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Detta arbete vänder sig framförallt till andra landskapsarkitekter och tanken 
är att det ska ge inspiration kring hur vattnet kan användas och tillvaratas på 
platser där det saknas öppna, gröna ytor. 
Titeln ”intelligent vattendesign” ska väcka tankar hos läsaren gällande vattnets 
intelligenta aspekter som arbetets text, bilder och gestaltningsförslag ger 
antydan om. 

I första delen av arbetet presenteras exempel på vattendesign som är 
tillämpbar i hårdgjorda miljöer. 
I den andra delen av arbetet presenteras Gjutarplan, ett torg i Kallhälls cen-
trum i Järfälla, norr om Stockholm. Gjutarplan sätts först i ett geografiskt och 
historiskt sammanhang. Därefter följer en rad analyser av platsen som sam-
manfattas med en programskiss och ett antal gestaltningsmål. Två av dessa 
mål är förtydligandet av torgets entrérum och förbättrad tillgänglighet på och i 
anslutning till torget.
Avslutningsvis följer ett gestaltningsförslag som presenteras med planer, pers-
pektiv och sektioner.

Idag är Kallhälls centrum ett litet förortscentrum med ett befolkningsunderlag 
som inte riktigt motsvarar centrumverksamheternas behov. Gjutarplan byggdes 
i mitten av 70-talet och inga större förändringar har gjorts sedan dess. Nu har 
det däremot blivit aktuellt att ta ställning till centrumets framtida utseende 
och funktion.
Resultatet av arbetet är ett förslag till omgestaltning av Gjutarplan med an-
gränsande ytor. I förslaget tillämpas delar av den kunskap som redovisats i den 
första delen. Huvudsyftet med gestaltningen är att skapa bättre förutsättningar 
för en levande torgmiljö.
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The thesis aims to be an informative study for landscape architects and hopes to contribute 
to an understanding of ways water can be used and managed at sites lacking open, green 
surfaces. 
The title “intelligent water design” should evoke the reader’s thoughts concerning intelligent 
aspects of water. Text, images and the design proposition give hints about these aspects.

In the first part of this thesis, various examples of water design are presented. The chosen 
examples are all applicable in urban environments with a high percentage of impervious 
surfaces. 

The second part examines Gjutarplan, an urban square in the centre of Kallhäll, in Järfälla, 
north of Stockholm. Gjutarplan is first framed in a geographical and historical context.  The 
site is further explained through several site analysis and diagrams which are then distilled 
into drafts and design goals. Two such goals are the elucidation of the entrance space 
surrounding the square and improved accessibility on and around the square. 

The proposed design scheme is presented in the final part, explained through plans, sections, 
and perspectives.

Today, the centre of Kallhäll is a small suburban centre with a population density that does 
not support the need of the businesses in the area. Gjutarplan was built in the mid seventies 
and no major changes have been made since then. It is now time to decide the future appear-
ance and function of the centre.
The end goal of this thesis is to propose a carefully considered design for Gjutarplan and 
its adjacent surfaces. The process of research and analysis of the square and its environs 
through the intelligent use of water has informed the generation of a design that offers 
opportunities for a more vibrant, healthy square life.
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SYFTE
Syftet med examensarbetet är att bekanta mig med vattnet som designelement 
och samla kunskaper om vilka möjligheter som finns att koppla ihop vatten-
konst med miljövänlig teknologi i gestaltningssammanhang. Lösningen i det 
egna gestaltningsförslaget är tänkt att förmedla hur kunskapen kan ta sig ut-
tryck.

PROBLEMFORMULERING / MÅL
Hur skapar man vattendesign med miljömässiga funktioner och fördelar på ett 
kreativt och estetiskt tilltalande sätt? Målet är att göra ett gestaltningsförslag 
på Gjutarplan; torgytan i Kallhälls centrum i Järfälla och angränsande ytor. 
Målet är också att tillföra vatten i det egna gestaltningsförslaget. 
Jag vill med mitt arbete framhålla fördelarna och möjligheterna med att föra in 
vattnet som designelement i hårdgjorda miljöer.

METOD OCH GENOMFÖRANDE
I Förstudie: 
Med hjälp av litteraturstudier och intervjuer ska jag samla inspiration, erfaren-
het och kunskap om tekniker, metoder och material som tillämpas idag när man 
gestaltar med vatten i urbana miljöer.
Genom att leta efter intressanta exempel och göra platsbesök där jag fotografer-
ar, skissar och observerar ska jag undersöka vattnet som designelement ytter-
ligare. 

II Tillämpning:
Gestaltning av torgyta och intilliggande parkeringsyta; Gjutarplan i Kallhälls 
centrum, Järfälla.
Detta arbete inleds med en inventering av platsen och dess omgivning. Till in-
venteringen hör insamlande av planunderlag som visar ledningsdragning m.m. 
Därefter kommer jag att genomföra de analyser som jag finner nödvändiga för 
att förstå platsen. Med inventering och analys som grund gör jag sedan en ut-
formning där jag tillämpar kunskapen från förstudien.

MÅLGRUPP, REDOVISNING
Jag vänder mig till andra landskapsarkitekter och landskapsarkitektstudenter 
som söker orientering och inspiration inom ämnet samt övriga intresserade.
Arbetet redovisas med planer, bilder och illustrationer, i en liggande A3-skrift. 
(Gestaltningsförslaget görs på A1-or som förminskas till A3).

AVGRÄNSNING
Tidsmässigt avgränsas arbetet till SLU:s angivna tidsram på 20 veckor.
Den geografiska avgränsningen utgörs av den valda platsen. 
Detaljerade delar av gestaltningsförslaget faller inom temat.

Detta är ett examensarbete vid Institutionen för Stad och Land vid Sveriges 
lantbruksuniversitet och leder till en landskapsarkitektexamen.
Resultatet av detta arbete är ett förslag till omgestaltning av Gjutarplan med 
angränsande ytor i Kallhälls centrum i Järfälla, norr om Stockholm. Valet av 
plats att gestalta gjordes efter diskussion med stadsträdgårdsmästaren Kerstin 
Sköld, på Järfälla kommun.  Gjutarplan i Kallhäll är intressant eftersom 
kommunen har planer på att göra om platsen inom en snar framtid och 
dessutom har platsen en topografi som ger intressanta förutsättningar för att 
jobba med just vatten som är temat för arbetet. Det har tidigare tagits fram ett 
idéförslag för hur platsen skulle kunna utvecklas. Förslaget visar en ordentlig 
förtätning av bostäder kring Gjutarplan som därtill har blivit en helt inglasad 
centrumyta. Idag är Kallhälls centrum ett litet förortscentrum med ett be-
folkningsunderlag som inte riktigt motsvarar centrumverksamheternas behov. 
Gjutarplan byggdes i mitten av 70-talet och inga större förändringar har gjorts 
sen dess. Nu har det däremot blivit aktuellt att ta ställning till centrumets 
framtida utseende och funktion.
Med mitt gestaltningsförslag hoppas jag kunna ge Järfälla kommun idéer kring 
hur de öppna ytorna kan utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för en 
levande torgmiljö. 

Intelligent vattendesign har alltså varit temat för denna gestaltning och 
parallellt med det inventerings- och analysarbete som har varit nödvändigt för 
att förstå platsen har jag fördjupat mig i ämnet vattendesign. 
Det urval av vattendesign som jag presenterar är sådant som jag funnit 
tillämpbart i tätbebyggda och hårdgjorda miljöer liknande den miljö jag ge-
staltar, eftersom lösningarna inte nödvändigtvis är alltför utrymmeskrävande. 
Jag har också valt att visa designlösningar där vattnet är synligt med några få 
undantag.
Titeln ”intelligent vattendesign” har först och främst varit som en fråga ställd 
till mig själv och den titeln har styrt mig i valet av litteratur och referens-
exempel. Med titeln vill jag givetvis också få läsaren att reflektera kring 
intelligenta aspekter på vatten. I mina avslutande reflektioner diskuterar jag 
vidare och drar slutsatser kring ”det intelligenta” hos vatten. 

Varför har jag då valt att göra ett arbete om vatten och design? Jag har alltid 
haft ett stort intresse för allt som har med vatten att göra och vid närmare 
eftertanke är det antagligen intresset för just vatten som förde mig in på land-
skapsarkitektbanan från början. Mitt intresse för vatten tog sig från början 
uttryck i ständigt förändrade akvarielandskap och övergick sedan till den lite 
större skalan, dvs. trädgårdsdammsbyggen.
Under utbildningstiden har jag å ena sidan fått bilden av att vattendesign i 
många sammanhang betraktas som ett lyxtillägg när man gestaltar platser; 
något som är dyrt att anlägga, dyrt att underhålla och som kräver komplicerad 
teknik som inte alltid fungerar. Å andra sidan har jag också sett vatten börja 
användas som en resurs i det urbana landskapet och det pågår uppenbart ett 
sökande efter att hitta sätt att efterlikna vattnets naturliga rörelse i ett land-
skap. Viktiga aspekter i detta nya tillvägagångssätt är vattnets multifunktion-
alitet, estetik och teknik och med detta arbete vill jag diversifiera min egen och 
andras uppfattning om vatten i den urbana miljön genom att lyfta fram just de 
aspekterna.In
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överbelasta systemet, speciellt i stadsdelar med 
kombinerat ledningssystem och i vissa fall tvingas 
reningsverken brädda, dvs. släppa ut orenat 
vatten. Detta sker endast i undantagsfall eftersom 
reningsverken i viss utsträckning kan effektivisera 
delar av reningsprocessen, det är dock mycket 
kostsamt.(Stockholm Vatten)
Den traditionella metoden för att motverka över-
belastning och översvämningar har varit att bygga 
kvarhållningsmagasin under mark som utjämnar 
flödet men det är en lösning som kostar betydligt 
mer än system för öppen dagvattenhantering och 
dränering. (Stahre 2006)

VARFÖR LOKAL DAGVATTENHANTERING?
Genom att minska mängden regnvatten som trans-
porteras till reningsverken spar man först och 
främst energi och pengar. (Stahre 2006) 
Dagvatten innehåller svårlösliga föroreningar som 
t ex olja som förstör funktionen hos de filter som 
finns i reningsverken. Om volymen vatten som 
reningsverken måste ta emot minskas förbättras 
kvalitén på det renade vattnet eftersom vattnets 
förflyttning genom de olika reningsetapperna får 
ta längre tid. (Stockholm Vatten) 
Vårt dricksvatten är renat sjövatten som tas från 
vattentäkter i sjöar där dagvatten släpps ut. Det 
är därför angeläget att så långt som möjligt åt-
gärda dagvattenkvaliten genom förebyggande in-
satser och genom direkta reningsåtgärder i 
vattensystemen.
För att kunna förebygga problemet så bör man 
tillgripa åtgärder för att förbättra avrinningsför-
hållanden. Ett sätt är då att minska mängden 
vatten som måste föras iväg i avlopp. En lokal och 
öppen dagvattenhantering skapar en flödesför-
dröjning som minskar risken för översvämningar 
och gör belastningen på recipienten, dvs. den sjö 
eller det vattendrag som tar emot vattnet, jäm-
nare. Man får också en ökad beredskap för be-
gränsning av effekterna vid miljöolyckor. (Oxunda 
vattensamverkan 2001) Lokal dränering med 
öppna dagvattensystem är dessutom mindre kost-
samt än exempelvis fördröjningsmagasin under 
mark eftersom dessa system inte kräver samma 
avancerade teknologi och är mer lättillgängliga för 
underhållsåtgärder. (Stahre) Öppet vatten erbjud-
er också stora möjligheter för växt och djurlivs-
habitat och större biodiversitet. (Thomas 2003)

OM DAGVATTEN

Dagvatten: regn-, spol- och smältvatten som rinner 
från gator, tak, gårdar och grönytor. (Huddinge 
kommun)
DAGVATTNETS EFFEKTER
I och med utbyggnaden av tätorterna har mängden 
dagvatten ökat. Den främsta orsaken är mängden 
täta ytor som till exempel tak, gator och parkerin-
gar, där vattnet inte kan tränga ner i marken. När 
vattnet hindras från att infiltrera inom stora om-
råden påverkar det grundvattennivån. En sänkt 
grundvattennivå kan öka risken för sättningar i 
byggnader och anläggningar. (Huddinge kommun)
När dagvattnet rinner av de hårdgjorda ytorna 
förorenas det av tungmetaller och svårnedbrytbara 
organiska ämnen som framför allt kommer från 
trafik, förbränning och byggmaterial. (Stockholm 
Vatten)
Dagvatten från samhällets bebyggda delar och 
från vägnätet utgör en av de källor som bidrar 
mest till miljöbelastningen på sjöar och vatten-
drag. De kända miljöeffekterna som dagvattnet 
ger upphov till förändrar vattenmiljön och skapar 
på så sätt risker för dess levande organismer. Den 
vattenkvalitet som man i Sveriges olika vatten-
samverkansområden har satt som mål för vatten-
drag och grundvatten äventyras dessutom. 
(Oxunda vattensamverkan) 

LEDNINGSSYSTEMET
Innan 1950 bestod Sveriges avloppssystem enbart 
av ett så kallat kombinerat rörsystem, vilket 
innebär att dagvatten och avfallsvatten från hus-
håll och industrier transporteras bort i samma 
rör. Sedan 1960-talet har man installerat sepa-
rata (duplikata) ledningssystem där dagvatten och 
avloppsvatten leds bort i skilda rör. Våra större 
städer har idag en kombination av båda dessa 
system; generellt kombinerade system i stadens 
äldre, tätare delar och separata system i stadens 
utkanter.(Stahre 2006) Det dagvatten som leds 
bort i separata ledningar hamnar i särskilda dag-
vattenanläggningar eller släpps ut i sjöar och 
vattendrag. (Stockholm Vatten)
Införandet av det separata systemet har gett ökad 
transportkapacitet och därmed förbättrat av-
rinningen från hårdgjorda ytor, men på samma 
gång har belastningen på reningsverken ökat. 
(Stahre 2006) Kraftiga och långvariga regn kan

Dagvattenkanaler i Bo01-området i Malmö.

Bilder föregående sida; Dagvattendamm vid Potsdamer Platz i Berlin. 
Växtbiotoper renar vattnet biologiskt och kemiskt. Ett system av sam-
man-
hängande dammar tillsammans med underjordiska vattencisterner 
magasinerar stora volymer regnvatten som rinner från tak och markytor. 
Regnvattnet används bland annat till toalettspolning i de omgivande 
kontorskomplexen vilket ger minskad färskvattenförbrukning. 
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Den naturliga vattencykeln (Dunnett & Clayden 2007)

Faktorer som påverkar den naturliga 
dräneringen:
 - Arean ogenomtränglig och genomtränglig  
 mark.
- Jordtypens infiltrationsförmåga.
- Intensiteten och varaktigheten hos vanliga 
 regnoväder och allvarliga stormar.

Storleken på den yta som man behöver för att 
skapa ett naturligt dräneringssystem är beroende 
av dräneringsdjupet, vilket i sin tur beror på den 
lokala jordmånen. Det exakta ytbehovet för drän-
ering beror på kvantiteten ogenomtränglig yta på 
platsen och hur genomträngliga materialen som 
används är. En svart ogenomtränglig yta som t ex 
en asfaltsyta, absorberar inget regn men ca 90% 
av solstrålningen. En park bestående av gräs och 
träd tar hand om allt regnvatten och det mesta 
av solstrålningen. Evaporationen, avdunstningen, 
genom växter är positiv eftersom detta sänker 
temperaturen i städerna. (Thomas 2003)

VATTNETS RÖRELSE I LANDSKAPET
När man jämför cirkulationen av vatten i ett obe-
byggt landskap, som till exempel en skog eller 
ett fält, med hur vattnet cirkulerar i ett bebyggt 
område som till exempel en tätort eller en stad är 
det uppenbart att människans aktiviteter i allra 
högsta grad påverkar mönstret av vattenrörelser. 
De bebyggda områdenas huvudpåverkan är att den 
naturliga processen av infiltration till grundvatt-
net och evaporation tillbaks till atmosfären, reduc-
eras och elimineras.
Bidragande orsaker till detta problem är det 
dominerande antalet “täta” ytor, alltså de hård-
gjorda ytor som hindrar regnvattnet från att in-
filtreras till underliggande jord. Som exempel på 
täta ytor, kan nämnas; hustak, vägytor, trottoarer, 
parkeringsytor, garageuppfarter och uteplatser. 
Vattnet rinner istället hastigt till ett fåtal dräner-
ingspunkter vilket ökar risken för stora vattens-
amlingar vid kraftiga regn. Flödeshastigheten i ett 
tättbebyggt område med stort antal stängda ytor 
kan vara 2-3 ggr högre än i områden där vege-
tationen dominerar. När det efter ett regnoväder 
uppstår stora flöden finns risk för att vattnet or-
sakar erosionsskador. Genom att de täta ytorna 
förflyttar regnvattnet utan att låta det infiltrera 
där det fallit, hindras naturliga filtrerings- och 
reningsprocesser och dessutom kan man orsaka 
en sänkning av grundvattennivån när regnvatt-
net inte blir ett tillskott. En annan orsak är av-
saknaden av vegetation. Där det finns täta ytor 
finns i regel en avsaknad av vegetation eftersom 
växtförutsättningar mer eller mindre saknas. 
Vegetationen står för många viktiga funktioner i 
vattencykeln. En del av det vatten som fångas upp 
på bladytorna kan avdunsta tillbaks upp i atmos-
fären. Vegetationen tar också upp mycket vatten 
direkt genom sina rötter och en viss mängd tas 
sedan upp i transpirationsprocessen, dvs. det kon-
stanta flödet av vatten genom växter, från rötterna 
till bladen och sen tillbaks till atmosfären. Viss del 
av vattnet förvaras dessutom i själva växten. 
(Dunnett & Clayden 2007)

(Dunnett & Clayden 2007)
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PLANTER PLAN

IMPORTANT: Utility conflicts and existing conditions can
create major design variables. Locate utilities and survey
existing conditions prior to beginning design work.

