaktorer som ökar möjligheterna att åstadkomma en
lyckad anläggning utifrån tekniska och estetiska
aspekter. Faktorerna styr sedan i stor utsträckning dimensionering och utformning av anläggningen.
De sex framgångsfaktorerna som lyfts fram i denna rapport sammanfattas nedan.

Identifiera anläggningens syfte
Att identifiera en anläggnings syfte avseende
teknik och gestaltning är avgörande för hur
anläggningen sedan utförs. Vilka behov finns på
platsen? Ska anläggningen rena? Fördröja? Ska
den utgöra en rekreationsmöjlighet?

Kartlägg platsens naturliga och
tekniska förutsättningar
Vikten av att utreda en plats förutsättningar,
såväl de naturliga som de tekniska, är grundläggande för att en dagvattenanläggning ska
fungera på ett tillfredsställande sätt: Hur ser
grundvattennivån ut? Hur ser det befintliga
ledningsnätet ut? Om de befintliga förutsättningarna förbises finns risken att anläggningen
inte kommer att fungera då exempelvis befintlig
jord är för tät och inte tillåter önskvärd infiltrationshastighet. Det är viktigt att komma ihåg att
ingen dagvattenanläggning är den andra lik, de
naturliga samt tekniska förutsättningarna skiljer
sig åt från plats till plats.

Tänk samtidigt på gestaltning och
teknik
En dagvattenanläggning med vatteninslag och
vegetation har potential att bli ett värdefullt
tillskott i miljön om man överväger samspelet
mellan teknik och gestaltning. En väl genomtänkt gestaltning kan lätt gå om intet om den
inte är underbyggd med en genomtänkt teknisk
lösning. Omvänt kan en potentiell rekreationsyta
gå om intet då en dagvattenanläggning inte ges
en genomtänkt gestaltning. Man bör ställa sig
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frågan vilket uttryck som är önskvärt, naturlikt
eller urbant? Hur ska anläggningen användas och
av vem? I vilken utsträckning ska anläggningen
vara tillgänglig? Hur kan de tekniska funktionerna som exempelvis erosionsskydd gestaltas för att
smälta in eller framhävas i omgivningen?

Samordna olika teknikområden
Dialogen mellan olika teknikområden bör inledas
i projektets tidiga skede, redan när de grundläggande gestaltningsprinciperna och tekniska
strukturerna börjar definieras. Genom att i ett
tidigt skede samordna teknikområdena undviks
ad hoc-lösningar i ett sent skede.

Beakta förvaltningsaspektengestaltning genom förvaltning
Eftersom en dagvattenanläggning är ett biologiskt system i ständig förändring är skötselaspekten viktig. Ett skötselprogram bör tas fram som
anpassas efter anläggningens typ och behov samt
utifrån de ambitionsnivåer man har för anläggningen.

Kommunicera och informera
Genom att informera allmänheten om syftet
med anläggningen, ökar man chanserna att den
används på önskat sätt och att den ses som en
tillgång i miljön. Det är även viktigt att informera bland annat entreprenören om syftet med
anläggningen för att undvika anläggningsfel. Sist
men inte minst är det viktigt med erfarenhetsåterföring och utvärdering av anläggningen för att
lära sig inför framtida anläggningar.

INLEDNING
Dagvattenanläggningar- varför?

Dagvattenanläggningar har ofta ett mångfacetterat syfte. De kan ges en renande, utjämnande och
avvattnande funktion, men de har även potentialen att tillföra ett estetiskt och pedagogiskt
mervärde i den yttre miljön. Kombinationen av
rekreation och funktion är en dagvattenanläggnings främsta uppgift. Många gånger kan man
spara pengar på en dagvattenanläggning, bland
annat genom att undslippa ledningsdragningar.

Bakgrund

Föreliggande rapport har tagits fram inom ramen
för Vinnovaprojektet Grön Nano där fem olika
arbetspaket har ingått. Denna studie utgör en del
av arbetspaket tre (WP 3) ”Dagvattensystem för
vackrare stad, volymutjämning och rening”. Under detta arbetspaket ska olika dagvattensystems
estetiska värden utvärderas och riktlinjer ska
tas fram för hur dessa värden bäst uppnås under
designprocessen.

Arbetsprocess

För att kunna definiera och dra slutsatser kring
vad som är en god utformning och funktion valdes
ett 30-tal exempelprojekt ut som visar olika typer
av dammar, biofilter och gröna stråk. Målet i det
första arbetsmomentet var att få ett brett spektra
av dessa anläggningstyper i olika miljöer och
skalor i en klimatzon som liknar Sveriges. Som
exempel kan ges en storskalig dagvattendamm på
ett centralt torg i Berlin eller en småskalig damm
i ett flerfamiljshusområde i Malmö.
Efter att ha sammanställt för- och nackdelar hos
referensanläggningarna har en rad återkommande faktorer som påverkar dagvattensystemens
estetiska samt tekniska kvaliteter identifierats.
Vi har dels kunnat urskilja faktorer som utgör de
styrande förutsättningarna, dels andra viktiga
beståndsdelar som utgör de egna valen vid utformningen. Framgångsfaktorerna redovisas på
kommande sidor.

Arbetspaket tre består i sin tur av tre paket (WP
3.1, 3.2, 3.3), där WP 3.1, som redovisas i denna
rapport, beskriver ”Utveckling av dagvattensystemets estetiska värden”. Studien har utgått ifrån
funktion och estetik hos tre olika anläggningstyper för rening, utjämning och avledning av dagvatten med fokus på hur teknik och gestaltning
samverkar. De tre olika anläggningstyperna är
dammar, biofilter och gröna stråk. Dessa tre typer
exemplifieras med ett antal referensprojekt i slutet av rapporten.

Syftet med studien

Syftet med studien har varit att identifiera, analysera och sammanställa de faktorer som påverkar dagvattenanläggningars estetiska värden och
funktion utifrån en analys av flertalet referensprojekt.
Framgångsfaktorerna som arbetats fram är tänkta att fungera som övergripande riktlinjer, bland
annat för kommuner, i utformningen av dagvattenanläggningar.

2

FRAMGÅNGSFAKTORER
1. Identifiera behov och anläggningens
syfte

Dagvattenanläggningar anläggs sällan utan faktiska syften och behov. Oftast handlar det om avlastning av ledningsnät och recipient från flöden
och föroreningar men det kan även handla om att
skapa en estetiskt tilltalande närmiljö med ett
minskat bevattningsbehov.
För att kunna avgöra vilken anläggningstyp som
är mest ändamålsenlig fordras att minst en översiktlig dagvattenutredning genomförs. En sådan
utredning ska främst svara på vilka av nedanstående behov som finns:

anpassa sig efter i planeringsprocessen:
•

Hur ser markförhållandena ut och var finns
lågpunkten i området?

•

Föroreningsmängd som bestäms av markanvändningen.

•

Andel hårdgjorda ytor. Detta medför hur stor
mängd vatten som avrinner momentant samt
under ett år.

•

Lokal eller ”end of pipe”-anläggning.

•

Tillgängligt utrymme och utrymmesbehov.

•

Lokalisering och utformning samt kapacitet i
befintligt dagvattensystem.

•

Mottagande recipients status, känslighet och
behov.

•

Vilken funktion är önskvärd?

•

Föroreningsreduktion (rening)?

•

Fördröjning och volymreduktion?

•

•

Säker avledning och borttransport av förorenat vatten till lämplig recipient?

Grundvattenförhållanden, geotekniska förutsättningar och förorenad mark.

•

Avstånd till ledningar och konstruktioner
under mark.

•

Ståndortens (habitatets) egenskaper.

•

Klimatzon styr nederbördsmängd, snömängd,
längd på grönsäsong samt frostförhållanden.