The Portland Department of Transportation (PDOT),
Portland Water Bureau (PWB), and Bureau of
Environmental Services (BES) are responsible for the
review and approval of Stormwater Swales in the public
right of way.  Stormwater facilities in Well Field Protection
Areas may require special containment measures.

For more information contact:
PDOT (503) 823-7884
PWB (503) 823-7368
BES (503) 823-7189

NOTES:

1. See City of Portland Standard Construction
Specifications Section 00415 - Vegetated
Stormwater Facilities.

2. Width of planter: 3' minimum from inside curbs
Length of planter based on engineering
calculations: 18' maximum, 12' minimum.
Depth of planter:12" max from top of curb to top of
soil.

3. Longitudinal slope of planter matches road: flat
as possible, 3% maximum. Longitudinal and cross
slope of soil within planter: none, flat as possible.
(Typical cross slope of road 2-6%, cross slope
of gutter 8%.)

4. Special requirements may be necessary on steep
slopes & for planters designed to include disposal.

5. Include beginning and ending station elevations
for each facility. Provide the top and bottom
elevation of facility at each station specified.
Include elevations at every inlet and outlet.

6. Sidewalk elevation must be set above inlet
and outlet elevations to allow overflow to drain
to street before sidewalk.

7. Inlets and outlets required:
See sheets D-1 and D-2 for details.

8. Check dams may be required:
See sheet P-1 for details.

9. Special soil and planting requirements:
See sheets P-1, P-2 & P-3 for details.

10. Special requirements for water lines, meters, and
fire hydrants:  See sheet W-1 for details.

11. Depending on location, utility lines may need to
be sleeved.

12. Curb and Gutter:  ODOT Standard Roadway
Drawing RD700 with thickened 12" gutter.  Use
1'-6" gutter with bike lanes and 2' gutter without
bike lanes.

SHEET NUMBER

DATECHIEF ENGINEER, BES

BYDATENO. REVISIONSAPPROVED

TITLE

DATECITY ENGINEER, PDOT

DATECHIEF ENGINEER, PWB

VEGETATED STORMWATER FACILITIES IN THE PUBLIC RIGHT-OF-WAY

Exempel från Portland, 
Oregon i USA. 
Bild: Portland Bureau of 
Environmental Services

Planterade dagvattenbehållare intill fasad.

Exempel från Portland, Oregon i USA. 
(Bild: Dunnett & Clayden 2007)

(Bild: Dunnett & Clayden 2007)

Innegård i stadsdelen Mitte i Berlin. 
Exempel på så kallad torr damm. 
Den nedsänkta ytan kan ta hand om 
tillfälliga dagvattenansamlingar.

Planterade dagvattenbehållare intill gata.

P-3
STREET TREE DETAILS

STREET TREE IN SWALE

TABLE 1

RECOMMENDED STREET TREES

WITH power lines

WITHOUT power lines

B o t a n i c a l N a m e C o m m o n N a m e

Prunus virginiana "Canada Red'
Koelreuteria paniculata
Gleditsia triacanthos 'Impcole'
Fraxinus pennsylvanica 'Johnson'
Cercis canadensis
Carpinus caroliniana

Nyssa sylvatica
Celtis occidentalis
Quesrcus shumardii
Betula jacquemontii
Acer campestre 'Evelyn'
Gleditsia triacanthos 'Skycole'

Hackberry
Black tupelo

Canada Red Chokecherry
Goldenrain Tree
Imperial Honeylocust
Leprechaun Ash
Eastern Redbud
American Hornbeam

Shumard Oak
Jacquemontii Birch
Queen Elizabeth Hedge Maple
Skyline Honeylocust

NOTES:

1. Contact Urban Forester for review of tree
installation (503) 823-4025.

2. Remove wire and burlap from root ball prior to
backfilling.

3. Set top of root ball a minimum of 1" above topsoil
surface.

4. Distance between trees varies: 20'-30' on center.

5. Minimum clearance of 10' between trees and
water lines or meets Standard Plan 5-109 (tree
root barrier).

SHEET NUMBER

DATECHIEF ENGINEER, BES

BYDATENO. REVISIONSAPPROVED

TITLE

DATECITY ENGINEER, PDOT

DATECHIEF ENGINEER, PWB

VEGETATED STORMWATER FACILITIES IN THE PUBLIC RIGHT-OF-WAY

Exempel på trädplanterat svackdike; 
Portland, Oregon i USA . Bild: Portland 
Bureau of Environmental Services.

Svackdike med bräddavlopp som för 
överskottsvatten ut i ledningsnätet. 
(Bild: Dunnett & Clayden 2007)

Svackdike; principskiss.  
(Bild: Dunnett & Clayden 2007)

PLANTERADE DAGVATTENBEHÅLLARE 
Planterade dagvattenbehållare är planterings-
behållare ovan mark som fångar upp takvatten. 
Dagvattenbehållare reducerar den mängd dag-
vatten som når det kommunala ledningsnätet ge-
nom infiltration. Tillfällig förvaring minskar 
vattenmängden även genom evaporation. De tar 
även hand om en del föroreningar.
Dagvattenbehållare kan utformas på olika sätt; 
de kan vara upphöjda från marken och placerade 
intill en fasad, vilket gör det möjligt att leda 
stuprören direkt ned i behållarna, men de kan 
även placeras i marknivå, exempelvis mellan väg 
och trottoar. 
Behållarna kan ha valfri höjd och planteras med 
växter. Förutom att de minskar föroreningshalten 
i vattnet, så kontrollerar de även flödeshastighet 
och mängden vatten som kommer från omgivande 
byggnader. Den stora fördelen med dagvattenbe-
hållarna är att de kräver lite utrymme och därför 
kan användas i tätbebyggda områden. Vid mindre 
mängd vatten infiltreras det ner i jorden men om 
inflödet är större än infiltreringsförmågan tillåts 
vattnet stiga till kanten för att sedan rinna över 
till nästa steg i dagvattensystemet, alternativt till 
det vanliga dräneringssystemet, eller möjligtvis 
infiltreras i anslutande mark.  
I Portland, Oregon, där dessa system intro-
ducerades har man sammanställt en dagvatten-
manual där man rekommenderar ett minimidjup 
på 30 cm. Det går att göra dessa behållare tillräck-
ligt stora och djupa för att kunna rymma små träd 
och stora buskar men vanligast är plantering av 
mellanstora till små buskar samt marktäckande 
perenner. Målet med utformningen är att vattnet 
inte får bli stående i mer än 12 timmar. Helst 
ska vattnet dräneras bort under 2-6 timmar. Om 
vattnet blir stående alltför länge kan växterna 
drabbas av syrebrist och dess tillväxt hämmas. 
Lämpliga växter för behållarna är växter som 
tolererar fuktiga förhållanden periodvis men alltså 
inte permanent.  (Dunnett & Clayden 2007).

DESIGN FÖR 
DAGVATTEN

SVACKDIKEN
Svackdiken kan ha varierande utseenden men 
är generellt grunda, linjära försänkningar i 
marken som periodvis kan stå vattenfyllda. Un-
der kortvariga eller mer ihållande regn utjämnar 
svackdiket flödet av dagvatten genom att förvara 
vattnet temporärt samtidigt som det infiltreras i 
marken eller transporteras bort, exempelvis till en 
damm eller vattenmagasin. Vid infiltrering renas 
vattnet från en del föroreningspartiklar. 
(Dunnett & Clayden 2007).
En annan möjlighet är att placera bräddavlopp 
i svackdikets lägsta del och leda eventuellt över-
skottsvatten ut i det kommunala nätet för dag-
vatten. 
Svackdiket bör utformas med en svag lutning i 
flödesriktningen, dock ej större lutning än 2 %. Ett 
för kraftigt flöde kan orsaka erosion och minska 
mängden vatten som infiltrerar. (Stahre 2006)
Genom att göra en serie uppdämningar längs 
svackdiket förebygger man erosion eftersom flödet 
dämpas ytterligare, samtidigt som större volym 
vatten infiltreras i marken.  (Dunnett & Clayden 
2007). 
Uppdämningar möjliggör också bättre kontroll 
av eventuell förekomst av föroreningar. (Åke 
Ekström)
Om svackdiket tar emot stora volymer vatten kan 
det vara klokt att installera perkolationsbrunnar 
som omges av makadam eller singel där vattnet 
kan lagras tillfälligt medan det infiltreras i om-
givande jordlager. Dräneringslagret måste 
placeras över grundvattennivån. (Stahre 2006)
Svackdiken fungerar som en vattenreservoar för 
omgivningen. Genom att plantera dikena rikligt 
med träd, buskar och perenner förbättrar man 
infiltrationsmöjligheten. Är en snabb vattenbort-
försel att prioritera kan svackdiket planteras med 
enbart gräs men det får då inte samma ekologiska 
och estetiska värde och kan dessutom kräva större 
underhåll om man vill hålla gräset kort. I offent-
liga sammanhang är ett lämpligt vattendjup ca 15 
cm och bredden max 1,2 m. (Dunnett & Clayden 
2007).
Svackdiken kan förses med tät bottenutform-
ning för att skydda grundvattnet mot föroreningar. 
(VBB VIAK)

Svackdiket kan placeras i 
anslutning till parkeringsytor. 
(Bild: Dunnett & Clayden 2007)
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PLANTER PLAN

IMPORTANT: Utility conflicts and existing conditions can
create major design variables. Locate utilities and survey
existing conditions prior to beginning design work.

The Portland Department of Transportation (PDOT),
Portland Water Bureau (PWB), and Bureau of
Environmental Services (BES) are responsible for the
review and approval of Stormwater Swales in the public
right of way.  Stormwater facilities in Well Field Protection
Areas may require special containment measures.

For more information contact:
PDOT (503) 823-7884
PWB (503) 823-7368
BES (503) 823-7189

NOTES:

1. See City of Portland Standard Construction
Specifications Section 00415 - Vegetated
Stormwater Facilities.

2. Width of planter: 3' minimum from inside curbs
Length of planter based on engineering
calculations: 18' maximum, 12' minimum.
Depth of planter:12" max from top of curb to top of
soil.

3. Longitudinal slope of planter matches road: flat
as possible, 3% maximum. Longitudinal and cross
slope of soil within planter: none, flat as possible.
(Typical cross slope of road 2-6%, cross slope
of gutter 8%.)

4. Special requirements may be necessary on steep
slopes & for planters designed to include disposal.

5. Include beginning and ending station elevations
for each facility. Provide the top and bottom
elevation of facility at each station specified.
Include elevations at every inlet and outlet.

6. Sidewalk elevation must be set above inlet
and outlet elevations to allow overflow to drain
to street before sidewalk.

7. Inlets and outlets required:
See sheets D-1 and D-2 for details.

8. Check dams may be required:
See sheet P-1 for details.

9. Special soil and planting requirements:
See sheets P-1, P-2 & P-3 for details.

10. Special requirements for water lines, meters, and
fire hydrants:  See sheet W-1 for details.

11. Depending on location, utility lines may need to
be sleeved.

12. Curb and Gutter:  ODOT Standard Roadway
Drawing RD700 with thickened 12" gutter.  Use
1'-6" gutter with bike lanes and 2' gutter without
bike lanes.

SHEET NUMBER

DATECHIEF ENGINEER, BES

BYDATENO. REVISIONSAPPROVED

TITLE

DATECITY ENGINEER, PDOT

DATECHIEF ENGINEER, PWB

VEGETATED STORMWATER FACILITIES IN THE PUBLIC RIGHT-OF-WAY

Exempel från Portland, 
Oregon i USA. 
Bild: Portland Bureau of 
Environmental Services

Planterade dagvattenbehållare intill fasad.

Exempel från Portland, Oregon i USA. 
(Bild: Dunnett & Clayden 2007)

(Bild: Dunnett & Clayden 2007)

Innegård i stadsdelen Mitte i Berlin. 
Exempel på så kallad torr damm. 
Den nedsänkta ytan kan ta hand om 
tillfälliga dagvattenansamlingar.

Planterade dagvattenbehållare intill gata.

P-3
STREET TREE DETAILS

STREET TREE IN SWALE

TABLE 1

RECOMMENDED STREET TREES

WITH power lines

WITHOUT power lines

B o t a n i c a l N a m e C o m m o n N a m e

Prunus virginiana "Canada Red'
Koelreuteria paniculata
Gleditsia triacanthos 'Impcole'
Fraxinus pennsylvanica 'Johnson'
Cercis canadensis
Carpinus caroliniana

Nyssa sylvatica
Celtis occidentalis
Quesrcus shumardii
Betula jacquemontii
Acer campestre 'Evelyn'
Gleditsia triacanthos 'Skycole'

Hackberry
Black tupelo

Canada Red Chokecherry
Goldenrain Tree
Imperial Honeylocust
Leprechaun Ash
Eastern Redbud
American Hornbeam

Shumard Oak
Jacquemontii Birch
Queen Elizabeth Hedge Maple
Skyline Honeylocust

NOTES:

1. Contact Urban Forester for review of tree
installation (503) 823-4025.

2. Remove wire and burlap from root ball prior to
backfilling.

3. Set top of root ball a minimum of 1" above topsoil
surface.

4. Distance between trees varies: 20'-30' on center.

5. Minimum clearance of 10' between trees and
water lines or meets Standard Plan 5-109 (tree
root barrier).

SHEET NUMBER

DATECHIEF ENGINEER, BES

BYDATENO. REVISIONSAPPROVED

TITLE

DATECITY ENGINEER, PDOT

DATECHIEF ENGINEER, PWB

VEGETATED STORMWATER FACILITIES IN THE PUBLIC RIGHT-OF-WAY

Exempel på trädplanterat svackdike; 
Portland, Oregon i USA . Bild: Portland 
Bureau of Environmental Services.

Svackdike med bräddavlopp som för 
överskottsvatten ut i ledningsnätet. 
(Bild: Dunnett & Clayden 2007)

Svackdike; principskiss.  
(Bild: Dunnett & Clayden 2007)

PLANTERADE DAGVATTENBEHÅLLARE 
Planterade dagvattenbehållare är planterings-
behållare ovan mark som fångar upp takvatten. 
Dagvattenbehållare reducerar den mängd dag-
vatten som når det kommunala ledningsnätet ge-
nom infiltration. Tillfällig förvaring minskar 
vattenmängden även genom evaporation. De tar 
även hand om en del föroreningar.
Dagvattenbehållare kan utformas på olika sätt; 
de kan vara upphöjda från marken och placerade 
intill en fasad, vilket gör det möjligt att leda 
stuprören direkt ned i behållarna, men de kan 
även placeras i marknivå, exempelvis mellan väg 
och trottoar. 
Behållarna kan ha valfri höjd och planteras med 
växter. Förutom att de minskar föroreningshalten 
i vattnet, så kontrollerar de även flödeshastighet 
och mängden vatten som kommer från omgivande 
byggnader. Den stora fördelen med dagvattenbe-
hållarna är att de kräver lite utrymme och därför 
kan användas i tätbebyggda områden. Vid mindre 
mängd vatten infiltreras det ner i jorden men om 
inflödet är större än infiltreringsförmågan tillåts 
vattnet stiga till kanten för att sedan rinna över 
till nästa steg i dagvattensystemet, alternativt till 
det vanliga dräneringssystemet, eller möjligtvis 
infiltreras i anslutande mark.  
I Portland, Oregon, där dessa system intro-
ducerades har man sammanställt en dagvatten-
manual där man rekommenderar ett minimidjup 
på 30 cm. Det går att göra dessa behållare tillräck-
ligt stora och djupa för att kunna rymma små träd 
och stora buskar men vanligast är plantering av 
mellanstora till små buskar samt marktäckande 
perenner. Målet med utformningen är att vattnet 
inte får bli stående i mer än 12 timmar. Helst 
ska vattnet dräneras bort under 2-6 timmar. Om 
vattnet blir stående alltför länge kan växterna 
drabbas av syrebrist och dess tillväxt hämmas. 
Lämpliga växter för behållarna är växter som 
tolererar fuktiga förhållanden periodvis men alltså 
inte permanent.  (Dunnett & Clayden 2007).

DESIGN FÖR 
DAGVATTEN

SVACKDIKEN
Svackdiken kan ha varierande utseenden men 
är generellt grunda, linjära försänkningar i 
marken som periodvis kan stå vattenfyllda. Un-
der kortvariga eller mer ihållande regn utjämnar 
svackdiket flödet av dagvatten genom att förvara 
vattnet temporärt samtidigt som det infiltreras i 
marken eller transporteras bort, exempelvis till en 
damm eller vattenmagasin. Vid infiltrering renas 
vattnet från en del föroreningspartiklar. 
(Dunnett & Clayden 2007).
En annan möjlighet är att placera bräddavlopp 
i svackdikets lägsta del och leda eventuellt över-
skottsvatten ut i det kommunala nätet för dag-
vatten. 
Svackdiket bör utformas med en svag lutning i 
flödesriktningen, dock ej större lutning än 2 %. Ett 
för kraftigt flöde kan orsaka erosion och minska 
mängden vatten som infiltrerar. (Stahre 2006)
Genom att göra en serie uppdämningar längs 
svackdiket förebygger man erosion eftersom flödet 
dämpas ytterligare, samtidigt som större volym 
vatten infiltreras i marken.  (Dunnett & Clayden 
2007). 
Uppdämningar möjliggör också bättre kontroll 
av eventuell förekomst av föroreningar. (Åke 
Ekström)
Om svackdiket tar emot stora volymer vatten kan 
det vara klokt att installera perkolationsbrunnar 
som omges av makadam eller singel där vattnet 
kan lagras tillfälligt medan det infiltreras i om-
givande jordlager. Dräneringslagret måste 
placeras över grundvattennivån. (Stahre 2006)
Svackdiken fungerar som en vattenreservoar för 
omgivningen. Genom att plantera dikena rikligt 
med träd, buskar och perenner förbättrar man 
infiltrationsmöjligheten. Är en snabb vattenbort-
försel att prioritera kan svackdiket planteras med 
enbart gräs men det får då inte samma ekologiska 
och estetiska värde och kan dessutom kräva större 
underhåll om man vill hålla gräset kort. I offent-
liga sammanhang är ett lämpligt vattendjup ca 15 
cm och bredden max 1,2 m. (Dunnett & Clayden 
2007).
Svackdiken kan förses med tät bottenutform-
ning för att skydda grundvattnet mot föroreningar. 
(VBB VIAK)

Svackdiket kan placeras i 
anslutning till parkeringsytor. 
(Bild: Dunnett & Clayden 2007)
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Ohämmad algtillväxt under årets varmare månad-
er är ett vanligt problem, detta kan åtgärdas på 
följande sätt:
-Dammen förses med ett bottenavlopp som gör det     
 möjligt att tömma dammen helt vid behov.
-Mängden näringsämnen minskas i dammen ge- 
 nom att det tillrinnande vattnet passerar genom  
 ett biologiskt filter innan det kommer ut i dam- 
 men.
-Bättre vattencirculation skapas om pump install- 
 eras.
-Genom att förse dammen med fontän eller vatten- 
 fall syresätts vattnet vilket motverkar algtillväxt.
-Färskvattentillskott ökar syrehalten och minskar  
 därmed också algtillväxten.
-Genom att träd planteras runt dammen minskas  
 den direkta solstrålningen, och därmed algtill-
 växten. (Stahre)

Erfarenheter från Bo01 i Malmö
Dagvattensystemet i Bo01 består av ett antal dam-
mar som är sammanbundna av öppna kanaler. 
Från början hade man kontinuerlig tillförsel av 
färskvatten för att hålla algtillväxten under kon-
troll men eftersom färskvattenåtgången blev större 
och kostsammare än väntat började man leta efter 
nya tekniker som kunde göra det möjligt att min-
ska mängden tillsatt färskvatten. Idag pumpar 
man upp vatten från aqua-punkterna (dammarna) 
i dagvattensystemet till ett plåtskåp ovan mark. 
Där syresätts vattnet kraftigt under högt tryck 
och förs sedan tillbaka till dammen. Denna teknik 
har praktiserats de två senaste säsongerna i 
Bo01- området med mycket gott resultat. Det är 
en fördel att kunna förvara tekniken i skåp ovan 
mark, då den blir mer lättillgänglig och därmed 
mer lättskött. När vattenteknik måste förvaras i 
vattenfyllda nedstigningsbrunnar blir underhållet 
större och mer komplicerat. Färskvatten tillsätts 
fortfarande i mindre mängd under sommarmånad-
erna när vattenavdunstningen är stor. En flottör 
känner av när vattennivån har blivit för låg och 
kopplar automatiskt på färskvattentillskottet. (Jan 
Johansson, projektingenjör Bo01)

GRÖNA TAK
Gröna tak bör tillämpas speciellt i tätbebyggda 
områden där det saknas markytor som kan an-
vändas för uppsamling av dagvatten. (Dunnett & 
Clayden 2007)
Taket utjämnar stora dagvattenflöden och reducer-
ar den årliga avrinningen från en takyta med ca 
50% eftersom takvegetationen magasinerar och 

Teknikskåp i anslutning till damm.Röranslutning

I teknikskåpet: kontroll av pump, syre, 
vattennivå, värme och ozon.

Dammgjutning

BräddavloppDamm i vintervila.

TORRA DAMMAR
Detta är en variant av damm som passar bra i 
offentliga miljöer. Den är vattenfylld under period-
er med stort regnfall men står torr när det regnar 
mindre.  Noggrann bottenutformning är viktig för 
att dammen inte ska ge ett trist intryck när dam-
men står tom. En attraktiv utformning kan åstad-
kommas genom att plantera växter som klarar av 
att stå både blött och torrt. (Dunnett & Clayden 
2007)

VÅTA DAMMAR
Våta dammar är bassänger där vatten står perma-
nent. Vattnet lämnar bassängen via ett 
bräddavlopp eller genom evaporation (avdunst-
ning). Dammar är ett effektivt hjälpmedel när man 
vill rena vattnet från föroreningar. Dammen 
designas och placeras så att den kan ta emot dag-
vatten från omgivningen. Dammens volym av 
vatten byts successivt ut via ett bräddavlopp när 
nya dagvattenflöden rinner till. Om dammen plac-
eras för att ta emot vatten från hårt trafikerade 
vägar där det finns risk för större föroreningsut-
släpp är det en fördel att leda vattnet genom andra 
dagvattenelement innan det leds ut i dammen. För 
stora koncentrationer av föroreningar kan nämli-
gen skada växt- och djurliv i dammen. 
(Dunnett & Clayden 2007)
Dammar av denna typ har en utjämnande effekt 
på vattenflöden och om de utformas på rätt sätt 
uppnås hög föroreningsavskiljning. Botten kan 
göras helt tät för att förhindra större infiltration 
och för att hålla en jämnare vattennivå. Dammar-
na utgör biologiska habitat i den urbana miljön och 
har ett stort estetiskt värde.
Reningsmekanismerna bygger på sedimentering, 
växtupptag och nedbrytning med hjälp av bak-
terier och mikroorganismer. Underhållet består i 
regel av avlägsnande av skräp och sediment. Hur 
ofta sediment behöver avlägsnas är beroende på 
flödesmängder, halten partiklar, avrinnings-
områdets storlek m.m. och behöver generellt göras 
ca var 2-5 år, ibland mer sällan. (VBB VIAK 1999)
För att undvika de säkerhetsrisker som en damm 
kan medföra bör den utformas med flacka kanter, 
litet vattendjup intill kanten och en jämn djupgra-
dient. (Dunnett & Clayden 2007) 

Mauer park, Berlin: När dammen är vattenfylld cirkuleras vattnet med hjälp av en pump som drivs av solceller.
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Ohämmad algtillväxt under årets varmare månad-
er är ett vanligt problem, detta kan åtgärdas på 
följande sätt:
-Dammen förses med ett bottenavlopp som gör det     
 möjligt att tömma dammen helt vid behov.
-Mängden näringsämnen minskas i dammen ge- 
 nom att det tillrinnande vattnet passerar genom  
 ett biologiskt filter innan det kommer ut i dam- 
 men.
-Bättre vattencirculation skapas om pump install- 
 eras.
-Genom att förse dammen med fontän eller vatten- 
 fall syresätts vattnet vilket motverkar algtillväxt.
-Färskvattentillskott ökar syrehalten och minskar  
 därmed också algtillväxten.
-Genom att träd planteras runt dammen minskas  
 den direkta solstrålningen, och därmed algtill-
 växten. (Stahre)

Erfarenheter från Bo01 i Malmö
Dagvattensystemet i Bo01 består av ett antal dam-
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fortfarande i mindre mängd under sommarmånad-
erna när vattenavdunstningen är stor. En flottör 
känner av när vattennivån har blivit för låg och 
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och för att hålla en jämnare vattennivå. Dammar-
na utgör biologiska habitat i den urbana miljön och 
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litet vattendjup intill kanten och en jämn djupgra-
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dunstar vatten. Vegetationstäcket består oftast av 
en blandning av sedumarter, vilket oftast är mest 
funktionellt eftersom ett sådant vegetationstäcke 
kan klara längre regnfria perioder utan att torka 
ut. (Stahre 2006)
Takuppbyggnaden består av ett dränerande lager, 
eventuellt ett vattenhållande lager, lös takjord 
samt en vegetationsmatta. Det gröna taket fil-
trerar bort viss mängd föroreningspartiklar och 
reducerar dessutom buller. Övriga fördelar är att 
takets isolerande effekt ger minskad värmein-
strålning i byggnaden sommartid och minskad 
värmeutstrålning vintertid. Taket har en större 
anläggningskostnad än ett vanligt tak men å an-
dra sidan har det gröna taket en längre livslängd. 
(VBB VIAK 1999)

GENOMSLÄPPLIGA BELÄGGNINGAR
Genomsläppliga beläggningar låter dagvatten 
infiltrera till underliggande jord och är framförallt 
tillämpbara i tätbebyggda miljöer där det saknas 
gröna ytor. 
Grusytor är ett uppenbart alternativ men det är 
sällan funktionellt i offentliga miljöer eftersom de 
är underhållskrävande då de inte klarar större 
trafikbelastning. Det är vanligt att man försöker 
minska slitage på gräsytor genom att armera med 
speciella betongplattor eller nät av plast eller 
metall och då ökar man samtidigt dagvattnets 
infiltrationsmöjlighet. Armeringens syfte på gräs-
ytor är att skydda gräsrötterna genom att undvika 
att jorden kompakteras för mycket vid tung be-
lastning. Detta är också en vanlig metod när man 
vill undvika kompaktering av jord runt trädrötter. 
Rotmiljön försämras vid kompaktering eftersom 
mindre mängd vatten infiltrerar. Jordens min-
skade porositet skapar syrebrist.
Vid anläggandet av plattytor bör man tänka på att 
fylla fogarna mellan plattorna med ett dränerande 
material och undvika att sätta dem i till exempel 
betong. Där det är möjligt kan man dessutom lägga 
plattorna med en generös fogbredd. (Dunnett & 
Clayden 2007).  
Permeabel asfalt kan vara ett lämpligt alternativ 00-02-11

VBB VIAK, VA-MARK
PM Platsbesparande befintliga
reningssystem för dagvatten 33 (37)

PERMEABLA YTOR

P E R M E AB E L  AS FALT
Svenska: enhetsöverbyggnad, genomsläpplig asfalt/beläggning

Engelska: permeable pavement, porous pavement, cellular porous pavement

T E K N I S K  B E S K R I V N I N G

Den dränerande enhetsöverbyggnaden består av ett poröst asfaltslager (permeabelt
asfalt) som ligger på en makadambädd. Dagvattnet transporteras ner igenom
asfaltlagret och fördröjs i makadamlagret för att slutligen ledas bort med dräneringsrör
till dagvattennätet (Peterzén, 1997). Föroreningsavskiljning sker i makadamlagret.
Permeabel asfalt kan konstrueras som en helt eller delvis permeabel yta (Ellis, 1991).
En helt permeabel yta skapas genom att utlämna de finare fraktionerna i
asfaltsblandningen. Den permeabla asfalten placeras ovanpå ett grovkornigt
marklager (Urbonas & Stahre, 1993). Alternativt konstrueras en permeabel yta genom
moduler med öppna celler emellan (Urbonas & Stahre, 1993).

E G E N S K A P E R  ( F Ö R D E L A R , N A C K D E L A R , R E N I N G S E F F E K T )
Permeabel asfalt minskar andelen icke permeabla ytor. Infiltrationskapaciteten är dock
begränsad och det förekommer problem med igensättning. Dess magasinerande
förmåga leder till mindre dimensioner på dagvattenledningar och till att färre
dagvattenbrunnar behöver anläggas (Peterzén, 1997). Reningseffekten av det vatten
som infiltreras är relativt god (omkring 50-90% för olika föroreningar enligt några
fallstudier). Det kan uppstå problem i kalla klimat om det finns risk att marken fryser.

K O S T N A D E R

Anläggningskostnaden för permeabel asfalt är dyrare än vanlig asfalt enligt Urbonas
och Stahre (1993), men att anlägga enhetsöverbyggnad istället för traditionell
överbyggnad kan vara billigare (Peterzén, 1997). Kostnadseffektiv lösning (Larm,
1994). Skötselkostnaderna kan bli höga om anläggningen måste grävas upp och
ersättas om den sätts igen.

Dränerande asfalt

Avflisningslager

Makadam

Dräneringsledning

Geotextil

Undergrund

00-02-11
VBB VIAK, VA-MARK
PM Platsbesparande befintliga
reningssystem för dagvatten 27 (37)

GRÖNA YTOR

G R Ö N A TAK
Svenska: sedumtak
Engelska: green roofs

T E K N I S K  B E S K R I V N I N G

Taken består av jordväxande mossarter och sedumarter. Takuppbyggnaden utgörs av
dräneringslager, eventuellt vattenhållande lager, lös takjord samt en vegetationsmatta.
Takets våtvikt varierar mellan 40-130 kg/m2 vilket kan jämföras med betongpannor på
50 kg/m2.

E G E N S K A P E R  ( F Ö R D E L A R , N A C K D E L A R , R E N I N G S E F F E K T )
Taket utjämnar dagvattenflöden och upp till 75% av årsnederbörden avdunstas från
taket. Värmeinstrålningen i byggnader minskar sommartid och utstrålningen minskar
vintertid. Buller absorberas i mattan. I och med mattans skyddande effekt har taket
längre livslängd än ett normalt tak. Reningseffekten är okänd. Vegetationsmattan tar
upp stoft och troligtvis en stor del av partiklarna i regnet. Partiklar som tvättats ur luften
kan fastläggas i vegetationsmattan.

K O S T N A D E R

Högre anläggningskostnader än vanligt tak. Driftkostnaderna är låga.

Ö V R I G T

Årlig kontroll av dräneringar bör utföras och taken ska gödslas (juni-juli) med ca 300 g
N/100 m2 tak.

N A T I O N E L L A  O C H  I N T E R N A T I O N E L L A  S Y N P U N K T E R

Troligen mycket bra men det finns inte så mycket resultat. Fungerar en begränsad tid.
Speciellt användbara i tätbebyggda områden med ”dåliga” markförhållanden. De kan
också användas för att kontrollera klimatet i en storstad.

T I L L V E R K A R E  /  F Ö R E T A G ( E X ) :
Exempel på företag som angivit att de arbetar med tekniken: Nordiska gröntak AB

på mindre trafikerade vägar och parkeringsplatser. 
Eftersom denna asfalt är mer porös än vanlig as-
falt är den mer slitagekänslig och bör inte utsättas 
för tyngre trafik. 
Det porösa asfaltslagret läggs på en makadambädd 
som avskiljer en del av de föroreningar som följer 
med vattnet och som fördröjer vattenflödet. Vattnet 
förs sedan genom dräneringsrör ut i dagvatten-
nätet. 
Den permeabla asfalten har en begränsad infiltra-
tionskapacitet och det finns risk för att ytan sätts 
igen på längre sikt. (Stahre 2006)

ÖPPNA RÄNNOR 
Öppna rännor är grunda vattenkanaler på hård-
gjorda ytor. Rännorna transporterar vattnet över 
en hårdgjord yta innan det släpps ut i dagvatten-
systemet eller det vanliga dräneringssystemet. 
Fördelarna med rännorna är att de blir intressanta 
element på hårdgjorda ytor och att de är betydligt 
enklare att rensa än dräneringssystemet under 
mark.  (Dunnett & Clayden 2007).  
Det är passande att använda sig av öppna rännor 
när man vill synliggöra vattnet och dess funktion.
Rännornas utformning och placering är viktig. 
Man måste speciellt tänka på att de inte försämrar 
tillgängligheten. Är rännorna djupa måste man 
tänka på säkerhetsåtgärder som till exempel att 
avgränsa dem med planteringsytor eller staket. 
(Stahre 2006)
Många är rädda för att skräp samlas i rännorna 
och att de därför kräver stort underhåll men Jan 
Johansson, projektingenjör för Bo01 har inte 
uppfattat det som ett problem. 
Att vattenrännorna ofta står tomma är något man 
bör ha i åtanke vid utformningen av dem. Det kan 
vara viktigt att boende i området där rännor plac-
eras blir medvetna om funktionen så att det inte 
kommer som en överraskning att rännorna period-
vis står tomma. (Stahre 2006)

“Lökrännan i Augustenborg, Malmö.