•

Rumslighet och omgivningens funktion (bostäder, kontor, industri).

Som exempel kan ges en sjö vars miljökvalitetsnormer inte uppnås och där behovet av rening
då blir särskilt viktigt. I ett annat fall kan det
handla om en industriverksamhet eller en högtrafikerad väg som behöver få sitt dagvatten renat.
Ett nyligen exploaterat område som ansluts på
en ledning med begränsad kapacitet kan istället
behöva fördröjning. I vissa fall fordras en kombination av samtliga funktioner; rening, fördröjning
och säker avledning till en lämplig recipient.
Dessutom bör man utreda om det finns ett syfte i
att tillgängliggöra anläggningen för allmänheten
och ge den gestaltningsmässiga kvalitéer.

2. Kartlägg platsens naturliga och
tekniska förutsättningar

Efter att man har konstaterat de huvudsakliga
behoven samt syftet med anläggningen är det viktigt att ta reda på en rad naturliga och tekniska
förutsättningar. Dessa styr i sin tur utformningen
och storleken på den valda anläggningen. I en
dagvattenutredning som genomförs i ett tidigt
skede ställs bland annat frågan: Vilka förutsättningar finns på platsen (avrinningsområde,
klimatzon, befintligt ledningsnät, befintlig vegetation..?) Nedan följer en rad styrande förutsättningar som man kan behöva ta hänsyn till och
3

Genom att vara medveten om platsens förutsättningar och låta utformningen av anläggningen
harmoniera med dessa ökar chanserna att skapa
en anläggning som fungerar över tid.

3. Tänk samtidigt på gestaltning och
teknik

Vid sidan av att definiera platsens styrande
naturliga och tekniska förutsättningar är det
viktigt att tänka igenom anläggningens uttryck
och funktion, samspelet mellan teknik och gestaltning. En väl genomtänkt gestaltning kan lätt
gå om intet om den inte är underbyggd med en
genomtänkt teknisk lösning. Därför är det viktigt
att gå igenom och definiera ett antal parametrar
som berör samspelet mellan gestaltning och teknik:
•

Ska anläggningen ha en permanent vattenyta
eller torka upp mellan regnen?

•

Tillgång till skötsel – en stor anläggning är
lättare att sköta än flera små.

- Blomningstid.

•

Tillgänglighet och säkerhetsaspekter.

- Träd och/eller buskar.

•

Inloppskonstruktion och erosionsskydd.

•

Utloppskonstruktion och bräddning.

•

Behov av flödesbromsning och dämning.

•

Planteringszoner och övergångar.

•

Jordens genomsläpplighet och vattenhållande
förmåga.

•

Tömningstid.

•

Reservlösning för vattentillförsel, luftning
eller recirkulering.

•

Gränser: Naturliga eller konstruerade? Avgränsning (kantstöd) och beläggning (omgivande mark) samt möten med befintlig mark.

•

Detaljering, materialval, pedagogiska informationsskyltar mm.

•

Art-/sortval
- Skala och höjd.
- Färg och form under sommar och vinter.
- Lokalt/icke lokalt.

- Komposition, växternas samspel; höjd, färg över året.

Att vara medveten om en anläggnings tekniska
och naturliga förutsättningar i samspel med dess
uttryck och funktion ökar möjligheterna för att
anläggningen ska fungera över tid och hålla i tekniskt och gestaltningsmässigt hänseende.

4. Samordna olika teknikområden

Nödvändigheten av samarbete mellan teknikområden för att öka förståelsen för varandras behov
kan inte underskattas. Dialogen mellan olika
teknikområden bör inledas i projektets tidiga
skede, redan när de grundläggande gestaltningsprinciperna och tekniska strukturerna börjar
definieras. Genom att arbeta integrerat med teknik och gestaltning redan i ett tidigt skede ökar
förutsättningarna för en genomtänkt anläggning.
Brister i en anläggning kan ofta härledas till att
de olika teknikområdena inte kommunicerat och
att ad-hoc lösningar har tillkommit i efterhand.
För att undvika detta är bland annat samgranskning viktig i projektets olika skeden.

- Vintergrönt.

Exempel på lyckat projekt: I denna dagvattenpark i Paris leds takvatten från omkringliggande fastigheter till parkens vertikala vattenvägg och leds sedan vidare i rännor genom parken till våtmarksplanteringar. Parken illustrerar hur samordning mellan olika teknikområden, ett genomtänkt samspel mellan teknik och gestaltning kan ge upphov till en välbesökt och välfungerande parkmiljö.

Exempel på mindre lyckat projekt: Vid denna dagvattendamm i Upplands Väsby har bristande samordning lett till att ett elskåp placerats
mitt framför en sittbänk. Bristande avstämning med driftenheten om skötselkrav och skötselambition har lett till igenväxning.

Exempel på lyckat projekt: Tekniska element kan med fördel ges en
medveten utformning som knyter ihop anläggningen. I detta fall
håller liknande utloppskulvertar och dämmen av betong ihop gestaltningen, vilken förstärkts med dekorativa betongelement i mark.

Exempel på mindre lyckat projekt: Ett dränerade stråk i tomtgränsen, som i detta fall utformats som ett rent makadamdike, hade
med lika god funktion kunnat vara ett gräsklätt grönstråk med en
lågpunkt vid kupolbrunnen och då smält in betydligt bättre i sin
omgivning.

Exempel på mindre lyckat projekt: En dagvattenbrunn intill ett
befintligt träd har fått ett iögonfallande och onödigt högt kantstöd
som avgränsning. Det ger en försämrad kapacitet och därmed risk
för att dagvatten rinner tillbaka till gångbanan.

Exempel på mindre lyckat projekt: Kanten runt dammen utgörs
av en brant slänt av makadam som inte kopplar ihop damm och
omgivningar. Den blir en gräns snarare än en övergång. Räckena
kan tyckas vara oproportionerligt grova för detta sammanhang.
Passagen på steppingstones är trevlig men inte alls tillgänglig.

Exempel på mindre lyckat projekt: Rännor av denna typ är
skötselintensiva då skräp lätt ansamlas i rännan och delvis blockerar vattnets flöde. Gestaltningen av denna ränna är inte anpassad
efter rådande skötselförutsättningar och ger ett skräpigt intryck. I en
anläggning med högre skötsel hade rännan blivit ett funktionellt och
vackert inslag.
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5. Beakta förvaltningsaspektengestaltning genom förvaltning

•

Gräsklippning.

•

Översyn av pump och fontän.

Skötseln är en viktig förutsättning som man bör
ta hänsyn till i projekteringen av en anläggning.
En anläggning med höga skötselbehov kommer
inte att bli lyckad om förvaltningsbudgeten inte
tillåter en intensiv skötselnivå. Då är det bättre
att välja en annan typ av anläggning som kräver
mindre underhåll.
I planeringen av anläggningen är det viktigt att
tänka över vilka konsekvenser olika val avseende
teknik och gestaltning får skötselmässigt. Val av
exempelvis fogmaterial mellan smågatsten påverkar möjligheten för ogräs och gräs att etablera sig
i fogarna. Ibland är detta gröna tillskott önskvärt,
ibland inte. Om man väljer att anlägga en grund
damm får man räkna med att tillväxten på alger
kommer ett vara större än om dammen är djup.
Oavsett vilken typ av anläggning det handlar om
är det viktigt med regelbunden tillsyn av anläggningen.

Ett skötselprogram bör tas fram. Detta anpassas
efter anläggningens typ och behov samt utifrån
de ambitionsnivåer man har för anläggningen.

Följande åtgärder kan vara aktuella i förvaltningen av en dagvattenanläggning:
•

Kontroll och rensning av bl a sandfång, inlopp, utlopp, bräddlösningar och dränrör.

•

Beskära växter.

•

Rensa bort fjolårets växtrester.

•

Rensa ogräs.

•

Ta bort alger/tillväxt.

•

Ta bort skräp.

•

Ta bort sediment.

•

Slamsuga.

•

Ny- och kompletteringsplantering.

•

Reparera erosionsskador.

•

Underhåll av bl a belysning, gångbanor, informationsskylt och sittplatser.

•

Vilken skötselnivå finns att tillgå?

•

Vilken skötselnivå kommer att krävas?

Dessa båda frågeställningar måste stämma överens med varandra. En dagvattenanläggning är
föränderlig och i skötselprogrammet bör man definiera hur anläggningen ska utvecklas över tid.
I skötselprogrammet tydliggörs också att skötsel
som huvudsakligen utförs för att upprätthålla
estetiken av anläggningen (t ex gödning) inte ska
äventyra reningsfunktionen samt fördröjningskraven.

6. Kommunicera och informera

En dagvattenanläggning kan ibland vara ett
främmande inslag i en miljö. Genom att informera allmänheten om syftet med anläggningen
ökar förståelsen för anläggningen och en dagvattenanläggning kan därmed signalera ett medvetet hållbarhetstänk. Att informera har även ett
pedagogiskt värde.
Inte bara allmänheten behöver informeras. Entreprenören som anlägger anläggningen behöver
veta hur den ska fungera för att undvika anläggningsfel. Förvaltningspersonal behöver informeras via skötselprogram, hur anläggningen fungerar samt varför vissa skötselmoment är viktiga.
Sist med inte minst är det viktigt med erfarenhetsåterföring och utvärdering. De valen som
görs i gestaltnings- och projekteringsskedet får
följder när anläggningen är på plats. Det är
viktigt att tänka över och förutspå dessa genom
erfarenhetsåterföring från tidigare projekt.

•

Exempel på mindre lyckat projekt ovan.

Exempel på lyckat projekt ovan.

Exemplen ovan visar olika typer av permeabla beläggningar där dagvattnet tillåts infiltrera i marken. I båda anläggningarna har ett fogmaterial valts där gräs och ogräs lätt får fäste. Formodligen var detta ett medvetet val i anläggningen till höger, men inte i den till vänster. 6

DIMENSIONERING OCH
UTFORMNING
Förutsättningarna på platsen tillsammans med
anläggningens syfte, önskade uttryck samt skötselvillkor styr dimensioneringen och utformningen av anläggningen.
En anläggning kan fördröja, rena eller göra både
och. Vid rening bestäms anläggningens storlek
av reningsbehovet, dvs. vilken reningseffekt som
skall uppnås eller hur hög föroreningsbelastning
som får släppas ut från området. Hur mycket behöver man rena för att recipienten inte ska påverkas negativt eller för att recipienten på sikt ska
kunna uppnå god vattenstatus? Detta är kopplat
till hur stort avrinningsområdet är, vilken markanvändning och hur höga trafikintensiteter det
rör sig om.

läggningen ha en permanent vattenyta eller torka
upp mellan regnen? Befinner sig anläggningen i
ett urbant eller mer lantligt sammanhang och hur
anpassas gestaltningen bäst till omgivningen?
Vill man ha naturliga eller konstruerade gränser?
Vilket materialval är önskvärt? Vilka art- och
sortval på växtmaterialet är lämpligt avseende
förutsättningarna och önskat uttryck avseende bl
a årstidsvariation?
Vidare bestämmer även den tänka sociala användningen anläggningens utformning:
Hur tillgänglig ska anläggningen vara?
Måste vissa säkerhetsåtgärder, som exempelvis
räcken, genomföras?

Vid fördröjning bestäms anläggningens storlek
och djup bland annat av förväntad vattenmängd,
utflöde, geotekniska förhållanden och gestaltningsuttryck. Fördröjning syftar bland annat till
att minska belastningen på ledningsnätet.

Ska anläggningen ges ett pedagogiskt värde med
hjälp av bl a informationsskyltar och spänger?

Utformningen bestäms också av vilket uttryck
vill man åstadkomma. Exempel på relevanta
frågeställningar i detta sammanhang: Ska an-

Finns det behov av flödesbromsning och dämning? Hur gestaltas dessa?
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Hur gestaltas de tekniska funktionerna; inloppskonstruktion, erosionsskydd, utloppskonstruktion
och bräddning?

En systemskiss ligger ofta till grund för dimensionering och utformning, se exemplet ovan.

EXEMPELSAMLING
Exempelsamlingen med referensprojekt på kommande sidor delas in efter tre olika typer. Dessa
typer beskrivs nedan. Ibland överlappar de olika
typerna, särskilt biofilter och gröna stråk. Biofilter har som huvudsyfte att rena dagvatten, gröna
stråk avleder och fördröjer dagvatten.

Biofilter

Biofilter, även kallad rain garden, är en teknik
som används för att ta hand om dagvatten på ett
naturnära sätt.
Syftet med biofilter är främst rening, men även
fördröjning som volymreduktion kan ske. Till
reningsprocesser hör bl a avsättning, bio/geokoemiska processer i filtermaterialet samt växtupptag. Biofilter minskar flöden/volymer under
”normala” regn, men vid kraftiga regn (där fördröjningen är som viktigast) blir det bräddning.
Vid dessa fall kan en biofilteranläggning behöva
kompletteras med exempelvis en damm som verkar fördröjande.

Biofilter i Oslo.

Biofilter utgörs av småskaliga, lokala och gröna lösningar av nedsänkta ytor med vegetation.
Vegetationen är i vissa fall ett estetiskt tillägg,
i vissa fall där behov av rening förekommer kan
vegetationen ha en renande effekt. Då måste särskild hänsyn tas till växtvalet.
Till biofilter hör bland annat planteringar, diken,
utdragna kantstenslösningar och regngårdar vilka alla har samma funktion men som skiljer sig
med avseende på storlek och form.
Biofilter kan anläggas på berg eller lera. En
växtbädd med genomströmningsfunktion reducerar den årliga avrinningsvolymen med 25 % och
där infiltration kan ske till omgivande mark blir
reduktionen ännu större.

Dammar

Dammar med permanent vattenyta utgör en
effektiv metod för avskiljning av föroreningar i
dagvatten men kan även användas för utjämning
av flöden. Reningsmekanismerna bygger huvudsakligen på sedimentering, men även växtupptag
och mikrobiell ned-brytning kan vara av betydelse. Utöver den permanenta vattenytan och volymen i dammen beror dammens reningseffekt på
Damm i Oslo.
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parametrar som inloppshalter, uppehållstid, vegetationsandel, förhållande mellan löst och total
andel föroreningar etc. Dammar bidrar till ökade
estetiska värden och kan med fördel utnyttjas i
pedagogiska sammanhang då de ofta hyser en
god artvariation.

Gröna stråk

Gröna stråk utgörs av långsträckta och sammanhängande anläggningar som är nedsänkta
i förhållande till omkringgivande mark. Deras
främsta syfte är att fördröja och avleda dagvattnet. I dessa anläggningar kan det finnas inslag av
biofilter som har en renande funktion, tex genom
sedimentering. Ett grönt stråk kan både utgöras
av ett vägdike men även av en gestaltad och grönskande kanal i stadsmiljö.
Grönt stråk i Silverdal, Stockholm.