Dagvattenränna i Mauer Park, Berlin.

Bild: VBB VIAK, SwecoBild: VBB VIAK, Sweco
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ljud

av skickligt dolda sprutanordningar som blötte ner 
överraskade besökare. I Castello i Florens ska-
pades en märklig musik som kom från vattendriv-
na orglar, gömda bakom skulpturer av primitiva 
djur. 
Uppfinnaren Agostino Ramelli publicerade 1588 
sina idéer i Le diverse et artificiose machine, som 
bland annat bestod av 10 idéer för att skjuta upp 
vatten i luften. Hans publicerade verk innehöll 
också exakta ritningar till vattenorglar och spring-
brunnar med kvittrande fåglar och rörliga delar 
som vid villa d’Este och Pratolino. Hans förebild 
för sina hydrauliska apparater var verket Pneu-
matica, skrivet av Heros av Alexandria under det 
första århundradet efter Kristus. Heros hade 
uppfunnit häpnadsväckande ”leksaker” som drevs 
av luft, vatten och ånga. (Hobhouse 2002)

VATTNETS LJUD
Inget gör vattnet så närvarande som just ljudet! 
Alla ljud som naturligt vatten alstrar finns också 
inom vattenkonsten: till exempel kluckande, drop-
pande, brusande, plaskande och skvalpande ljud. 
Ljudet i en fontän blir emellertid mer homogent 
än i naturen på grund av fontänens enklare, mer 
regelbundna former. Vattnets ljud precis som dess 
rörelse bestäms av samma krafter som nämnts 
ovan. Ett rytmiskt skvalpande hänger samman 
med en dominerande ytspänning och ett brusande 
ljud uppstår när tryckkrafterna dominerar.
Med ljudet kan man förstärka vattnets visuella 
effekt och idag gör datateknologin det dessutom 
möjligt att skapa ljud med programmerade rytmer 
och strukturer som kan användas för att under-
stryka ett tidsmässigt och rumsligt skeende. (Grön 
Miljö 2007:5)
Vattnets ljud kan utnyttjas för att tona bort 
störande trafikljud. Genom att variera vattnets 
fallhöjd och tryck samt det material som vattnet 
faller mot kan man skapa lekfulla ljudeffekter. 
Vattenbassängens form påverkar också ljudupp-
levelsen. Vissa former koncentrerar och förstärker 
ljudeffekten. Vattnets ljud kan dessutom göra det 
lättare att orientera sig i ett område, vilket i syn-
nerhet kan vara till hjälp för synskadade. (Hedfors 
Miljöforskning 2001:3)

VATTEN I RÖRELSE
Hydrauliska lagar
Rörelsen hos vattnet bestäms av förhållandet mel-
lan olika hydrauliska krafter och eftersom rörelsen 
i allra högsta grad är väsentlig för det estetiska 
uttrycket är några av dessa krafter är intressanta 
att nämna; 
Viskositeten beskriver vattnets tröghet eller 
tendens till att flyta ut vilket påverkas av frik-
tionen från underlaget. Inerti är de inre friktions-
krafterna mellan enkla strålar i en vattenrörelse.
Tyngdkraften påverkar vattenstrålens masstäthet 
och volym.Ytspänning håller samman vattnet vid 
små flöden och skapas när vattenmolekylerna sam-
lar sig i stora sammanhängande grupper. 
Tryckkraften är den kraft som pressar vattnet t.ex. 
genom ett fontänmunstycke. I motsats till de tidi-
gare nämnda krafterna kan denna regleras genom 
inställningar på fontän och pump. 
Alla dessa krafter är i ständig kamp med varan-
dra: viskositetskraften minskar till exempel när 
tryckkraften ökar. I hydrauliken skiljer man också 
mellan laminär och turbulent strömning; I en lam-
inär strömning rör sig vattenpartiklarna i ett 
parallellt förlopp. Detta skapar en ensartad 
strömning med genomskinligt vatten. 
En turbulent strömning har ett oregelbundet 
förlopp förorsakat av virvlar och strålarnas fluk-
tuationer i vattnet som gör att vattenpartiklarna 
blandas under förflyttningen. (Grön Miljö 2007:5)

Hydraulisk teknik under renässansen
Vatten i alla former var ett av de viktigaste in-
slagen i Europas renässansanläggningar under 
1500- och 1600-talen. Vattnet var ett basverktyg 
som användes för att ge liv, rörelse och ljud till 
trädgårdsanläggningarna. Vattnets förvandling 
från ett stilla porlande flöde till en magnifik av-
slutning med ljudliga plask i fantastiskt utsirade 
fontäner och springbrunnar var ett sätt för ägaren 
att göra en maktdemonstration. 
Fontainieri; vatteningenjörerna under 1500- och 
1600-talen, utvecklade en vattenkonst med inveck-
lade hydrauliska system. De såg sig själva som 
återupptäckare av den hydrauliska teknologi som 
utvecklades redan på 100-talet e Kr i Alexandria. 
De var också nyskapande och försåg vatten-
bassänger med mekaniska anordningar som plöt-
sligt kunde dyka upp och röra på sig eller spela 
musik. Installationerna kunde också bestå 

Italienska trädgården i Tatton Park, Manchester.

Tryckluftsfontän vid Stockholmsmässan i Älvsjö som 
skjuter upp vattenpelare med varierad rytm. Ljud-
effekten blir kraftig och variationsrik både när 
vattenpelarna skjuts upp och efter att tryckventilerna 
har stängts och vattenpelarna upplöses och faller ner i 
bassängen

EGENSKAPER OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

rörelse
Vattnets egenskaper kan utnyttjas för att skapa 
olika uttryck och stämningar på en plats. I många 
historiska trädgårdar har man genom att fram-
häva en eller flera av dessa egenskaper lyckats 
skapa platser som helt domineras av vattnets 
närvaro oavsett om vattnet är stilla och tyst eller 
ljudligt sprutande ur en fontän. 
För att kunna gestalta platser där vattnet tillför 
något till sammanhanget, stärker helhetsintrycket 
och samtidigt känns nyskapande måste man ha 
god insikt i vilka egenskaper som kan framhävas 
för att få fram den önskvärda effekten av vattnet.
Det finns stora variationsmöjligheter när det gäller 
att skapa olika uttryck i vatten- och fontänkonst. 
Samtidigt ökar variationsrikedomen i och med att 
ny hydraulisk teknologi, data- och laserteknik ut-
vecklas i en allt snabbare takt. (Grön Miljö 2007:5)

Exchange Square, Manchester.

Fontänbassäng i York, England.

Bilder föregående sida: dimfontän i Lustgarten, Berlin. 
Fasadbelysning som reflekteras i vattenbassäng, Potsdamer Platz, Berlin.
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av skickligt dolda sprutanordningar som blötte ner 
överraskade besökare. I Castello i Florens ska-
pades en märklig musik som kom från vattendriv-
na orglar, gömda bakom skulpturer av primitiva 
djur. 
Uppfinnaren Agostino Ramelli publicerade 1588 
sina idéer i Le diverse et artificiose machine, som 
bland annat bestod av 10 idéer för att skjuta upp 
vatten i luften. Hans publicerade verk innehöll 
också exakta ritningar till vattenorglar och spring-
brunnar med kvittrande fåglar och rörliga delar 
som vid villa d’Este och Pratolino. Hans förebild 
för sina hydrauliska apparater var verket Pneu-
matica, skrivet av Heros av Alexandria under det 
första århundradet efter Kristus. Heros hade 
uppfunnit häpnadsväckande ”leksaker” som drevs 
av luft, vatten och ånga. (Hobhouse 2002)

VATTNETS LJUD
Inget gör vattnet så närvarande som just ljudet! 
Alla ljud som naturligt vatten alstrar finns också 
inom vattenkonsten: till exempel kluckande, drop-
pande, brusande, plaskande och skvalpande ljud. 
Ljudet i en fontän blir emellertid mer homogent 
än i naturen på grund av fontänens enklare, mer 
regelbundna former. Vattnets ljud precis som dess 
rörelse bestäms av samma krafter som nämnts 
ovan. Ett rytmiskt skvalpande hänger samman 
med en dominerande ytspänning och ett brusande 
ljud uppstår när tryckkrafterna dominerar.
Med ljudet kan man förstärka vattnets visuella 
effekt och idag gör datateknologin det dessutom 
möjligt att skapa ljud med programmerade rytmer 
och strukturer som kan användas för att under-
stryka ett tidsmässigt och rumsligt skeende. (Grön 
Miljö 2007:5)
Vattnets ljud kan utnyttjas för att tona bort 
störande trafikljud. Genom att variera vattnets 
fallhöjd och tryck samt det material som vattnet 
faller mot kan man skapa lekfulla ljudeffekter. 
Vattenbassängens form påverkar också ljudupp-
levelsen. Vissa former koncentrerar och förstärker 
ljudeffekten. Vattnets ljud kan dessutom göra det 
lättare att orientera sig i ett område, vilket i syn-
nerhet kan vara till hjälp för synskadade. (Hedfors 
Miljöforskning 2001:3)

VATTEN I RÖRELSE
Hydrauliska lagar
Rörelsen hos vattnet bestäms av förhållandet mel-
lan olika hydrauliska krafter och eftersom rörelsen 
i allra högsta grad är väsentlig för det estetiska 
uttrycket är några av dessa krafter är intressanta 
att nämna; 
Viskositeten beskriver vattnets tröghet eller 
tendens till att flyta ut vilket påverkas av frik-
tionen från underlaget. Inerti är de inre friktions-
krafterna mellan enkla strålar i en vattenrörelse.
Tyngdkraften påverkar vattenstrålens masstäthet 
och volym.Ytspänning håller samman vattnet vid 
små flöden och skapas när vattenmolekylerna sam-
lar sig i stora sammanhängande grupper. 
Tryckkraften är den kraft som pressar vattnet t.ex. 
genom ett fontänmunstycke. I motsats till de tidi-
gare nämnda krafterna kan denna regleras genom 
inställningar på fontän och pump. 
Alla dessa krafter är i ständig kamp med varan-
dra: viskositetskraften minskar till exempel när 
tryckkraften ökar. I hydrauliken skiljer man också 
mellan laminär och turbulent strömning; I en lam-
inär strömning rör sig vattenpartiklarna i ett 
parallellt förlopp. Detta skapar en ensartad 
strömning med genomskinligt vatten. 
En turbulent strömning har ett oregelbundet 
förlopp förorsakat av virvlar och strålarnas fluk-
tuationer i vattnet som gör att vattenpartiklarna 
blandas under förflyttningen. (Grön Miljö 2007:5)

Hydraulisk teknik under renässansen
Vatten i alla former var ett av de viktigaste in-
slagen i Europas renässansanläggningar under 
1500- och 1600-talen. Vattnet var ett basverktyg 
som användes för att ge liv, rörelse och ljud till 
trädgårdsanläggningarna. Vattnets förvandling 
från ett stilla porlande flöde till en magnifik av-
slutning med ljudliga plask i fantastiskt utsirade 
fontäner och springbrunnar var ett sätt för ägaren 
att göra en maktdemonstration. 
Fontainieri; vatteningenjörerna under 1500- och 
1600-talen, utvecklade en vattenkonst med inveck-
lade hydrauliska system. De såg sig själva som 
återupptäckare av den hydrauliska teknologi som 
utvecklades redan på 100-talet e Kr i Alexandria. 
De var också nyskapande och försåg vatten-
bassänger med mekaniska anordningar som plöt-
sligt kunde dyka upp och röra på sig eller spela 
musik. Installationerna kunde också bestå 

Italienska trädgården i Tatton Park, Manchester.

Tryckluftsfontän vid Stockholmsmässan i Älvsjö som 
skjuter upp vattenpelare med varierad rytm. Ljud-
effekten blir kraftig och variationsrik både när 
vattenpelarna skjuts upp och efter att tryckventilerna 
har stängts och vattenpelarna upplöses och faller ner i 
bassängen

EGENSKAPER OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

rörelse
Vattnets egenskaper kan utnyttjas för att skapa 
olika uttryck och stämningar på en plats. I många 
historiska trädgårdar har man genom att fram-
häva en eller flera av dessa egenskaper lyckats 
skapa platser som helt domineras av vattnets 
närvaro oavsett om vattnet är stilla och tyst eller 
ljudligt sprutande ur en fontän. 
För att kunna gestalta platser där vattnet tillför 
något till sammanhanget, stärker helhetsintrycket 
och samtidigt känns nyskapande måste man ha 
god insikt i vilka egenskaper som kan framhävas 
för att få fram den önskvärda effekten av vattnet.
Det finns stora variationsmöjligheter när det gäller 
att skapa olika uttryck i vatten- och fontänkonst. 
Samtidigt ökar variationsrikedomen i och med att 
ny hydraulisk teknologi, data- och laserteknik ut-
vecklas i en allt snabbare takt. (Grön Miljö 2007:5)

Exchange Square, Manchester.

Fontänbassäng i York, England.

Bilder föregående sida: dimfontän i Lustgarten, Berlin. 
Fasadbelysning som reflekteras i vattenbassäng, Potsdamer Platz, Berlin.
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500-talet f Kr är en av de tidigaste som fortfarande 
kan identifieras. Denna trädgårdsform mognade i 
Mellanöstern, vandrade vidare genom norra Af-
rika västerut till Spanien, till det osmanska riket 
i Turkiet och österut till Indien. Vattendiken kan-
tade av gångar hade både ett dekorativt och funk-
tionellt syfte; de intilliggande, nedsänkta rabat-
terna kunde nämligen vattendränkas vid behov. 
(Hobhouse 2002)
Den noggrannhet och eftertanke, med vilken man 
använt vattnet visar vilken betydelse det hade 
i muslimernas medvetande och hur begränsad 
tillgången på vattnet var. Från trädgårdarnas 
och gårdsrummens bassänger och fontäner ledde 
vattnet ut till träd och växter, där de smala ka-
nalerna breddades omkring växternas stammar. 
Detta upprepades överallt, inget vatten fick gå till 
spillo, om man bortser från bergsträdgårdarna där 
tillgången var riklig. 
(Petersen 1997)

VATTEN I KANALER
I människans första trädgårdar
Människans första trädgårdar utformades för 
nyttans skull och dessa trädgårdars regelbundna 
former var en bieffekt av de tidiga systemen av 
vattenkanaler. Trädgårdarna uppstod i varma 
klimat där smältvatten från snön i bergen rann till 
eller där floder med jämna mellanrum översväm-
made omgivande slätter. Egyptierna och Perserna 
var två tidiga kulturer som med hjälp av kreativa 
ansträngningar lärde sig att utnyttja denna 
livsavgörande resurs till fullo. Genom att ut-
nyttja tyngdkraften och rörelseenergin från djur 
och slavar lärde man sig bemästra vattnet på 
diverse kreativa sätt. Man lyckades transportera 
vattnet till den plats där det behövdes och dess-
utom förvara det genom att bygga dammar, kanal-
er och slussar. Egyptierna förädlade bevattnings-
systemet med kanaler som gick i olika riktningar 
och som även kunde användas för bevattning av 
blomsterrabatter. (Hobhouse 2002)

På den iranska högplatån
Här utvecklade perserna ett annat system för att 
föra vatten till sina växter. De utnyttjade oaserna 
med sina naturliga källor och reservoarer som 
samlat upp smältvatten från bergen. Man intro-
ducerade ett raffinerat system av underjordiska 
akvedukter, qanater, för att tillvarata vattnet och 
minska vattenavdunstningen. Reservoarerna lades 
vid grundvattennivå vid bergens fot och därifrån 
ledde man vattnet i underjordiska tunnlar med 
hjälp av tyngdkraften. Vattnet samlades sedan 
upp i nya reservoarer eller fördes vidare till öppna 
kanaler.
I fruktträdgårdarna och trädalléerna övergick 
qanat-systemet i jubes; kanaler från vilka vattnet 
kunde sippra ut till växternas rötter. Genom att 
kombinera dessa kanaler med försänkta rabat-
ter som bevattnades genom ett system av regler-
bara slussar kunde man skapa förutsättningar för 
privata trädgårdar kring hemmen. Än idag finns 
bevarade exempel på jubes, bland annat i städerna 
Esfahan och Shiraz. De tidiga qanat-systemen 
kunde vara flera kilometer långa och har fram till 
vår tid gjort det möjligt för överlevnad på stora de-
lar av den iranska landsbygden. (Hobhouse 2002)

I islams trädgårdar
Den islamska trädgårdens symmetriska grund-
form och inslaget av fyra vattenfyllda kanaler som 
delar trädgården i fyra delar etablerades tidigt 
i ökenländerna. Cyrus den stores trädgård från i kanaler

Smältvatten leds ner längs 
gatorna i den franska 
alpbyn Briancon.

Hidden Gardens, Glasgow.

Vattenskulptur Dublin

reflektioner

ljus

Neonskulptur, Potsdamer Platz, Berlin

Fontäner med lekfullt varierad rytm, Piccadilly Gardens, Manchester.

Dublin Castle, Dublin.