Urval och beskrivning av exempelprojekt

Samtliga anläggningar som redovisas i exempelsamlingen har besökts av någon av medförfattarna till rapporten. Dagvattengruppen på
Sweco och forskargruppen för VA-teknik vid LTU
besöker regelbundet olika platser både utomlands
samt i Sverige för att hålla sig uppdaterade med
den senaste tekniken samt att utvärdera vad
som fungerar och inte i praktiken. Urvalet av
exempelprojekt som har gjorts i denna rapport
anses vara välfungerande.
Genomgången av de olika projekten visar att
varje plats är unik och har olika förutsättningar.
En teknisk eller estetisk lösning som fungerar
bra på en plats är inte nödvändigtvis lämplig på
en annan. Vikten av att noggrant utreda platsens
förutsättningar och skräddarsy lösningar för den
är av högsta vikt.
Varje projekt redovisas enligt samma mall och
utvärderas utifrån den okulära besiktningen som
gjordes vid platsbesöket. Viktiga förutsättningar
för respektive anläggning som bl a mängden föroreningar, nederbördsmängd och avrinningsområde är inte kända. Med bakgrund till avsaknaden
av kunskap om förutsättningarna har utvärderingen av anläggningarna enbart varit okulära.
Kriterier som skötselkrav, tillgänglighet, estetik,
kapacitet samt årstidsaspekter har varit vägledande i utvärderingen av projekten.
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Biofilter
Fritiof Nansen park/Fornebue

Flerfamiljshusområde i Oslo, Norge

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Rening av förorenat trafikdagvatten sker genom infiltration i sandfilter.
Sandfiltret är i placerat i grönstråkets låglinje. Låglinjen i kvarteret fungerar som sekundär avvattning.
Separat hantering av rent dagvatten från gång- och cykelbanan sker genom
infiltration i det parallellt gående diket. Detta möjliggörs tack vare en
mindre vall. Avsaknaden av dagvattenbrunnar och kantstöd möjliggör avrinning på bred front. Fysiskt avgränsande element som kontrasterar mot
längsgående grönstråk verkar identitetsskapande för platsen.

Utvärdering

+

10

Dragningen av dagvattenstråket har varit styrande i områdesplaneringen
och i husplaceringen.
En genomtänkt utformning av de fysiska barriärerna.
Betongelementen skapar rytm och variation utmed stråket.
Detaljutformningen runt betongelementen underlättar skötseln.
Belysningsstolparna är ej placerade i låglinjer.
Den nollade kantstenen längs gång- och cykelvägen möjliggör en kontinuerlig avvattning till diket.
Det nedsänkta sandfiltret med utjämningsvolym ovan markytan möjliggör
rening sker via fastläggning.
Exempel på LOD på allmän plats, integrering av dagvattenhanteringen i
gaturummet.
En tydlig rumslighet hos stråket pga. nivåskillnad mot det intilliggande
bostadsområdet.
Stort utrymmesbehov.
Dålig tillgänglighet pga. nivåskillnaderna.

Biofilter
Fritiof Nansen park/Fornebue

Radhusområde med markparkering

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Ensidig höjdsättning av p-ytan mot ränndalen/grönytan bidrar till att avvattningen kan ske på bred front till en LOD-anläggning.
Ränndalen mynnar i litet biofilter i områdets lågpunkt.
Infiltrationen och reningen av förorenat vatten sker i biofilter med robusta
våtmarksväxter av grästyp.
Huvuddelen av gräsytan kan beträdas, dvs det är ingen våtmark.

Utvärdering

+

Den nollade kantstenen ger en ytlig avledning till ränndalen.
Rännan ger möjlighet till avvattning över hela sträckan vid stora flöden.
Inget behov av brunnar och ledningar.
Avsättning av sediment sker i rännan.
Synliggörande av vattenprocesserna genom den ytliga avledningen.
Lättskött anläggning.
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Biofilter
South Waterfront

Nybyggt kontorsområde i Portland, USA

Funktion

Fördröjning

Beskrivning

Omhändertagande av takdagvatten som via avledning i stuprörsutkastare
leds till en upphöjd LOD-anläggning.
En seriekopplad lösning via överfall från de högre till de lägre nivåerna.
Bräddning till dräneringsledningen sker i botten av växtbädden. Rening av
takvattnet är inte nödvändigt, däremot skulle anläggningen kunna ha en
renande funktion.

Utvärdering

+

12

Variationen mellan markmaterial och vegetation ger en intressant miljö.
De kompletterande sittytorna ger fler funktioner och möjlighet till studier
av anläggningen.
Den genomtänkta nivåhanteringen av vatten via överfall nyttjas som grund
i gestaltningen.
Variationen mellan torrare och fuktigare zoner ger förutsättningar för variation i karaktär och växtmaterial.
LOD-anläggningen tillhör fastigheten men ligger på allmän platsmark och
bidrar med grönska.
Vegetationen intill fasaden gör att mindre dagsljus kommer in i fastigheten.

Biofilter
Norra Djurgårdsstaden, Bobergsgatan

Gatumiljö i tättbebyggt flerfamiljsområde, Stockholm

Funktion

Fördröjning

Beskrivning

Dagvattnet från gångbanan avvattnas till den intilliggande planteringsytan genom öppningar i kantstödet. Anläggningen är skapad runt befintliga
uppvuxna träd. Jord med god genomsläpplighet och god vattenhållande
förmåga har använts för att möta växternas behov.

Utvärdering

+

-

De befintliga träden är bevarade.
Jord av god kvalitet har valts.
Bevattningsbehovet är litet tack vare dagvattentillförseln.
Det rejäla kantstödet ger en tydlighet för synskadade.
En väl tilltagen bredd ger goda växtförutsättningar och tydligt grönt inslag
i gatumiljön.
En tydlig separering av gångtrafiken och cykel- resp fordonstrafiken.
Anläggningen är nedsänkt i förhållande till omgivande mark vilket möjliggör utjämning ovan mark.
Den höjda marknivån runt träden kan påverka träden negativt och leda till
sämre livskraftighet.
Planteringsytan nära inpå trädstammarna ger konkurrens om vatten och
näring.
Det rejäla kantstödet fungerar som en barriär för dagvattnet från gångbanan. Fler inlopp hade möjliggjort större avvattning.
Dagvattnet från väg- och cykelbanan leds inte in i LOD-anläggningen.
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Biofilter
Raingarden

Gata i glesbebyggt villaområde i Portland, USA

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Genomströmningslösningen är anlagd i befintlig miljö. Syftet är fördröjning
och infiltration för avlastning av befintligt ledningsnät.
Ett lågt kantstöd avgränsar den nedsänkta planteringsytan.

Utvärdering

+

-

14

En hårdgjord yta har gjorts om till grönyta.
Den välfungerande grönskan.
Kvarvarande yta för avstigningszon för bilar.
Kombinationen av våtmarksplanteringar och vanliga planteringar upplevs
sammanhängande.
Pedagogisk potential tack vare synlighet i gaturummet.
Det befintliga ledningsnätet och brunnar används.

De smala inloppsrännorna är anlagda vinkelrätt mot flödesriktningen.
Gångbanan är onödigt smal.
Det är trångt mellan träden vilket ger dålig sikt mellan gångbanans olika
delar.
Troligtvis har varje träd för få kubikmeter växtjord.
Perennplanteringen direkt runt trädet skapar konkurrens om vatten.

Biofilter
Bostadsgård

Flerfamiljshus i Oslo, Norge

Funktion

Fördröjning

Beskrivning

Ytlig kvartersavvattning av bostadsgården och takytorna mot en central
LOD-anläggning lokaliserad i kvarterets centrala del.
Grusfylld ränna för flödesbromsning.
Smågatstensrännorna används för transport av vatten från stuprören till
gårdens mitt.
Träbryggan knyter ihop olika delar av anläggningen.