VATTNETS LJUS OCH REFLEKTIONER
Solsken förstärker vattnets livgivande effekt ge-
nom att framhäva varenda liten luftbubbla. Sol-
ljuset gör klart vatten genomskinligt. Med vindens 
hjälp, blir vågskuggor synliga mot ljusa underlag. 
Solsken i kombination med skugga skapar mystik 
och komplexitet hos vattnet samt gör tiden på-
mind. (Dreiseitl & Grau 2001)
Det går inte att påverka solens placering på him-
len, ljusets intensitet och inte heller vindens in-
tensitet men däremot kan man påverka djupet på 
en vattenbassäng, dess placering i rummet, iakt-
tagarens förmåga att placera sig i rummet, vat-
tendjupet, vattennivån i förhållande till bas-
sängkanten samt färg och form på bassängbottnen. 
Med hjälp av ljusreflektionerna kan man styra 
vattnets uttryck och exponera rumslighet både 
ovanför och under vattnet. (Grön Miljö 2007:5)
Genom hela trädgårdskonstens historia, och 
kanske speciellt i islams trädgårdar har man 
konsekvent använt sig av speglande, mörka och 
ogenomsiktliga vattenbassänger. Lika vanligt har 
det varit med genomsiktliga och klara bas-
sänger med vågreflektioner som projicerade mot 
bottnen skapar ett livfullt mönster. I de islamska 
trädgårdarna utnyttjade man också att ljusets 
reflektioner förändrar sig efter hur man står i för-
hållande till en bassäng; I medljus ses speglingar-
na i klara färger, i motljus dominerar bassängbott-
nens färger medan man i sidljus ser samma saker i 
bleka färger. (Grön Miljö 2007:5)
I de blanka vattenytorna speglas inte bara himlen, 
solen och månen, utan också den omgivande arki-
tekturen med det ljus som faller på den. 
Vattenkaskader från fontänerna reflekterar sol-
ljuset i livfulla ljusglimtar. Vattenfall likt pappers-
tunna mattor leds ut över chini-kanas (små nisch-
er) som på dagen reflekterar solljuset, medan de 
på natten fördunklar de brinnande bloss som ställs 
i varenda nisch bakom vattenmattan. (Petersen 
1997) Brusande vattenfall över större höjder re-
flekterar solljuset mjölkvitt, medan det vatten som 
leds ner över en chador (räfflad, sluttande ramp) 
glittrar som i en forsande bergsbäck.  (Hobhouse 
2002)
Genom att styra ljuset och dess reflektioner ville 
man i historiska trädgårdar inte bara skapa olika 
estetiska uttryck utan också speciella stämningar. 
I landskapsparkerna eftersträvade man till exem-
pel känslan av mystik och dramatik vilket gjorde 
att man förespråkade de mörka och ogenomsiktliga 
vattnen. (Grön Miljö 2007:5)
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500-talet f Kr är en av de tidigaste som fortfarande 
kan identifieras. Denna trädgårdsform mognade i 
Mellanöstern, vandrade vidare genom norra Af-
rika västerut till Spanien, till det osmanska riket 
i Turkiet och österut till Indien. Vattendiken kan-
tade av gångar hade både ett dekorativt och funk-
tionellt syfte; de intilliggande, nedsänkta rabat-
terna kunde nämligen vattendränkas vid behov. 
(Hobhouse 2002)
Den noggrannhet och eftertanke, med vilken man 
använt vattnet visar vilken betydelse det hade 
i muslimernas medvetande och hur begränsad 
tillgången på vattnet var. Från trädgårdarnas 
och gårdsrummens bassänger och fontäner ledde 
vattnet ut till träd och växter, där de smala ka-
nalerna breddades omkring växternas stammar. 
Detta upprepades överallt, inget vatten fick gå till 
spillo, om man bortser från bergsträdgårdarna där 
tillgången var riklig. 
(Petersen 1997)

VATTEN I KANALER
I människans första trädgårdar
Människans första trädgårdar utformades för 
nyttans skull och dessa trädgårdars regelbundna 
former var en bieffekt av de tidiga systemen av 
vattenkanaler. Trädgårdarna uppstod i varma 
klimat där smältvatten från snön i bergen rann till 
eller där floder med jämna mellanrum översväm-
made omgivande slätter. Egyptierna och Perserna 
var två tidiga kulturer som med hjälp av kreativa 
ansträngningar lärde sig att utnyttja denna 
livsavgörande resurs till fullo. Genom att ut-
nyttja tyngdkraften och rörelseenergin från djur 
och slavar lärde man sig bemästra vattnet på 
diverse kreativa sätt. Man lyckades transportera 
vattnet till den plats där det behövdes och dess-
utom förvara det genom att bygga dammar, kanal-
er och slussar. Egyptierna förädlade bevattnings-
systemet med kanaler som gick i olika riktningar 
och som även kunde användas för bevattning av 
blomsterrabatter. (Hobhouse 2002)

På den iranska högplatån
Här utvecklade perserna ett annat system för att 
föra vatten till sina växter. De utnyttjade oaserna 
med sina naturliga källor och reservoarer som 
samlat upp smältvatten från bergen. Man intro-
ducerade ett raffinerat system av underjordiska 
akvedukter, qanater, för att tillvarata vattnet och 
minska vattenavdunstningen. Reservoarerna lades 
vid grundvattennivå vid bergens fot och därifrån 
ledde man vattnet i underjordiska tunnlar med 
hjälp av tyngdkraften. Vattnet samlades sedan 
upp i nya reservoarer eller fördes vidare till öppna 
kanaler.
I fruktträdgårdarna och trädalléerna övergick 
qanat-systemet i jubes; kanaler från vilka vattnet 
kunde sippra ut till växternas rötter. Genom att 
kombinera dessa kanaler med försänkta rabat-
ter som bevattnades genom ett system av regler-
bara slussar kunde man skapa förutsättningar för 
privata trädgårdar kring hemmen. Än idag finns 
bevarade exempel på jubes, bland annat i städerna 
Esfahan och Shiraz. De tidiga qanat-systemen 
kunde vara flera kilometer långa och har fram till 
vår tid gjort det möjligt för överlevnad på stora de-
lar av den iranska landsbygden. (Hobhouse 2002)

I islams trädgårdar
Den islamska trädgårdens symmetriska grund-
form och inslaget av fyra vattenfyllda kanaler som 
delar trädgården i fyra delar etablerades tidigt 
i ökenländerna. Cyrus den stores trädgård från i kanaler
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Neonskulptur, Potsdamer Platz, Berlin

Fontäner med lekfullt varierad rytm, Piccadilly Gardens, Manchester.

Dublin Castle, Dublin.

VATTNETS LJUS OCH REFLEKTIONER
Solsken förstärker vattnets livgivande effekt ge-
nom att framhäva varenda liten luftbubbla. Sol-
ljuset gör klart vatten genomskinligt. Med vindens 
hjälp, blir vågskuggor synliga mot ljusa underlag. 
Solsken i kombination med skugga skapar mystik 
och komplexitet hos vattnet samt gör tiden på-
mind. (Dreiseitl & Grau 2001)
Det går inte att påverka solens placering på him-
len, ljusets intensitet och inte heller vindens in-
tensitet men däremot kan man påverka djupet på 
en vattenbassäng, dess placering i rummet, iakt-
tagarens förmåga att placera sig i rummet, vat-
tendjupet, vattennivån i förhållande till bas-
sängkanten samt färg och form på bassängbottnen. 
Med hjälp av ljusreflektionerna kan man styra 
vattnets uttryck och exponera rumslighet både 
ovanför och under vattnet. (Grön Miljö 2007:5)
Genom hela trädgårdskonstens historia, och 
kanske speciellt i islams trädgårdar har man 
konsekvent använt sig av speglande, mörka och 
ogenomsiktliga vattenbassänger. Lika vanligt har 
det varit med genomsiktliga och klara bas-
sänger med vågreflektioner som projicerade mot 
bottnen skapar ett livfullt mönster. I de islamska 
trädgårdarna utnyttjade man också att ljusets 
reflektioner förändrar sig efter hur man står i för-
hållande till en bassäng; I medljus ses speglingar-
na i klara färger, i motljus dominerar bassängbott-
nens färger medan man i sidljus ser samma saker i 
bleka färger. (Grön Miljö 2007:5)
I de blanka vattenytorna speglas inte bara himlen, 
solen och månen, utan också den omgivande arki-
tekturen med det ljus som faller på den. 
Vattenkaskader från fontänerna reflekterar sol-
ljuset i livfulla ljusglimtar. Vattenfall likt pappers-
tunna mattor leds ut över chini-kanas (små nisch-
er) som på dagen reflekterar solljuset, medan de 
på natten fördunklar de brinnande bloss som ställs 
i varenda nisch bakom vattenmattan. (Petersen 
1997) Brusande vattenfall över större höjder re-
flekterar solljuset mjölkvitt, medan det vatten som 
leds ner över en chador (räfflad, sluttande ramp) 
glittrar som i en forsande bergsbäck.  (Hobhouse 
2002)
Genom att styra ljuset och dess reflektioner ville 
man i historiska trädgårdar inte bara skapa olika 
estetiska uttryck utan också speciella stämningar. 
I landskapsparkerna eftersträvade man till exem-
pel känslan av mystik och dramatik vilket gjorde 
att man förespråkade de mörka och ogenomsiktliga 
vattnen. (Grön Miljö 2007:5)
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Hanteringen av dagvatten ökar i takt med utbyggnaden av våra städer och idag 
har reningsverken inte alltid kapacitet att ta hand om det vatten som kraftiga 
och långvariga regn ger. Detta ökar risken för lokala översvämningar och ökar 
miljöbelastningen på våra sjöar och vattendrag. Genom att de täta ytorna för-
flyttar regnvattnet utan att låta det infiltreras där det fallit hindras naturliga 
filtrerings- och reningsprocesser. Dessutom kan det orsaka en sänkning av 
grundvattennivån när regnvattnet inte blir ett tillskott.  
Ett sätt att hantera detta problem är att skapa flödesfördröjningar genom en 
lokal och öppen dagvattenhantering. På så sätt gör man även belastningen på 
sjöar och vattendrag jämnare. Lokal dränering och öppna dagvattensystem är 
kostnadseffektiva eftersom de är lättillgängliga för underhåll och inte kräver 
någon avancerad teknologi. Genom att reningsverken dessutom avlastas ger det 
både ekonomisk och miljömässig vinning. Öppet vatten skapar förutsättningar 
för ett rikt växt- och djurliv och genom en estetiskt tilltalande utformning er-
hålls platser med högre vistelsevärde.

Ett öppet dagvattensystem i tätbebyggda områden kan bestå av komponenter 
som exempelvis svackdiken, dammar, planterade dagvattenbehållare och öppna 
kanaler. Dessa element konstrueras på olika sätt men grundkonceptet handlar 
om att skapa flödesutjämning i dagvattentillströmningen, ökad infiltration, 
ökad avdunstning och föroreningsavskiljning. Genom en omsorgsfull utformn-
ing av dessa element kan man skapa estetiska och sociala fördelar i utemiljön.

Vetskapen om hur vattnets egenskaper kan framhävas för att fullt ut komma 
till sin rätt ger förutsättningar för att skapa platser som helt domineras av 
vattnets närvaro. Vattnets rörelse exempelvis, bestäms av förhållandet mel-
lan olika hydrauliska krafter som viskositet, inerti, tryckkraft, tyngdkraft och 
ytspänning m fl., krafter som påverkar det estetiska uttrycket lika mycket som 
rörelsen. Vattnets ljud bestäms av samma krafter. Ett rytmiskt skvalpande 
hänger samman med en dominerande ytspänning och ett brusande ljud uppstår 
när tryckkrafterna dominerar. Vattenbassängens form påverkar också ljud-
upplevelsen. Vissa former koncentrerar och förstärker ljudeffekten. 

I människans första trädgårdar använde sig egyptierna och perserna av dam-
mar, slussar och kanaler för att förflytta vattnet till den plats där det behövdes 
och till att förvara det. Trädgårdarnas form var en bieffekt av dessa tidiga 
kanalsystem. Muslimerna använde det livsviktiga vattnet med samma nog-
grannhet och eftertanke. Från de islamska trädgårdarnas och gårdsrummens 
bassänger och fontäner leddes vattnet ut till träd och växter, där de smala ka-
nalerna breddades omkring växternas stammar.
I renässansträdgårdarna på 1500- och 1600-talet var vattnet ett basverktyg 
som användes för att ge liv, rörelse och ljud till trädgårdsanläggningarna. 
Vatteningenjörerna under denna tid utvecklade avancerade hydrauliska 
system men såg sig egentligen som återupptäckare av en teknologi som upp-
funnits redan på 100-talet e Kr i Alexandria.
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LÄGE
Norra Järfälla vid Mälaren.

ANTAL INVÅNARE
Kallhäll/Stäket drygt 12 000, varav 5000 i 
centrums närområde.

KOMMERSIELL SERVICE
Koncentrerad till centrum. Två livsmedelbutiker, 
apotek och bank m.m.

KOMMUNIKATIONER
Egen pendeltågsstation, 20 min till Stockholms C. 
Terminal för lokalbussar E18.

KULTUR
Folkets Hus med bibliotek, bio och Bolindermuseet.

REKREATION
Görvälns naturreservat, badplatser, båtklubbar.
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Pendeltåg

St Lukas kyrka

Källtorpsskolan

Småbåtshamn

Motionsområde

Gjutarplan

Vårdcentral

Kallhäll centrum

K
al

lh
äl

l

Gestaltningsförslaget avser Kallhäll centrum med Gjutarplan.
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1960 byggs det första lamellhuset. 
Bild: Järfälla Bildarkiv. Fotograf: Gerda Dahlström

Basvillan

Glasvillan

Där St Lukas kyrka står idag fanns 
förr ett ungkarlshotell.

Affärsvillan

Gammal skolbyggnad

Byxfickstorget

KALLHÄLLS STATION

Postvillan

Vattendrag som ej är 
synligt idag.

BYGGNADER IDAG

Vykort 1960-tal. 
Bild: Järfälla Bildarkiv. Fotograf: AB Grafisk konst.

H
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a
1973 fanns Konsumbyggnaden ännu inte. 
Bild: Järfälla Bildarkiv. Fotograf: Krister Sandström.

Folkets hus

Konsumbyggnadens läge idag

Torget i Kallhäll fick nytt läge och nytt namn när lamellhusen byggdes på 1960-talet. Byxfickstorget blev 
Gjutarplan. Det vinkelformade lamellhuset byggdes först i ordningen. Gjutarplan anlades på 1970-talet. 

N
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Kallhäll och 
Bolinders fabrik
Det moderna Kallhäll växte fram i början av 1900-
talet när Bolinders verkstäder 1909 flyttade en del 
av sin verksamhet från Klara strand i Stockholm. 
Lokalerna i Stockholm hade blivit för trånga och i 
Kallhäll hade man ett bra läge utefter järnvägen 
mot Västerås samt sjövägen på Mälaren mellan 
Stockholm och Kallhäll.
Fram till denna tidpunkt hade Kallhäll varit en 
utpräglad jordbruksbygd.
När produktionen startade i Kallhäll hade man 
75 anställda och då inriktade man sig främst 
på spisar och köttkvarnar. Bolinders uppförde 
arbetarbostäder i anslutning till fabriken som i 
första etappen utgjordes av ett 10-tal flerfamiljs-
villor. Anställning på fabriken var en förutsättning
för att få hyra dessa.
 

1932 slog Bolinders motoravdelning samman med 
Munktells i Eskilstuna och på 30- och 40-talen pro-
ducerade man utombordsmotorer, diskmaskiner, 
sanitetsgods och emaljerade hushållskärl. Under 
andra världskriget tillverkades bl a gengasag-
gregat  till försvaret. På 50-talet satsades det på 
kylskåp och elspisar men konkurrensen från Husq-
varna och Elektro Helios blev med tiden för stark 
och Bolinders Fabrik AB tvingades lägga ner 1956.
Kallhäll började expandera ordentligt på 1950-
talet men på 60-talet var inflyttningsvågen som 
störst och det var då höghusområdena och 
centrumet tillkom. De flesta av arbetsvillorna revs 
i samma veva. 1968 kom pendeltåget och Kallhäll 
blev då en typisk pendlarförort.

Bild: Järfälla Bildarkiv. Fotograf: Gunvor Willberg.
29
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2 handikapparkeringar i gåzonen.

Skogsområdet 
bildar bakgrund..

Granitpollarna markerar hur 
långt bilarna får köra..

Stråket tillkännager sig inte..14 febr kl 11 skuggar Konsum och träden 
på kullen en stor del av torgytan..

Ingen definierad möbleringsyta..

Stationen syns dåligt..

Det man ser av stråket..

Vegetationen skymmer 
stråket från detta håll..

Konsums fasad är tom och anonym..

Lågpunkt..

Onödigt bred väg?

Trist med parkering utanför biblioteket..

Parkeringsyta ger trist entré..
Vattensamling..

Ekarna ramar in torget och 
ger platsen karaktär..

FOLKETS HUS

Omständig väg för fotgängare?

Vissa tar denna väg istället..
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Verksamheterna skyms av 
träden på kullen..

Folkets hus är anonymt

Buskplanteringen och 
kullen hindrar rörelsen 
ut på torget..

Tågbrons riktning mot 
torget och Folkets hus kan 
förstärkas..

Träden skymmer delar av torget..

VY FRÅN PERRONGEN

Trädet skymmer sikten mot Gjutarplan..

Fasaden signalerar inte centrum..

Cykelparkering..

Skylt syns dåligt..

Centrum är fysiskt svårtillgängligt..Onödigt breda körytor?

Staketet är barriärskapande..

Lågpunkt..

Ek som ger karaktär..
Torget skyms bakom vegetation..

Mörktonade skyltfönster 
ej inbjudande..

Skärmtaket skuggar..

Lös möblering som saknar 
koppling till markytan..

Mörk markbeläggning gör 
att stråket upplevs ännu 
skuggigare..

Inget samspel mellan rummets 
väggar och golv..
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“Kullen” tar upp stort utrymme på torget och skapar ett svåråt-
komligt och lite utsatt rum. Bänkarna är placerade med ryggen mot 
rörelsen som sker längs fasaderna vilket inte är så lyckosamt. De rum 
som skapas mellan kullens träd och husens fasader är onödigt trånga 
och skuggiga. 

RUMSLIGHET IDAG: VEGETATIONRUMSLIGHET IDAG: BEBYGGELSE

CENTRUMETS YTTRE RUMSLIGA AVGRÄNSNING

R
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m
sl
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e
t

Butiksstråket behöver en tydligare koppling till 
själva torget. Kullens placering gör att det känns 
som att stråket fortsätter förbi torget istället för 
att landa på torget.
Rörelsen längs stråket, gångbron och torget  sker 
i riktning mot denna punkt och utformningen av 
torget borde skapa förutsättning för den rörelsen. 
Ett öppnare torgrum här skulle kunna ge möjlighet 
för fler spontana möten, skapa bättre översikt och 
underlätta rörelsen.
Genom att utforma ytan mellan tågstationen 
och konsumbyggnaden som ett yttre torgrum 
med liknande karaktär som det inre kan en bät-
tre visuell koppling skapas mellan tågstationen, 
busshållplatsen och torget. Genom att dessa 
rum knyts samman underlättas rörelsen mellan 
busshållplatsen och torget men dessutom annon-
seras torget och centrumet bättre ifrån pendel-
tågsstationen.
Vegetationen  skapar många små rumsbildningar 
som är svåra att utnyttja och har en skymmande 
effekt på flera ställen vilket ger ett dåligt samspel 
mellan centrumets olika ytor.

Rumslighet
Gjutarplan avgränsas av två lamellhuskroppar 
och en lådformad konsumbyggnad. Nivåskillnad-
erna bidrar också till att markera torgets gränser. 
Byggnadernas höjd överenstämmer med torgytans 
storlek och dess väggar skapar ett lagom slutet 
torgrum. Torgrummet har en bred öppning mellan 
konsum och folkets hus men där bidrar två kraft-
iga ekar till den visuella avgränsningen.
Det trekantiga torget kan delas in i flera olika 
torgrum. “Kullen” är t ex ett tydligt avgränsat 
rum i och med att den är upphöjd och inramad av 
klotlönnar. Mellan kullen och husen uppstår smala 
rum dit mycket av rörelsen styrs. Bredvid kullen 
finns den mest öppna och överskådliga delen av 
torgrummet. Detta rum avgränsas på sätt och vis 
av parkeringen men det går också att uppfatta 
de stora ekarna som det avgränsande elementet. 
Lamellhusen bildar ett långt butiksstråk som ut-
gör ett helt separat torgrum. De mindre självklara 
rumsbildningarna som skulle kunna knytas an 
till torget är parkeringsytan som idag delvis är en 
del av torgrummet och buss/taxiytan mellan järn-
vägsstationen, gångbron och konsum.

FOLKETS HUS

KONSUM

GJUTARPLAN

VÅRDCENTRAL

KÄLLTORPS-
SKOLAN
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GÖRVÄLN Gjutarplan

Järnväg

KALLHÄLL

dessa parkeringsplatser ligger i direkt anslutning 
till torget och underlättar för dem som kommer 
med bil för att handla på t ex Konsum eller Ica. 
När man kommer från Källtorpsvägen är det dock 
denna parkering som utgör entrén till torget vilket 
inte ger en välkomnande effekt. Det är snarare så 
att torgytan skyms bakom parkeringen. Torgets 
upphöjda läge gör det omöjligt för huvudlederna 
att direkt ansluta till torget. Därför är det extra 
viktigt att utveckla torgets entrérum mot vägarna 
så att man som bilist blir medveten om att man 
passerar torget, något som ökar möjligheten att 
man passar på att uträtta något ärende där.
Parkeringsytor i nära anslutning till centrum är 
viktigt för att den lokala centrumhandeln ska 
kunna ha någon konkurrensfördel gentemot större 
köpcentra. Eftersom det lilla förortscentrumet 
aldrig kommer kunna konkurrera med sitt utbud 
är närheten viktig att planera för.

Biltrafik i anslutning till 
torget
Kalhälls centrum utgör huvudtorg i samhället 
och Gjutarplan har en gynnsam placering i väg-
strukturen eftersom torget ligger i anslutning till 
pendeltågsstationen, Kallhällsleden och Kärrtorps-
vägen, de två stora huvudlederna i Kallhäll som 
sluter an mot E18. I och med torgets höga läge blir 
det dock visuellt avskiljt från dessa huvudleder. 
Det finns egentligen ingenting som signalerar att 
man är i ortens centrum förutom pendeltågs-
stationen. De bebyggda delarna i Kallhäll ligger 
huvudsakligen mellan järnvägen i väster och E18 
i öster, och eftersom Gjutarplan ligger precis intill 
järnvägen medför det att Kallhällsborna i regel 
inte passerar torget när de lämnar orten med bil. 
Endast några få bostadsområden är placerade så 
att man måste passera torget för att nå huvudled-
erna.
Nära Gjutarplan och pendeltågsstationen finns 
flera större parkeringsplatser där kallhällsborna 
ställer bilen för att ta tåget in till stan. En av 

VERKSAMHETER

ÖVERSJÖN

KALLHÄLLSLEDEN

KÄLLTORPS-
SKOLAN
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Gångrörelse mellan buss/
tåg och torg 
Gjutarplan har i hög grad karaktären av ett 
passagetorg. Rörelserytmen styrs påtagligt av 
pendeltågstrafiken. En gångbro förbinder pendel-
tågsstationen med Gjutarplan och därför passerar 
man i regel torget när man kommer från tåget. Be-
byggelsen i Kallhäll är koncentrerad på östra sidan 
om järnvägen vilket gör att rörelsen sker nästan 
uteslutande i riktning mot centrum. 
Bussarna stannar mellan stationen och Kallhälls 
centrum och eftersom det finns en trappa som 
leder från gångbron till busshållplatserna sker 
viss del av rörelsen här istället för på torget. När 
man väntar på bussen har man dålig kontakt med 
Gjutarplan. Det är delvis torgets höga läge som 
gör att man inte ser vad som händer där och vad 
som finns på torget. Vegetationen i slänten upp 
mot torget och den väl tilltagna vägbredden mellan 
torget och busshållplatserna minimerar också den 
visuella kontakten. 
Ett staket mitt i vägen med syfte att styra rörelsen 
över vägen till ett övergångsställe får också en viss 
barriärskapande effekt. Torget känns helt enkelt 
svåråtkomligt. Busshållplatsen är svår att fysiskt 
koppla till torget eftersom torget ligger så högt och 
eftersom bussarna måste stanna i nära anslutning 
till stationen. Torget skulle kunna kännas mer 
tillgängligt från busshållplatsen och tvärtom ifall 
ytorna underlättade för fotgängarnas rörelse samt 
med sitt utseende knöt an till torgrummet.
När man närmar sig torget via gångbron från tåg-
stationen gör busk- och trädplanteringar, reklam-
skyltar, anslagstavlor m.m. det omöjligt att få 
någon riktig överblick. Torgets verksamheter syns 
dåligt liksom eventuell torgförsäljning vilket knap-
past skapar förutsättning för spontana ärenden.
Där gångbron angör torgytan styr en buskplanter-
ing rörelsen i sidled. Till vänster öppnar sig det 
långa butiksstråket som man upptäcker först när 
man lämnar gångbron. Till höger kan man fort-
sätta rakt in på Konsum eller välja gångvägen som 
leder ner till busshållplatserna.
För att gynna livet på torget och dess verksamhet-
er bör rörelsen från tåg och buss styras mot torget. 
En av torgets viktigaste punkter är ytan framför 
gångbron där flera rörelseriktningar sammanfaller 
och där man skulle kunna ha den bästa överblick-
en över torgets olika delar, men idag skapar 
torgets utformning inte en sådan möjlighet.

Gångrörelse mot torget
För ett litet förortscentrum är närheten till de 
omgivande bostadsområdena viktig. Genom att 
förbättra kommunikationsmöjligheterna i när-
området kan man öka centrumets befolknings-
underlag. (Olsson & Ohlander & Cruse Sondén 
2004)) Många kallhällsbor passerar torget när de 
ska till och från bussar och pendeltåg, därför är det 
viktigt att förbättra rörelsemöjligheten mot bussar 
och tåg. Ökad tillgänglighet till lokala färdmedel 
kommer automatiskt att gynna torget. 
Vägmiljön kring Gjutarplan tillåter bilister att 
hålla höga hastigheter och eftersom de flesta 
övergångsställena kring centrum är obevakade 
uppstår troligtvis en del farliga situationer mellan 
gående och bilister. Skolungdomarna som fram-
förallt rör sig över korsningen mellan Källtorps-
skolan och Gjutarplan tenderar att ta större risker 
och blir därför extra utsatta. Vägmiljön gynnar 
alltså bilister mer än de gående vilket gör Gjutar-
plan svårtillgänglig. Att bilisterna kan hålla höga 
hastigheter är dessutom ogynnsamt för centrumet 
eftersom man lätt kan köra förbi centrumet utan 
att uppfatta det. Parkeringsytan intill torget gör 
att centrumet tillgängligt för bilister vilket är 
positivt men för de gående blir den en barriär och 
på denna plats bidrar den dessutom till den föga 
inbjudande miljön kring torget.De ovala markerin-
garna på kartan till höger visar var gångrörelsen 
koncentreras. Vägrummen bör här utformas så att 
de gående kan röra sig lättare och säkrare. Bilis-
terna bör genom en hastighetssänkande utformn-
ing göras medvetna om att folk är i rörelse speciellt 
vid dessa punkter. 

Biltrafik på torget
Det är möjligt för bilar att köra upp på torgytan 
för att lämna eller hämta upp någon eller för att 
leverera varor till de olika affärsverksamheterna. 
Två handikapp-parkeringar ligger i kanten av tor-
gytan. Det är tydligt att man befinner sig i en fot-
gängarzon när man kör på torget. Biltrafiken som 
främst verkar bestå av varutransporter beter sig 
visserligen försiktigt när de kör på Gjutarplan men 
torgets begränsade yta som är tätt möblerad med 
belysningsstolpar, reklamskyltar m.m. gör att bi-
larna ofta måste backa för att kunna ta sig ut från 
torget igen. Detta skapar risker för fotgängarna. 
I och med att infarten till torget är trång och har 
stor lutning blir sikten försämrad både när man 
kör in på och ut från torget. Granitpollare visar 
hur långt det är tänkt att bilarna ska få köra på 
torget men det är fullt möjligt och verkar före-
komma regelbundet att framförallt varutransport-
er och taxibilar/färdtjänst tar sig friheten att köra 
längre in på torget. I boken Lokala torg 
konstateras det att ett visst mått av bilar i sam-
spel med fotgängare och det “inre” torgrummet 
gynnar många förortstorg och jag anser att så är 
fallet även på Gjutarplan. Det måste vara möjligt 
för biltrafik, framförallt yrkestrafik att i viss mån 
nå Gjutarplan och dess verksamheter men på ett 
sätt som inte skapar risker för gående. Ytorna 
måste därför signalera tydligare var det är tillåtet 
för bilar att röra sig. När en yta som uppfattas som 
en bilfri zon ändå tillåter bilar ökar risken för att 
någon blir påkörd eftersom gående inte förväntar 
sig att det ska komma bilar.
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Vind
De dominerande vindriktningarna under året är 
sydliga och sydvästliga vindar. (SMHI) 
I syd skyddar konsumbyggnaden och ekarna torgy-
tan från vind.  
När vinden blåser från sydväst har man vinden 
i ryggen när man går på gångbron i riktning mot 
torget. Träd utgör idag ett vindskydd. Vindarna 
från syd- och sydväst är dock förhållandevis var-
ma. (SMHI)
De kallare nordvästliga vindarna har samma rikt-
ning som stråket. Det är viktigt med ett vindskydd 
norr om stråket för att undvika att vindar koncen-
treras längs stråket. 

Sol / Skugga
Stråket är nästan helt skuggat under större delen 
av året.
Skärmtaken ger mest skugga runt midsommar när 
solen står som högst på himlen.
Konsumbyggnaden skuggar som mest tidigt på 
morgonen under våren och hösten.
På eftermiddagar faller inte konsumbyggnadens 
skugga på själva torgytan.

21 mars 21 juni 21 sept

Kl 12.00

Kl 15.00

Kl 09.00

Stråket

Gjutarplan

Konsum

N
iv

åe
r

N

S

ÖV

20-23 m

23-24 m

18-20 m

24-27m

27-31 m

18-20 m

De stora nivåskillnaderna bidrar till de olika rumsbildningarna.
Gjutarplan (markerad i gult) är  tydligt avgränsat från ytorna runtomkring.
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Gräsytorna kring torget är idag för små för att 
kunna infiltrera större dagvattenmängder.
VA-planen visar att brunnarna på Gjutarplan är 
anslutna till en dagvattentunnel. Vattnet från 
lamellhusens tak leds via stuprör direkt till lednin-
gar under mark.Vattnet från konsumbyggnadens 
tak leds däremot ut ovan mark på den fasad-
sida som pilen visar. Regnvatten som hamnar på 
stråkytan leds ner i brunnar som ej är utritade i 
ledningsplanen. De är ej sammankopplade med de 
brunnar som finns på den öppna torgytan.
 

Avrinning 
Planen visar hur vattenavrinningen ser ut idag 
på och kring torgytan. Idag finns ett problem med 
ansamling av vatten där parkeringsytan är som 
lägst. Detta beror antagligen på att dagvattnet 
inte fördelas jämnt mellan brunnarna och därför 
blir belastningen för stor på parkeringsytans lägst 
placerade brunn.
Dagvattnet från konsumbyggnadens tak leds via 
två stuprör ut på en intilliggande gräsyta. På 
denna gräsyta finns en brunn som kan avlasta 
ytan vid större flöden.

DELAVRINNINGSOMRÅDET
Dagvattnet från denna del av Kallhäll rinner 
ut i Mälaren.V

at
te

n

VATTENAVRINNING PÅ PLATSEN IDAG
Orangea markeringar visar dagvattenbrunnarnas läge.

DAGVATTENTUNNEL

Avrinningszoner som platsen kan delas in i.

KALLHÄLL 
CENTRUM
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CENTRUMETS YTTRE 
AVGRÄNSNING

DET INRE TORGRUMMET

VIKTIGT ENTRÉRUM

KONCENTRERAD 
RÖRELSE

DOMINERANDE 
RÖRELSERIKTINGAR

Genom att förlänga ett befintligt parkstråk med en allé kopplas 
två motionsområden samman.

LINJERIKTNINGAR FRÅN VÄGAR

NIVÅKURVOR ATT UTGÅ FRÅN

CENTRUMOMRÅDE SOM TYDLIGGÖRS

LINJERIKTNINGAR 
FRÅN BYGGNADERNA

BEFINTLIGA SOLITÄRTRÄD

RÖRELSERIKTNINGAR

SIKTLINJER

“Ett välfungerande torg bör ha en tydlig fysisk avgränsning, med verksamheterna samlade och väl exponerade på 
torget. En god överblick över torget och dess utbud av affärer och andra funktioner gör det lättare att orientera sig och 
skapar synergieffekter, dvs verksamheterna kan dra nytta av varandra”. (Olsson & Ohlander & Cruse Sondén 2004)
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De gula streckade markeringarna visar torgets 
öppningar för södersolen. 
Skuggor som byggnader och träd ger är markerade 
i svart. 
De blå linjerna visar gestaltningens öppna sikt-
korridorer. Syftet med siktkorridorerna är att 
skapa en god kontakt mellan Gjutarplan och an-
gränsande ytor, och på så vis minska den avgrän-
sande effekten som nivåskillnaderna ger.

Den blå streckade linjen visar var framkomlighet-
en ska vara prioriterad. Vårdcentralen är nu bät-
tre kopplad till Gjutarplan genom en helt rak och 
handikappanpassad gångväg.
De orangea pilarna visar de viktigaste rörelserikt-
ningarna som gestaltningen tar fasta på. Rörelse-
riktningarna utgår från pendeltåg, bussstation, 
skola, bostadsområde och vårdcentral. Rörelsen 
längs fasader och genom det smala stråket under-
lättas också. De gula linjerna visar var entréer till 
verksamheter finns.