Utvärdering

+

-

Den grusfyllda rännan gör att ytan aldrig blir tom och tråkig. Gruset minskar nivåskillnaden mellan rännan och den omgivande marken med bibehållen god kapacitet.
Pedagogiska kvaliteter uppstår tack vare den synliga dagvattenhanteringen.
Skillnaden mellan rena grusytor och planteringsytor ger olika infiltrationskapacitet.
De sociala ytorna kombineras med de funktionella dagvattenytorna, som
också fungerar rumsavgränsande.
Markmaterialet är av god kvalitet vilket ger tålighet i den fuktiga miljön.
Växtvalet är anpassat till mark- och vattenförhållanden.
De valda träden har en stor vattenupptagande förmåga.
En grön biotop har skapats i en central stadsmiljö.
Smågatstensrännan ger ett långsammare flöde, längre rinntid och större
möjlighet till infiltration.
Materialansamling av grusmaterial i ränndal.
Rännan är uppbyggd av smågatsten med många fogar ger stort skötselbehov.
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Biofilter
Mt Tabour School

Personalparkering vid grundskola i Portland, USA

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Infiltrationsanläggningen är anlagd i befintlig miljö. Tidigare stora problem
med källaröversvämningar föranledde ombyggnaden av stora hårdgjorda
ytor vid skolan.

Utvärdering

+
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Inga kantstöd längs ena långsidan ger god avvattning på bred front, istället
används räcken som planteringsskydd och avgränsning mot parkeringsytan.
Släppen i kantstöden mot övriga sidor ger ytterligare inflöde av dagvatten.
Gångbron tvärs planteringsyta styr de gående från parkeringsytan.
En längsgående förbindelse mellan olika delar av planteringen ökar tillgängligheten.
Blandningen mellan olika växttyper ger variation över säsongen.
Den täta planteringen minskar risken för ogräs att etablera sig.
De fukttåliga träden har stor vattenupptagande förmåga som fullvuxna.
Stort pedagogiskt värde i undervisningen.
Trafiken har blivit säkrare i och med omplaneringen för att fungera med
dagvattenhanteringen.
De fula, billiga kantstöden av platsgjuten betong ger ett tungt intryck.
Planteringsskydden av pollare och kedjor kunde getts en omsorgsfullare
gestaltning.

Biofilter
Raingarden

Gångbana i centralt kontorsområde i Portland, USA

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Genomströmningslösningen är anlagd i befintlig miljö.
Det befintliga ledningsnätet och dagvattenbrunnar nedströms gatan
ut-nyttjas för avledning av det dagvatten som inte infiltreras i anläggningen. Detta vatten transporteras från en anläggning till en annan via seriekopplade enheter.

Utvärdering

+

-

Släpp i kantstöden mot gångbanan ger ytterligare vattentillförsel.
Erosionsskydden vid inloppen ger avsättning av grövre partiklar och hindrar urspolningen av växtjorden.
De djupa växtbäddarna ger en fuktig miljö och god fördröjningsvolym.
Seriekopplingen ger ökad fördröjning och en längre rinnsträcka.
Urstigningszonen för bilister ger god säkerhet och minskar konflikterna
med de gående. En tydlig indelning av gatusektionen mellan gång- och
fordonstrafiken.
Ensidigt urval av växter.
Inloppet är vinkelrätt mot flödesriktningen.
Smala inloppsrännor.
Utnyttjandet av befintligt ledningsnät och brunnar.

17

Biofilter
Raingarden

Gångbana i förortsmiljö i Portland, USA

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Omhändertagande av dagvatten från gång- och körbanan i infiltrationsanläggning i en befintlig gatumiljö.
Separering av trafik från gående med hjälp av en trädrad.

Utvärdering

+
-
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Ett brett och hårdgjort gaturum har brutits upp, planterats och blivit mer
levande.
En viss variation av växttyper ger goda förutsättningar för variation i uttryck under året.
Skapandet av ny spridningskorridor och grönt stråk.
Utnyttjandet av befintligt ledningsnät och brunnar.
Den grunda lösningen ger en liten fördröjningsvolym ovan mark.
Ett vinkelrätt inlopp.

Biofilter
Stephen Epler Hall Stormwater Plaza
Central torgyta i Portland, USA

Funktion

Fördröjning

Beskrivning

Torgytan avvattnas och dagvattnet används som bevattning av växtbäddarna. Vattnet utnyttjas som gestaltningselement i form av mindre vattenfall
då nivåskillnaderna tas upp genom en trapplösning.
Den seriekopplade anläggningen ger upphov till längre transporttid.
En kompletterande grön vägg finns vid sidan av biofiltret.

Utvärdering

+

Sittytorna längs kanterna ger möjlighet till studier av anläggningen.
Vid lägre flöden/ingen nederbörd rinner vattnet endast i synliga rännor
utan att tillföras planteringsytorna.
Gestaltningen är integrerad i torgytan.
Enhetligt användande av material.
Bearbetad detaljlösning för transport av dagvattnet mellan de olika nivåerna.
Det varierade växtvalet är anpassat efter ståndortens olika fuktgradienter.
Ett pedagogiskt växtval valt efter de olika fuktgradienterna.
God utjämningsvolym ovanpå växtbädden.
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Biofilter
South Waterfront

Bostadsområde i Portland, USA

Funktion

Fördröjning

Beskrivning

LOD-anläggningen tar upp dagvatten från de intilliggande markytorna,
både från kvartersmarken och gångbanan.
En del av anläggningen är utformad som ett grönt stråk och en del som en
våtmark. Anläggningen tar emot vatten från gångbanan via släpp i kantstenen.

Utvärdering

+
-
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God utjämningsvolym tack vare en väl tilltagen, sammanhängande anläggning.
Tillgänglighet skapas via tvärgående gångbroar.
En enkel och okomplicerad utformning med olika karaktärer i de olika
respektive facken.
Vegetationen är gles, generellt ger stora och öppna jordytor ett ökat skötselbehov.

Biofilter
Öringevägen

Lokalgata i villaområde i Tyresö

Funktion

Fördröjning och rening

Beskrivning

Anläggningen är skapad i en befintlig miljö. Främsta syftet är att reducera
föroreningar och att skapa en säkrare trafiklösning.
Flera släpp i kantstöden ger en bra transport av dagvattnet från körbanan till anläggningen. Den nollade kantstenen mot gångbanan möjliggör
transport av dagvatten till anläggningen. Anläggningen befinner sig i en
befintlig lågpunkt.
Inhemska, lokala växtarter med god salttålighet har planterats.
Jorden är särskilt framtagen för projektet. Jorden har 80 mm/h genomsläpplighet (god standard) och god vattenhållande förmåga.

Utvärdering

+

-

En fungerande sedimentavskiljning i förfack (makadam).
Den avsmalnade gatan ger en säker trafiklösning.
Växtligheten förtydligar avsmalningen utan att dölja oskyddade trafikanter.
Grönskan ger kontrast mot de hårdgjorda ytorna och lättar upp platsen
Eftersom anläggningen utgör en del av en gång- och cykelvägsövergång är
den väl synlig för passerande trafikanter. Informationsskyltar förklarar
syftet med anläggningen.
Sediment behöver avlägsnas regelbundet för att inte utgöra substrat för
ogräs.
Makadamvallen är onödigt grov.
De valda, lokala växterna kan förknippas med ogräs.
Magasineringsvolymen på filtret utnyttjas inte fullt eftersom nivån på
filtermaterialet är för högt för att minska nivåskillnader mellan
21
gångvägen och filterytan.

Biofilter
Ulls väg

Centralgata i campusområde med alléplantering, Uppsala

Funktion

Fördröjning

Beskrivning

Omhändertagandet av dagvattnet från gång- och cykelbanorna.
Separerar gång- och cykel från fordonstrafiken.
Skelettjordar under de hårdgjorda ytorna.
En nollad kantsten mellan gång- och cykelbanan och planteringen.
Tekniska funktioner ryms i planteringsytan, t.ex. belysning och ståbänkar.