RÖRELSE OCH TILLGÄNGLIGHET
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s

SIKTKORRIDORER, SKUGGA OCH SÖDERSOL
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Huvudsakliga 
gestaltningsmål:
- Att tydliggöra det större centrumrummet.

- Markera entrérummen och ge dem en tydligare  
  koppling till det inre torgrummet.

- Utformningen av torgytorna ska sätta Folkets        
  Hus i fokus på platsen.

- Rörelsen till och från buss och tåg ska under-
  lättas på och kring torget.

- Torget ska vara lättillgängligt framförallt för 
   boende i närområdet. Det ska vara lätt för    
   gående att nå torget. Anslutande vägar ska utfor 
   mas med hänsyn till gående.

- Bilister ska bli medvetna om att de är i centrum  
  framförallt genom en bättre visuell kontakt 
  mellan vägar och torg.

- Vattenelement ska utgöra huvudkomponent i  
  torgrummen.

- De gamla ekarna ska lyftas fram i gestaltningen.

- Stråket ska göras synligare och få en tydligare  
  koppling till torgytan.

- Torgets verksamheter ska göras så synliga som  
  möjligt.

- Konsums fasad ska  göras aktivare.

- Det ska finnas parkeringsmöjligheter i 
  anslutning till torget.

-  Gestaltningsförslaget ska motverka för     
   mycket “lös möblering”.

P
ro

g
ra

m
m

e
t

Den svarta streckade linjen visar det inre torg-
rummet som kopplas samman genom en enhetlig 
markbeläggning och genom en bättre visuell 
kontakt. De orangea streckade linjerna visar de 
yttersta och minst slutna torgrummen som utgör 
viktiga entrérum till Gjutarplan. De gula marker-
ingarna visar nya rumsbildningar på torget. Ett 
rum skapas i anslutning till Folkets Hus, och 
sätter därmed byggnaden i fokus. Ett annat rum 
kopplar visuellt samman busstationen med Gjutar-
plan och det tredje rummet som är det mest cen-
trala, markerar den plats där rörelsen på torget 
koncentreras. Nivåskillnaderna på den inre torg-
ytan utjämnas i och med att “kullen” schaktas 
bort.

Gula linjer visar nivåkurvor. Den blå streckade lin-
jen visar de två avrinningsområdena som platsen 
är indelad i. Regnvatten som hamnar på Gjutar-
plan leds via en ränna ner till en damm  placerad 
på den lågpunkt som markeras med en blå oval, 
till vänster i bilden. Vid den andra ovala markerin-
gen, till höger, finns ett svackdike som tar hand om 
regnvatten som faller på Konsumbyggnadens tak 
och i den grässlänt som ersatt parkeringsytan.

VATTENAVRINNING , LÅGPUNKTER OCH NIVÅKURVOR

RUMSSKAPANDE
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ra

m
sk

is
s
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Huvudsakliga 
gestaltningsmål:
- Att tydliggöra det större centrumrummet.

- Markera entrérummen och ge dem en tydligare  
  koppling till det inre torgrummet.

- Utformningen av torgytorna ska sätta Folkets        
  Hus i fokus på platsen.

- Rörelsen till och från buss och tåg ska under-
  lättas på och kring torget.

- Torget ska vara lättillgängligt framförallt för 
   boende i närområdet. Det ska vara lätt för    
   gående att nå torget. Anslutande vägar ska utfor 
   mas med hänsyn till gående.

- Bilister ska bli medvetna om att de är i centrum  
  framförallt genom en bättre visuell kontakt 
  mellan vägar och torg.

- Vattenelement ska utgöra huvudkomponent i  
  torgrummen.

- De gamla ekarna ska lyftas fram i gestaltningen.

- Stråket ska göras synligare och få en tydligare  
  koppling till torgytan.

- Torgets verksamheter ska göras så synliga som  
  möjligt.

- Konsums fasad ska  göras aktivare.

- Det ska finnas parkeringsmöjligheter i 
  anslutning till torget.

-  Gestaltningsförslaget ska motverka för     
   mycket “lös möblering”.
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Den svarta streckade linjen visar det inre torg-
rummet som kopplas samman genom en enhetlig 
markbeläggning och genom en bättre visuell 
kontakt. De orangea streckade linjerna visar de 
yttersta och minst slutna torgrummen som utgör 
viktiga entrérum till Gjutarplan. De gula marker-
ingarna visar nya rumsbildningar på torget. Ett 
rum skapas i anslutning till Folkets Hus, och 
sätter därmed byggnaden i fokus. Ett annat rum 
kopplar visuellt samman busstationen med Gjutar-
plan och det tredje rummet som är det mest cen-
trala, markerar den plats där rörelsen på torget 
koncentreras. Nivåskillnaderna på den inre torg-
ytan utjämnas i och med att “kullen” schaktas 
bort.

Gula linjer visar nivåkurvor. Den blå streckade lin-
jen visar de två avrinningsområdena som platsen 
är indelad i. Regnvatten som hamnar på Gjutar-
plan leds via en ränna ner till en damm  placerad 
på den lågpunkt som markeras med en blå oval, 
till vänster i bilden. Vid den andra ovala markerin-
gen, till höger, finns ett svackdike som tar hand om 
regnvatten som faller på Konsumbyggnadens tak 
och i den grässlänt som ersatt parkeringsytan.

VATTENAVRINNING , LÅGPUNKTER OCH NIVÅKURVOR

RUMSSKAPANDE
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CENTRUMOMRÅDET IDAG SKALA 1:1000 (A3)

KULLEN

TORGET

PARKERINGEN

EK

N
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N
SITUATIONSPLAN CENTRUMOMRÅDET SKALA 1:1000 (A3)
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SEKTION A1-A2 1:400 (A3)

Grässlänt

FOLKETS HUS

Gata

Allé

Parkering

Gjutarplan

BUSSTORGET I FRAMTIDEN
VY MOT GJUTARPLAN

Sittbänk som ramar in 
befintligt träd.

Dammen

Vindskydd i orangefärgat glas

Gjutarplan

BUSSTORGET IDAG

BUSSTORGET SEKTION B1-B2 SKALA 1:400 (A3)

Damm GradängerBefintligt träd

Taxificka

KONSUM

GjutarplanPendeltågs-
station

Bänk

SPÅROMRÅDE

Väg

Gata

BUSSTORGET

Befintlig plankBro

Ny trädrad
Trappa/Rulltrappa

Orangea markeringar på asfalt.

QUERCUS RUBRA

PERSPEKTIV ALLÉER
VY FRÅN SÖDER

GJUTARPLAN

Ekarna
De tre gamla ekarna intill Gjutarplan ger redan 
idag platsen en speciell karaktär. Denna karaktär 
förstärks i förslaget. Eken blir det samman-
hållande temat i hela centrumområdet. 
Allén längs järnvägen består av större, mer 
snabbväxande rödekar. Rödekarna skapar en 
rumslighet som är välbehövlig på den öppna 
platsen och gör bilisterna medvetna om att de be-
finner sig nära centrum.
En gångallé med den mindre kärreken utgör en 
slags länk mellan motionsområdet öster om Käll-
torpsskolan och motionsområdet intill Görväln på 
andra sidan järnvägen.

 P1  RÖDEKSALLÉ LÄNGS JÄRNVÄGEN P 2 KÄRREKSALLÉ

Parkering
Parkering

SEKTION D1-D2 SKALA 1:200 (A3)3.5 m 5.0 m

Dagvattendike

QUERCUS PALUSTRIS - KÄRREK
Arkitektonisk vintersiluett med regelbunden 
kägelformad krona. Höstfärg i  rött och rödbrunt. 
Blir 15-20 m hög på gynnsamma växtplatser.
 

A
ll

é
e

rn
a

Parkering

Parkering

Gata

Svackdike

Gångväg

2.0 m2.5 m 3.0 m 5.0 m SEKTION C1-C2 SKALA 1:100 (A3)

3.5 m

Förgårdsmark

QUERCUS RUBRA - RÖDEK
Snabbvuxen ekart med vackra röda höstfärger.
Blir 20-25 m hög.
 

P1
P2

Avrinning Förgårdsmark

4.5 m 3.0 m

Avrinning
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QUERCUS RUBRA

PERSPEKTIV ALLÉER
VY FRÅN SÖDER

GJUTARPLAN

Ekarna
De tre gamla ekarna intill Gjutarplan ger redan 
idag platsen en speciell karaktär. Denna karaktär 
förstärks i förslaget. Eken blir det samman-
hållande temat i hela centrumområdet. 
Allén längs järnvägen består av större, mer 
snabbväxande rödekar. Rödekarna skapar en 
rumslighet som är välbehövlig på den öppna 
platsen och gör bilisterna medvetna om att de be-
finner sig nära centrum.
En gångallé med den mindre kärreken utgör en 
slags länk mellan motionsområdet öster om Käll-
torpsskolan och motionsområdet intill Görväln på 
andra sidan järnvägen.

 P1  RÖDEKSALLÉ LÄNGS JÄRNVÄGEN P 2 KÄRREKSALLÉ

Parkering
Parkering

SEKTION D1-D2 SKALA 1:200 (A3)3.5 m 5.0 m

Dagvattendike

QUERCUS PALUSTRIS - KÄRREK
Arkitektonisk vintersiluett med regelbunden 
kägelformad krona. Höstfärg i  rött och rödbrunt. 
Blir 15-20 m hög på gynnsamma växtplatser.
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Parkering

Parkering

Gata

Svackdike

Gångväg

2.0 m2.5 m 3.0 m 5.0 m SEKTION C1-C2 SKALA 1:100 (A3)

3.5 m

Förgårdsmark

QUERCUS RUBRA - RÖDEK
Snabbvuxen ekart med vackra röda höstfärger.
Blir 20-25 m hög.
 

P1
P2

Avrinning Förgårdsmark

4.5 m 3.0 m

Avrinning
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KONSUM

Skulpturlek 
på asfaltsgummi

Perennplanterat
svackdike

Bef. ek

Bef. ek

Bef. ek

Ek

Ek
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S
kä

rm
ta

k

BOSTÄDER/VERKSAMHETER

B
O

S
TÄ

D
E

R
/V

E
R

K
S

A
M

H
E

TE
R

Dagvattenränna

Planterin
g

Gra
dä

ng
er

Soffa B2

Granitrand

Fontän

Järnvägsbro

G
ra

dä
ng

er

Plantering

Plantering

B
el

ys
ni

ng
sl

is
t

Gångväg
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Ramp

A
ns

la
gs

ta
vl

a 
fä

st
 p

å 
fa

sa
d

Dagvattenränna
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Trappsteg

BIBLIOTEK

Bef. plantering

Bänk B1

      ILLUSTRATIONSPLAN GJUTARPLAN SKALA 1:400 (A3)

E2

E2
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F1

KÄLLTORPSVÄGEN
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Entré

Stavformad granitsten

Smågatsten

Smågatsten

Asfalt
Gatstensrand

Stödmur
Stödmur

Butiksentréer längsmed fasad
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PRESSARVÄGEN

Cykelparkering

Stödmur

Trappa

SKALSTOCK
0 m 25 m

Dagvattenränna

46



Platsen intill 
Folkets Hus
Flexibel användning:
En plats dit verksamheten i Folkets Hus kan flytta ut.
Utställningar
Torghandel
Enstaka varutransporter.
Parkrum för längre vistelse.
Avkoppling / Lugn.

Skulpturleken på en orange 
gummiyta som fortsätter upp 
på fasaden.

SEKTION E1-E2 SKALA 1:200 (A3)

Befintlig ek

Trottoar

FOLKETS HUS

Svackdike

PlanteringKärrek

Gata
Grässlänt

Gjutarplan

Gjutarplan

PERSPEKTIV SKULPTURLEK
LÄNGS KONSUMS FASAD 
(SETT FRÅN KÄLLTORPSVÄGEN)

KONSUM

Tulpanplantering

Granitbänk

LÄNGS KONSUMS FASAD IDAG

Exempel på skulpturlek;
Potsdamer Platz, Berlin

Befintlig ek
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GOD TILLGÄNGLIGHET; 
släta ytor och handikappanpassade gångvägar.

VY MOT FOLKETS HUS IDAG

PERSPEKTIV GJUTARPLAN
VY MOT FOLKETS HUS

FOLKETS HUS

KONSUM

Bänkar

Dagvattenränna

Fontänen

Belysningsstolpar

Det centrala 
torgrummet
Tillfällig väntan på tåg eller buss.
Spontana möten.
Iakttagelser av folk som passerar.
Vattenupplevelser i rörelsen eller sittandes.
Bäst översikt av platsen och dess verksam-
heter.

BEFINTLIGA BRUNNAR
De befintliga dagvattenbrunnarna ligger kvar i 
anslutning till dagvattenrännan. De ligger på en 
högre nivå än rännan och fungerar som bräddav-
lopp om rännan svämmar över. Det går att helt 
eller delvis försluta brunnsöppningarna om det 
visar sig att denna funktion är överflödig.
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PERSPEKTIV BRONS ANSLUTNING  MOT GJUTARPLAN
VY MOT FOLKETS HUS

FOLKETS HUS

FOLKETS HUS

Cykelparkering bakom fontänen

Dagvattenränna

KONSUM entré

Vårdcentral

PERSPEKTIV KONSUMS FASAD 
VY MOT FOLKETS HUS

Fontänen

BRONS ANSLUTNING MOT 
GJUTARPLAN IDAG

KONSUMS FASAD IDAG

Nytt broräcke
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Vindskyddande glas

Dagvattenränna

Tulpanplantering

KONSUM
Befintlig ek

Trottoar

Svetsad “KALLHÄLL CENTRUM” - skylt

Färgen orange
Ger torget en stark identitet och ett lekfullt ut-
tryck. Den orangea färgen markerar torgets 
entréer och signalerar dessa från avstånd. 

Skulpturleken står på en orangefärgad yta som 
fortsätter upp på Konsums fasad. Asfaltsgummi 
övergår i mönsterperforerad, orangemålad plåt. 
Den färgstarka fasaden syns tydligt från kors-
ningen nedanför.

Orangea glasskärmar, placerade med mellanrum, 
bildar en halvgenomsläpplig vägg som splittrar 
vindarna. Glasskärmarna bibehåller den visuella 
kopplingen mellan busstorget och Gjutarplan, en 
effekt som inte hade skapats med träd.

Orangea streck markerar riktningen mot tåget och 
de rörelseintensiva zonerna på torget.

En tulpanplantering i orange förstärker entré-
effekten när man kommer från tåget och gör rikt-
ningen mot Gjutarplan extra tydlig. Planteringen 
sluter an mot det vindskyddande glaset som ramar 
in torget på ett spännande sätt.

Ramp till järnvägsbron

Målade ränder som markerar 
riktning och intensitet.

Budskap på murar 
istället för skyltar.

Dagvattenrännan går under rampen.

Bild: www.talleresballeste.com

PERSPEKTIV DAMMEN
SETT FRÅN KALLHÄLLSLEDEN

PERSPEKTIV TÅGBRONS ANSLUTNING
SETT FRÅN GJUTARPLAN

Bild: www.talleresballeste.com
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Befintlig ek
Kärrek

Belysningstolpe

Granitgradänger i slänten

GÅNGVÄG

Tulpanplantering

Perennplanterat 
svackdike

FOLKETS HUS

Bibliotek

PERSPEKTIV F1-F2 SKALA 1:100 (A3)

PERSPEKTIV TULPANPLANTERING
SETT FRÅN GRÄSSLÄNTEN INTILL FOLKETS HUS

Skulpturlek

Målad fasad

Ek

Gjutarplan

PLANTERINGSYTOR OCH TRÄD
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FONTÄN PLAN SKALA 1:50 (A3)

3 m

3 m

14 m
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Cykelställ

Granitplattor
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Exempel; placering av teknikbrunnar

Brunnslock

Dagvattenränna

Cykelparkering

K
O

N
S

U
M

Terrass

Fontänstråle
Spot

Teknikbrunn med 
fontänpump, magasin 
för cirkulationsvatten 
m.m.

Markbeläggningsgräns

Cykelställ fäst på mur

Dagvattenbrunn

Galler

Galler

Fontänmunstycke

Fontänen markerar Gjutarplans mittpunkt och är 
placerad där den syns som mest. Den sätter 
torgytan närmast tåget i fokus och blir en självklar 
mötesplatsen på torget. Riktningen från tågbron 
mot Folkets hus förtydligas av raden av fontän-
strålar. Fontänen ger Konsums fasad liv, rörelse, 
rytm och ljud och bildar en fond intill sittbänkar-
na. Muren bakom fontänstrålarna döljer raden av 
cyklar som står bakom.
Nedstigningsbrunnarna är placerade bakom 
muren vilket gör att brunnslocken blir mindre syn-
liga. Vintertid när fontänerna är avstängda syns 
inte fontänfunktionen eftersom fontänmun-
styckena är placerade under ett långsmalt galler 
intill muren.
Belysningsspots i marknivå markerar hur långt 
strålarna når och riktningen mot Folkets hus och 
pendeltåget.