Utvärdering

+
-
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De breda och långsträckta planteringsytorna.
Planteringsytan längs hållplatsen har även en avgränsande funktion och
ersätter ett räcke.
Ingen nollad kantsten mellan körbanan och planteringen.
Avsaknad av koppling för inledning av dagvatten från gatan till växtytan.
Trånga passager mellan träden och planteringsytan.

Biofilter
Turbinenplatz

Torg i stadskärna, kontorsområde i Zürich, Schweiz

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Uppsamling av takvattnet och dagvattnet från torg- och angöringsytor.
Anläggningen avgränsar torgytan från körytan.
En sammanhängande anläggning med gång- och fordonspassager av olika
dignitet.

Utvärdering

+
-

De genomsläppliga materialen kring träden på torget.
Den fungerande växtligheten tyder på bra balans mellan vattentillgång och
storlek/lösning på anläggningen.
Trapporna ger nära åtkomst och pedagogisk potential.
Stor tillgänglig utjämningsvolym.
Enkel skötsel med en gräsart.
Ensartat växtval.
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Biofilter
Wilmington

Bostadsområde i North Carolina, USA

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Anläggning som byggts i befintlig miljö främst för rening av dagvattnet.
Kopplas till det befintliga ledningsnätet genom dräneringsrör. Släpp i
kantstenen möjliggör att dagvattnet rinner in i anläggningen. Bräddning
sker genom upphöjd brunn.

Utvärdering

+
-

24

Anläggningen har potential att bryta upp gaturummet. En anläggning som
trots sin småskalighet fyller en funktion.
Anläggningen är inte gestaltad.
Vegetation saknas.
Nedskräpning pga av skötselbrist
Den gul-svarta skylten dominerar anläggningen (även om vegetation hade
funnits).

Biofilter
Raleigh

Biofilter vid offentlig byggnad i USA,

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Anläggningen tar hand dagvattnet från en offentlig byggnad/tomt. Dagvattnet rinner till filteranläggningen genom en betongränna under gångvägen.
Dräneringsrör i botten leder bort det infiltrerade vattnet.

Utvärdering

+
-

Anläggningen gör dagvattnet och dess hantering synlig och är en viktig del
av gestaltningen vid ingången till byggnaden.
Sittmöjligheter.
Olika material används vid/runt anläggningen (tegelsten, betongränna,
kullersten).
En stor fördröjningsvolym minskar bräddning.
Mycket gles vegetation. Detta ger anläggningen ett ”dött” intryck.
Risk för synlig ackumulation av fint sediment på de öppna jordytorna som
minskar infiltrationskapaciteten på grund av igensättning.
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Biofilter
Interstate 540

Biofilter vid Mingo Creek, Knightdale, NC, USA

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Biofiltret renar dagvattnet från motorvägen innan det släpps ut till recipienten Mingo Creek. På grund av miljökrav från delstaten ligger fokus på
reningen av näringsämnen. En vattenmättad zon skapar syrefattiga förhållanden i filtret. Detta leder till att kvävereningen förbättras. Bräddning
sker regelbundet.

Utvärdering

+
-
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En tekniskt välfungerande anläggning som renar och delvist fördröjer dagvattnet.
Gestaltningen av anläggningen har inte prioriterats.
Vegetationen är ensidig, gräs dominerar.
Nedskräpning vid in- och utloppen.

Dammar
Flerfamiljshusområde

Amsterdam, Nederländerna

Funktion

Rening

Beskrivning

En avskärmande anläggning som delar in den befintliga viken i två delar,
en inre som fungerar som dammanläggning och en yttre som är den befintliga recipienten.

Utvärdering

+

-

Anläggningstypen kan användas i fall då landyta är en bristvara.
Det befintliga utloppet kan användas.
Öarna fungerar som biofilter då vattnet får rinna igenom stenfyllda gabioner, vilka också utgör växtbädd för vassvegetationen. Växternas rötter får
en stor kontaktyta med vattnet vilket ökar upptaget av föroreningarna.
Öar/skärmlinjen utnyttjas för tillskapandet av tillgängliga gångstråk genom anläggningen.
Gångbryggan får en pedagogisk funktion genom närhet till vattnet och
vegetationen.
Avåkningsskyddet längs gångbryggan ger en säker miljö för rullstolar och
barnvagnar.
Det strikta formspråket hänger ihop med omgivningarna.

Växer igen snabbare än en naturlig vik pga den minskade vattengenomströmningen.
Svårt att komma åt öarna med driftfordon.
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Dammar
Potzdamer platz

Kontors och handelsområde i centrala Berlin, Tyskland

Funktion

Fördröjning och gestaltning

Beskrivning

De grunda dammarna tar hand om dagvattnet från omkringliggande hårdgjorda ytor samt takvattnet.
Vattenytorna är gestaltade så att byggnader ramas in, detta ger ett spännande samspel mellan marken, vattnet och byggnaderna.
Vattenspeglarna utgör en viktig del av torgytorna och skapar en naturnära
karaktär i ett annars urbant och hårdgjort område.

Utvärdering

+
-
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Passager genom vattnet ger en spänning samt en pedagogisk funktion.
Kombinationen av hårdgjorda kanter med mer naturligt utseende ger intressanta övergångar till omgivningarna.
Formspråket är helt anpassat till den omgivande urbana miljön.
Hällarna på dammens botten är mer skötselextensiva än makadam.

De omfattande dammytorna i kombination med få passager ger dålig åtkomst till vissa delar av anläggningen.
De grunda dammarna medför att vegetation lättare etablerar sig och skötselbehovet ökar därmed.
Det grunda vattnet gör sedimentet mer synligt.

Dammar
Hedvigslund

Centralt parkstråk i villa- och radhusområde i Älta, Nacka

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Dammen med dess inlopps- och utloppsdike utgör ett lågstråk genom ett
nybyggt bostadsområde.
Dammen är främst till för rening och sedimentation.
Grundzonerna är breda och har mycket vegetation.

Utvärdering

+

De flacka slänterna ger en god användbarhet hos de intilliggande gräsytorna.
Grundzonen runt dammen ger minskad drukningsrisk för mindre barn.
De mindre anlagda stränderna ger god tillgänglighet.
Den naturliga karaktären ansluter väl till de bevarade, skogliga omgivningarna.
En god tillgänglighet och naturlig karaktär ger möjlighet till pedagogik.
Tillrinningen sker via diken, ej rör.
Anläggningen utgör ett välanvänt rekreationsområde.
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Dammar
Vintriediket

Villaområde utanför centrum i Malmö

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Rening, fördröjning och kontrollerad avledning.
Övre facket fungerar som fördamm där flödesdämpning och grovsedimentering sker.
De täta dammarna uppströms ger en kontinuerlig vattenspegel. I dammarna nedströms saknas en permanent vattenyta då vattnet tillåts infiltrera
där.

Utvärdering

+

-

30

Den tydliga formgivningen i plan med en strikt sida och en med mer naturligt utseende. Sidan med mer naturligt utseende betas vilket gynnar
artrikedomen.
Anläggningen har en stor kapacitet.
En god anpassning till topografin.
De mjuka slänterna mot betesängen möjliggör för djuren att komma ned
till vattnet.
De överdimensionerade dämmena ger ett brutalt intryck.
Den mycket grova makadamen i botten av samtliga dammar blir synlig i de
nedströms liggande facken.
Facken nedströms som torrläggs hade kunnat utformas mer medvetet om
syftet är att de ska vara torra mellan regnen.

Dammar
Augustenborg

Flerfamiljshusområde i Malmö

Funktion

Fördröjning

Beskrivning

Fördröjningsdamm för kontrollerad avledning byggd i befintligt område.

Utvärdering

+

En enkel gestaltning med naturligt utseende.
Den stora artvariationen.
Fontänen ger ökad omsättning och syresättning.
Den pedagogiska funktionen tack vare läget i bostadsområdet.
Översvämningsproblematiken åtgärdad.
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Dammar
Hololokka

Villa- och radhusområde med inslag av lättindustri i Oslo, Norge

Funktion

Rening

Beskrivning

En kombination av befintligt vattendrag som restaurerats och rening av
dagvatten från ett bostads- samt industriområde.
Separat rening av dagvatten i våtmarken innan tillförsel till dammen.
Dammarna med permanent vattenyta kombineras med kanaler, överfall
och översilningsytor.
Anläggningen är förberedd för anslutning av flera delavrinningsområden.
Trädäcket fungerar som rastplats. Rekreationsområde.

Utvärdering

+
-

32

Kombinationen av den naturliga karaktären hos dammen med de strikta
linjerna i det byggda trädäcket.
Den enkla och okomplicerad gestaltningen.
Den tekniska lösningen är väl avvägd med avseende på flöde.
Grundzoner saknas, men detta får en positiv effekt då vassen motverkas
att ta över i strandlinjen.

Dammar
Fritiof Nansen park/Fornebue

Radhus- och flerfamiljshusområde samt framtida kontor i Oslo, Norge

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Dagvattenpark med sammanlänkade dammar.
Dagvattenhantering inklusive recirkulation. Vid behov kan grund- eller
färskvatten tillföras.
En kombination mellan en naturlig karaktär på grönytorna och geometriska former på dammarna.
Dagvattenanläggningen är byggd som den första etappen i exploateringen
av området.
Vattnet från kvartersmarken ansluts till systemet vartefter området byggs
ut.

Utvärdering

+

-

Den stora flödes- och utjämningskapaciteten.
De upphöjda vattenytorna ger god fysisk kontakt.
Gång- och cykelytorna leds kontinuerligt i anslutning till vattenytorna.
Sociala samlingsplatser finns i anslutning till dammarna.
Spännande smitvägar leder tvärs över dammarna.
Olika exempel på dagvattenlösningar ingår i anläggningen; kanaler, diken,
översvämnings- och översilningsytor, sandfilter samt våtmarker. Detta
bidrar även till skilda estetiska uttryck och varierade sätt att uppleva
vattnet.
De sammanhängande materialvalen.
Lekinslag i dammarna ger pedagogiska värden.
Barriäreffekt pga få tillgängliga förbindelser.
Stor energiförbrukning pga tillförsel av vatten inklusive det avancerade
styrsystemet.
Omfattande skötselbehov.
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Dammar
Pilestradet park

Kontors- och flerfamiljshusområde i centrala Oslo, Norge

Funktion

Fördröjning

Beskrivning

Tillförsel via gröngjorda och hårdgjorda ytor i bostadsområdet uppströms.
Terrasserade dammar med kopplingar via överfall.
Syresättning sker genom överfall.

Utvärdering

+

34

De upphöjda vattenytorna relativt gångytorna ger god synlighet och kontakt.
Gestaltningen av dammarna är samordnad formmässigt och materialmässigt med övriga ytor till en god helhet.
Recirkulation och påfyllning sker med färskvatten vilket bland annat ger
syresättning och minskad risk för uttorkning vilket skulle ge ett trist uttryck.
En robust konstruktion med gedigna och hållbara ytskikt.
Dämningarna ger bra flödesbromsning och är samtidigt del av gestaltningen.
Lösningen bygger på regelbunden tillförsel av färskvatten. Att tillföra färskvatten är inte en hållbar lösning.

Dammar
Lugnets terrasser

Reningsanläggning i stadsmiljö i Hammarby sjöstad, Stockholm

Funktion

Rening

Beskrivning

En huvuddamm och tre våtmarksytor. De flytande växtbäddarnas rotsystem i huvuddammen ökar upptaget av föroreningarna.
I ändarna växelvis placerade överfall för längsta möjliga rinnsträcka.
Vegetationen är sektionsvis indelad efter facken.

Utvärdering

+
-

En samordnad gestaltning med intilliggande torg.
Fackens skiljeväggar fungerar även som skötselgångar och möjlighet till
närmare studier av anläggningen.
Den rikliga algblomningen i dammen kräver regelbunden rensning. Algblomningen orsakas troligtvis av en felkoppling som leder till en mindre
vattentillförsel än vad som var dimensionerat.
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Dammar
Årstafältet

Reningsanläggning i parkmiljö, Stockholm

Översilning

Utlopp

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Damm med reningsfunktion av dagvatten från bebyggda områden och
vägar.
Vattnet tillförs via ett inloppsdike och en översilningsyta som föregås av
en sedimentfälla. Utloppet ansluts till ett dikessystem som utgör en öppen
transportväg innan anslutning till ledningssystemet.

Utvärdering

+
-

36

Ett tydligt grepp med rejäla, sittbara murar i kombination med utloppet.
Mer biologisk aktivitet och bättre kapacitet med en öppen lösning.
En lättskött översilningsyta.
Djupare än en standarddamm ger långsam tillväxt av vattenväxter.
En fördamm saknas för inflöde via dike.
Den avlånga formen på dammen ger vattnet en lång väg att färdas, vilket
ger större sedimentationsmöjligheter.
Nedströms rinner vattnet genom en rotzonsanläggning. Detta leder till
dålig lukt då vattnet blir stående och inte rinner vidare.

Dammar
Sundbypark

Kontorsområde i Sundbyberg

Funktion

Fördröjning

Beskrivning

Takvatten tas upp och förs till dammen för fördröjning.

Utvärdering

+
-

Positivt inslag i en i övrigt exploaterad kontorsmiljö.
Markmaterialen är av god kvalitet.
Skalan matchar de omkringliggande byggnaderna.
Den grunda dammen ger synliga installationer, bl a ett synligt inloppsrör.
De planterade växterna har dött, troligtvis pga felaktigt utförd/projekterad
växtbädd.
Oklar funktion. Dammen är för djup för att vara en våtmark, för grund för
att vara en damm.
Troligtvis för stor makadam för att växter ska trivas.
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Dammar
Bergslagsplan

Parkmiljö mellan väg och bostadsområde, Stockholm

Funktion

Rening

Beskrivning

Dagvattnet från vägar runtom anläggningen pumpas upp i dammen. Åtgärden har gjorts på befintligt system för rening av dagvatten. Anläggningen
har en fördamm för grovsedimentering där en skötselväg ansluter. Gångvägar, sittplatser samt belysning bidrar till en parkliknande karaktär.

Utvärdering

+
-

38

Det näringsrika vattnet ger en omfattande tillväxt, den rikliga vegetationen bidrar positivt till reningen.
Den naturliga karaktären med korrekta proportioner.
Placeringen av dammen tog hänsyn till de befintliga träden.
Pumpning krävs för anläggningens funktion.
Omfattande skötsel av vegetationen krävs pga näringsrikt vatten.
Dominanta växter som t.ex. kaveldun har tagit över, och mindre växter har
konkurrerats ut.

Dammar
Skogsudden
Reningsdamm i Växjö

Funktion

Rening

Beskrivning

Dammen renar dagvattnet innan det släpps ut till recipienten Växjösjön.
Dammen skärma av en befintlig vik av sjön.

Utvärdering

+

Gångväg så att själva avskärmningsdammen blir strandpromenad, hög
rekreationsvärde
Blandade växtarter
Skogen längs stranden bevarad och integrerad i dagvattenanläggningen
vilken har en naturlig karaktär.
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Dammar
Framtidsvägen
Reningsdamm i Växjö

Funktion

Rening

Beskrivning

Dammen renar vattnet från bland annat ett kontorsområde.

Utvärdering

+
-

40

Västra sidan av dammen utgörs av en strandpromenad (betong/träddäck)
längs kontorsbyggnaderna medans den flackare slänten på andra sidan
öppnar dammen mot ett parkområde.
Längs byggnaderna finns väl använda sociala samlingsplatser längs vattnet.
Bron fungerar som teknisk element samt som förbindelse mellan byggnaderna och parkområdet.
Östra sidan hade kunnat anslutas bättre till parkområdet genom en bredare zon med högre vegetation i stället för den abrupta övergången till den
klippta gräsytan.

Gröna stråk
Fritiof Nansen park/Fornebue
Radhusområde i Oslo, Norge

Funktion

Fördröjning

Beskrivning

Stuprörsutkastare avleder vatten ytligt mot gröna stråk där det kan infiltrera. Höjdsättningen av de gemensamma ytorna har gjorts så att avvattningen sker mot gräsytor och diken. Broar kopplar samman gångvägarna.

Utvärdering

+
-

Låglinjerna i gräsmattan ger god infiltrationsförmåga.
Endast gräs ger enkelt underhåll.
Det bostadsnära läget ger en god pedagogisk möjlighet.
Den hårdgjorda botten ger god slitagetålighet och möjlighet till vattenlek.
Det stora djupet på dikena skapar en barriäreffekt och dålig tillgänglighet.
Den hårdgjorda botten minskar infiltrationskapaciteten överlag och ökar
flödeshastigheten till slutlig plats för infiltration.
Den monotona gestaltningen.
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Gröna stråk
South Waterfront

Bostads- och kontorsområde i centrala Portland, USA

Funktion

Fördröjning

Beskrivning

En grönzon skiljer de allmänna ytorna från de privata.
Dagvattenhanteringen är endast för gestaltning och grönska, då inget behov av rening föreligger. Fördröjning sker då recipient ligger nära.
Takvattnet förs till kanalen, som i sin tur leder till en närliggande flod.

Utvärdering

+

-

42

Den frodiga varierade grönskan skapar en tydlig rumslig avgränsning mellan de offentliga och privata ytorna.
Avsaknaden av tvärgående räcken mellan gångbana och entréer bidrar till
ett visuellt sammanhängande grönstråk.
En pedagogisk möjlighet genom det bostadsnära läget och den dagliga
uppföljningen.
Vegetationen är lokaliserad på kanalens sidor, man kan därmed betrakta
vattnet strömma i kanalens mitt.
Föroreningarna i marken gör infiltrationen mindre lämplig.
Tillförseln av färskvatten vid torrperioder är nödvändig för att åstadkomma ett rinnande vatten.

Gröna stråk
Parkeringsyta vid köpcenter
Portland, USA

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Parkeringsytan lutar och avvattnas mot grönstråket där infiltration kan
ske.
Enkla smitvägar på utvalda ställen.

Utvärdering

+
-

Avvattningen av parkeringsytan sker längs hela långsidan tack vare täta
släpp i kantstödet.
Kantstödet hindrar bilar från att köra in i grönstråket.
Träden och buskarna är arter som tar upp mycket vatten.
Vegetationen skapar en fysisk avgränsning av parkeringen mot den intilliggande gångbanan utan att skymma sikten.
Reningen sker via avsättning av föroreningar.
De icke tillgängliga, och osynliga smitvägarna.
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Gröna stråk
Bostadsområde med blandad bebyggelse
Rotterdam, Nederländerna

Funktion

Fördröjning

Beskrivning

Ett centralt fördröjnings- och infiltrationsstråk i bostadsområdets lågstråk.
Här mynnar flera dagvatteninlopp.

Utvärdering

+

-

44

En god kapacitet och stor utjämningsvolym. En multifunktionell yta för
picknick, lek och dagvattenhantering.
En kontrollerad översvämning med avledning till ledningsnätet.
Synlig och pedagogisk dagvattenhantering.
Enkel skötsel med bara gräs.
De flacka lutningarna ger en förhållandevis god tillgänglighet och en enkel
skötsel.
Tillgänglighet skapas med broar även under översvämningsperioderna.

Inte direkt gestaltat.

Gröna stråk
Silverdal

Bostadsområde i Sollentuna

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Ett centralt lokaliserat lågstråk genom området tillhandahåller dagvattenhantering på allmän plats.
Stråket är centralt lokaliserat i områdets lågpunkt i gränsen mellan allmänningen och bostäderna.

Utvärdering

+

-

Variationen av växterna.
En stor pedagogisk potential tack vare läget i bostadsområdet.
En hård kant med stark och tydlig form.
Det gröna stråket avgränsar allmänningen mot de bostadsnära ytorna.
Den varierade karaktären från strikt urban kanal/dagvattenränna med
definierad områdesgräns till en helt grön och naturlig utformning.
En väl genomförd höjdsättning.
En stor kapacitet flödesmässigt och god rening via växtfiltren.
Ej rätt dimensionerat, anläggningen är för stor i förhållande till tillgången
på vatten.
Ej utformad för att vara tilltalande både under torra och fuktiga förhållanden.
Vissa delar ej utformade med tillräckligt fall så att avrinning kan ske.
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Gröna stråk
MVM

Campusområde SLU Ultuna, Uppsala

Funktion

Rening och försköning

Beskrivning

Vattnet från en hårdgjord yta (parkering) avvattnas via en terrasserad
ränna med dämmen.
Vattnet leds vidare till en infiltrationsyta nedströms.
Växtligheten är placerad i planteringsyta utanför kanal.

Utvärdering

+
-

46

Flödesbromsningen ger sedimentering av föroreningar från parkeringsytan.
Växtligheten är oberoende av vattentillgången.
Ett dekorativt inslag, vattnet porlar vid kraftiga regn.
En pedagogisk funktion genom den tydliga kopplingen mellan avvattningen
av parkeringsytan och den fortsatta transporten.
Den sannolikt oplanerade sedimenteringen ger ett stort skötselbehov.
En fördamm för grovsedimentering saknas.
Vattnet används inte för bevattning av vegetationsytorna.

Gröna stråk
Flerbostadsområde
Zürich, Schweiz

Funktion

Rening och fördröjning

Beskrivning

Tidigare fanns en stor dagvattenledning här förut som ledde av både dagvatten och den före detta naturliga bäcken. Tanken här var att igen öppna
upp det gamla vattendraget för att synliggöra den gamla bäcken samt
minska översvämningsrisken genom minskad flödeshastighet. Upprustning
inklusive separering av förorenat dagvatten, som förs till dagvattennätet.
Kontinuerligt basflöde tack vare tillförsel från bergen.
Tillförsel av takvatten och dagvatten sker från rena markytor, t.ex. lekytor.

Utvärdering

+
-

Synliggörandet av dagvattenhanteringen ger en pedagogisk funktion.
Tillskapande av nya, gestaltade grönytor är positivt.
Dagvattnet från de hårdgjorda ytorna förs till dagvattennätet och infiltreras inte.
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Gröna stråk
Solbacken
Handels- och industriområde i Skellefteå

Funktion

Fördröjning

Beskrivning

Öppet dagvattenstråk som avvattnar bland annat en större handelsfastighet. Inga rörledningar har dragits i denna fastighet.
Dagvattnet leds till ett befintlig ledningsnät nedströms.

Utvärdering

48

+
-

Fördröjning av dagvatten.
Ingen gestaltning trots många förbipasserande bilister.
Ingen planterad vegetation.
Grundvattennivå regelbundet högre än dikets botten.
Erosion i slänten på grund av bristande infiltration och brist på vegetation.

BILDFÖRTECKNING
Alla foton är tagna av någon av medförfattarna till rapporten.
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