Belysningsspots 
nedsänkt i 
markbeläggning.

FONTÄN SEKTION G1-G2 SKALA 1:50 (A3)

Återanvänd smågatsten

G1

G2

Dagvattenränna

Dagvattenränna i sten.

VATTENELEMENT; dagvattenränna, fontän, damm och svackdike.

PESRPEKTIV DAGVATTENRÄNNA
VY MOT FONTÄNEN FRAMFÖR KONSUM

PESRPEKTIV FONTÄN
SETT FRÅN STRÅKET

Vattnet ger liv och rörelse åt Gjutarplan 
och markerar dess betydelse. Vattnet blir 
naturligt en mötesplats och skapar händelser 
som ett litet torg behöver. 
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FONTÄN PLAN SKALA 1:50 (A3)
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Exempel; placering av teknikbrunnar

Brunnslock

Dagvattenränna

Cykelparkering

K
O

N
S

U
M

Terrass

Fontänstråle
Spot

Teknikbrunn med 
fontänpump, magasin 
för cirkulationsvatten 
m.m.

Markbeläggningsgräns

Cykelställ fäst på mur

Dagvattenbrunn

Galler

Galler

Fontänmunstycke

Fontänen markerar Gjutarplans mittpunkt och är 
placerad där den syns som mest. Den sätter 
torgytan närmast tåget i fokus och blir en självklar 
mötesplatsen på torget. Riktningen från tågbron 
mot Folkets hus förtydligas av raden av fontän-
strålar. Fontänen ger Konsums fasad liv, rörelse, 
rytm och ljud och bildar en fond intill sittbänkar-
na. Muren bakom fontänstrålarna döljer raden av 
cyklar som står bakom.
Nedstigningsbrunnarna är placerade bakom 
muren vilket gör att brunnslocken blir mindre syn-
liga. Vintertid när fontänerna är avstängda syns 
inte fontänfunktionen eftersom fontänmun-
styckena är placerade under ett långsmalt galler 
intill muren.
Belysningsspots i marknivå markerar hur långt 
strålarna når och riktningen mot Folkets hus och 
pendeltåget.

Belysningsspots 
nedsänkt i 
markbeläggning.

FONTÄN SEKTION G1-G2 SKALA 1:50 (A3)

Återanvänd smågatsten

G1

G2

Dagvattenränna

Dagvattenränna i sten.

VATTENELEMENT; dagvattenränna, fontän, damm och svackdike.

PESRPEKTIV DAGVATTENRÄNNA
VY MOT FONTÄNEN FRAMFÖR KONSUM

PESRPEKTIV FONTÄN
SETT FRÅN STRÅKET

Vattnet ger liv och rörelse åt Gjutarplan 
och markerar dess betydelse. Vattnet blir 
naturligt en mötesplats och skapar händelser 
som ett litet torg behöver. 

53



DAMM SEKTION H1-H2 SKALA 1:20 (A3)

Näringsämnesupptag genom 
växternas filtrering.

DAMM PLAN SKALA 1:200 (A3)

Filtrerande substrat
Öppet vatten

Renande biotop

Fint grus

Riktning som pumpen cirkulerar vattnet

Ankarbult för fixering av granitblock

Betong

Trottoar

Grässlänt

Murbruk

(Vattentät struktur)

Granit

Terrass

Betong

Grovt grus

Dränerande lager

Exempel på perenner till dammbiotopen:

Caltha palustris april-maj 0-10 cm djup
Butomus umbellatus juni-augusti 20-30 cm djup
Myosotis palustris juni-aug 0-5 cm djup 
Acorus calamus ‘Variegatus’ 0-30 cm djup
Iris pseudacorus juni-juli 0-10 cm
Hippurus vulgaris 5-50 cm djup
Hottonia palustris maj-juli 15-30 cm djup
Sagittaria sagittifolia juni-september 0-10 cm

D
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n Till dammen leds det regnvatten som samlas i ka-
nalerna på torgytan. Vattnet renas genom att växt-
biotopen binder föroreningar och näringsämnen. 
En pump cirkulerarar vattnet i dammen vilket ger 
en effektivare rening av vattnet. Vattnet cirku-
leras via ett teknikskåp där det syresätts innan 
det pumpas ut i dammen igen. Detta motverkar 
algtillväxten och gör det möjligt att ha ett mindre 
vattendjup. Vattennivån i dammen fluktuerar 
under säsongen vilket gynnar både djur- och 
växtliv i dammen. Vid stora tillströmningar av 
regnvatten byts den befintliga vattenvolymen i 
dammen ut. Överskottsvattnet lämnar dammen 
via ett bräddavlopp och förs sedan ut i en dag-
vattenledning. En flottör känner av om vattennivå 
är för låg i dammen och fyller vid behov på med 
färskvatten.

Bräddavlopp

Växtbiotop vintertid

Växtbiotop vår

H1 H2

Vattenavrinning

V
äxtbiotop
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Trottoar

Bräddavlopp

Dränerande lager med makadam

Växtjord

Betongfundament

Grässlänt
Kantstöd granit

Perforerad ledningTerrass

Finare grus

SVACKDIKE SEKTION I1-I2 SKALA 1:50 (A3)

Exempel på perenner som inte vill stå för
torrt eller för blött men som klarar kortare 
perioder av översvämning :
Aster novi-belgii blå juli-okt 1m
Echinacea purpurea lila juli-okt 1m
Eupatorium purpureum rosa juli-aug 2m
Helenium autumnale gul  aug-okt 1m
Iris pseudacorus gul juni-juli 1m
Liatris spicata rosa juli-sept 1m
Lythrum salicaria lila juli-aug 1m
Monarda didyma röd juli-sept 1.2m
Physostegia virginiana rosa juni-sept 1m
Rudbeckia fulgida gul juli-okt 1m
Veronicastrum virginicum vit juni-aug 1m
Molinia caerulea 60 cm
Helianthus laetiflorus gul aug-sept 1m
(Dunnett,& Clayden 2007)

PLAN SVACKDIKE SKALA 1:200 (A3)

PERSPEKTIV SVACKDIKE
SETT FRÅN TROTTOAREN

Det perennplanterade svackdiket ramar in slänten 
och blir ett blickfång när man befinner sig längre 
upp i slänten. Planteringen markerar den yttre 
entrén till torget både för gående och bilister sam-
tidigt som den ramar in det parkrum som slänten 
utgör. Dagvattenrännor vid gräsytans slut samlar 
upp regnvatten som sedan leds mot lågpunkten 
där svackdiket är placerat. Vid mycket stora flöden 
kan bräddavlopp ta hand om vattnet som sedan 
kan ledas ut i marken via perforerade ledningar 
eller  alternativt till det kommunala ledningsnätet. 
Bräddavloppen fyller en viktig funktion på vintern 
om det bildas ett istäcke som gör att vattnet inte 
infiltreras. Även på våren när vattenansamling 
sker och tjälen hindrar vattnet från att infiltrera 
behöver man bräddavloppet.
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I1

I2

RUDBECKIA
FULGIDA

EUPATORIUM 
PURPUREUM

HELENIUM 
AUTUMNALE

ECHINACEA 
PURPUREA

Perennplantering

Dag
va

tte
nrän

na

Gångväg

Dagvattenränna
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MARKBELÄGGNING

Orange asfaltsgummi

Asfalt

Grusyta

BELÄGGNING PLAN SKALA 1:50 (A3)

Svarta granitplattor 
300x600 mm

Stavformad granit 100x300 mm

Dagvattenränna
Övergång

Stavformad granit; grovhuggen 100x300mm

Soffa

Soffa

Vattenrelief i 
granitplatta 
se s. 53

Återanvänd 
smågatstenM
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BELÄGGNING PLAN SKALA 1:50 (A3)

BELÄGGNING PLAN SKALA 1:50 (A3)

Stavformad granit; slät 
100x300 mm

Återanvänd smågatsten (grå)

Stavformad granit; grovhuggen
100x300 mm

Dagvattenränna

Soffa

Stavformad granit 100x300 mm

Stavformad granit; grovhuggen 100x300 mm
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Slät granit som övergår i 
grovhuggen granit. 
Exempel; promenadstråk 
vid City Hall, London.

Relief i beläggning där 
regnvatten samlas.
Bild: Frederiksberg Nye 
Byrum. © SLA. Fotografi 
Jens Lindhe, www.sla.dk

Stavformad, grå granit knyter stråkytan till den 
öppna torgytan och skapar en väl sammanhållen 
plats. Den släta granitytan skapar god framkom-
lighet på torget där många pensionärer är i rörelse. 
Den stavformade graniten används också i anslut-
ning till dagvattenrännorna men här med en 
grövre textur som gör en uppmärksam på rännor-
nas läge. Den mer grovhuggna ytan används till 
placering av torgets lösa inredning som t ex belys-
ningsstolpar och reklamskyltar.
På flera ställen fortsätter den släta graniten över 
dagvattenrännorna för att skapa bästa möjliga 
framkomlighet.
Stråkets mittparti består av återanvänd smågat-
sten som fortsätter ut på den öppna torgytan där 
den ger tågbrons avslutning fäste. Smågatstenen 
används också i tre breda linjer framför Folkets 
Hus. Linjerna fortsätter ut på den nedsänkta plat-
sen i anslutning till grässlänten.
Den centrala delen av Gjutarplan, där fontänen är 
placerad och dit tågbron ansluter, markeras av lin-
jer med svarta granitplattor. Dessa linjer övergår i 
sittbänkar som blir väl förankrade i ytan. Linjerna 
markerar fontänstrålarnas bredd och två av dem 
övergår i ”gröna vajern” på Konsums fasad. Där 
ger klätterväxter en intressant kontrasteffekt 
mellan det mjuka och hårda.
Graniten ger torget en stor kvalité; det är ett 
ytterst slitagetåligt material vars skönhet 
verkligen består genom tiden.

Inspiration: Spishäll; Bolinder

Trädgaller
Bild: www.ghform.dk

Stavformad granitSmågatsten
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När det blir mörkt lyses stråket upp 
av belysningen under skärmtaket. En 
kaskad av ljuspunkter leder en längs 
stråket.

BELYSNINGSPLAN DELKONCEPT

Stolpbelysningen:
Belysningsstolpe som 
koncentrerar ljuset åt ett 
håll och sprider det åt 
motsatt håll. Monbijou 
Park, Berlin.

STRÅKET DAGTID

“Lysstriben”
GH form
www.ghform.dk

“Lysstriben” 
(Markplatta i gjutjärn med infällda ljuspunkter)
GH form
www.ghform.dk

VY FRÅN PERRONGEN: KONSUMS FASAD UPPLYST

Stolpbelysning som förtydligar torgets entréer och 
knyter Gjutarplan till omgivningen.

Kaskad av ljuspunkter längs stråket som gör det 
intressant i mörkret och dessutom gör det synligt 
på håll.

Fasadbelysning på Konsumbyggnaden som 
annonserar centrumet kvällstid. 
Bokstäver (Kallhäll centrum) är utstanierade i 
plåtstycke med belysning bakom.

Raden av belysningsspots längs fontänstrålarna 
som accentuerar vattnet kvällstid.

PERSPEKTIV STRÅKET
SETT FRÅN GJUTARPLAN
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Möbler och markbeläggning som 
en sammanvävd struktur!

Granitplattor 300x600 mm

Spontant sittande

SITTPLATSER

Bänk “Nigra”
Escofet
www.escofet.es

Bänk “Banco Nigra”
Escofet
www.escofet.es

Bänk Mobilia
GH form
www.ghform.dk

“Gröna Vajern”
Vegtech
www.vegtech.se

RÄNDER SOM MARKERAR VIKTIGA 
RIKTNINGAR OCH “INTENSIVA YTOR”

R1

R1

R2

B1

B2

B3

B1

B2

B3

B4
B4

B4

B4

Veg Tech

GRÖNA VAJERN

SNYGGT OCH HÅLLBART

Gröna Vajern är Veg Techs system för fa-

sad- och stolpvegetation. Det består av en 

4 mm vajer samt vägg- eller stolpfästen. 

Alla delar tillverkas i rostfritt stål vilket 

ger ett underhållsfritt system med mycket 

lång livslängd. Med de speciella väggfäs-

tena kan infästning ske i de fl esta typer av 

fasadmaterial. Gröna Vajern fi nns i stan-

dardlängder upp till 8 meter. Ett väggfäste 

bär upp till 300 kg.

KONTROLL PÅ VÄXTUTBREDNINGEN

Genom att använda växter som inte är själv-

klättrande (se förteckning på baksidan) kan 

vegetationens utbredning styras och en dis-

tans bibehållas mellan fasad och växtlighet. 

Väggfästenas speciella utformning gör dess-

utom att systemet lätt kan monteras ned 

tillfälligt vid underhållsarbeten av fasaden.  

EXEMPEL PÅ INFÄSTNING

Betong, massivtegel mm

BRA FÖR STADSMILJÖN

Eftersom klängväxter krä

mycket liten plats i mark

net lämpar de sig utmä

i tätt bebyggda stads

jöer där utrymmeskräva

planteringsytor inte 

plats. Med fasadvegetat

förvandlas gaturumm

snabbt från att se hårt 

sterilt ut till att bli en g

och lummig trafi kmiljö. Ä

belysningsstolpar och an

vertikala konstruktioner 

med Gröna Vajern utnyt

för att gröngöra staden. 

tillföra vegetation till sta

miljön gör bl a att bullern

erna minskar, att stadskli

tet förbättras samt att luf

renas från partikelbun

föroreningar. 

V ajrar och 
väggfästen

i rostfritt stål för 
fasadvegetation

Gröna Vajern monte-
rad med stolpfästen

R2
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GESTALTNINGSARBETET OCH ARBETSPROCESSEN
När man gestaltar ett torg finns det många aspekter som behöver tas med i 
analysen. I och med att jag har haft som mål att föra in vatten på platsen har 
mycket av mitt analysarbete handlat om att ta reda på hur vattnet beter sig på 
och i anslutning till Gjutarplan men jag har försökt anstränga mig för att ge 
övriga analysaspekter lika mycket utrymme.
En viktig gestaltningsambition var att göra torget tillgängligt för människorna 
i närområdet och som här försvårades av den problematiska topografin men jag 
tycker att resultatet blev tillfredsställande med tanke på förutsättningarna. 
Tillgänglighet i form av goda parkeringsmöjligheter i nära anslutning till torget 
var också ett av målen men det lyckades jag inte hitta en bra lösning på. Placer-
ingen av den direkt anslutande parkeringsytan som finns idag var helt mot-
stridig med mina övriga gestaltningsmål. Antalet parkeringsplatser kom-
penserar jag genom parkeringsfickor längs gatan nedanför torget och genom 
utökat antal platser på Vårdcentralens parkering men samma närhet till torget 
kunde jag inte åstadkomma. Jag försökte också titta på möjligheter att låta viss 
biltrafik såsom varutransporter ansluta till torget utan att utnyttja själva 
torgytan men här hittade jag inte heller någon lösning som kunde göra det 
säkrare för gående jämfört med dagens situation.

Målet med min gestaltning har varit att gynna torglivet i den mån det går. 
Det är svårt att förutspå effekten av den nya torgmiljön. Vad är det som säger 
att det kommer vistas mer människor kring centrumet? När man planerar ny 
bebyggelse kan man ju genast dra slutsatsen att det antal människor som ryms 
i de nya husen också kommer röra sig i området kring husen men effekterna av 
en förändrad utomhusmiljö är svårare att förutsäga. Boken ”Lokala torg” har 
varit en slags ledsagare i mitt gestaltningsarbete. I den boken har 8 förortstorg 
i Göteborg studerats och författarna har dragit generella slutsatser om vad 
som krävs för att ett förortscentrum ska vara så attraktivt och välmående som 
möjligt. I boken konstateras bland annat att förortstorgens framtid är ganska 
oviss eftersom köpvanor, nöjesliv m.m. ser annorlunda ut idag än när centru-
men byggdes men att dess betydelse för det sociala livet och den lokala iden-
titeten kvarstår vilket ger hopp om deras framtid.
Många av slutsatserna i boken har varit ganska självklara men ändå en hjälp 
i min gestaltningsprocess eftersom jag har fått bekräfta mina egna tankar. Det 
faktum att jag har arbetat helt självständigt tror jag har gjort att min gestalt-
ningsprocess har gått långsammare. Det har blivit extra tydligt för mig hur stor 
inverkan diskussioner och samarbete har på ett projekt nu när jag inte haft 
så många möjligheter till utbyte av idéer och tankar. Diskussionerna med min 
handledare har varit till stor hjälp eftersom de fått mig att titta på problemen 
ur nya synvinklar och i större eller mindre skala, vilket gett upphov till många 
förlösande gestaltningsinsikter.

FORMSPRÅKET
I början av arbetsprocessen funderade jag mycket på vilket formspråk jag skulle 
använda när jag gestaltade. Jag försökte hitta inspiration på Bolinders museum 
där jag fotade kylskåp, kaminer och spisar från olika decennier. 
60-talet fastnade på näthinnan ett tag. Det kändes naturligt att anknyta till 
60-talet eftersom det var i början av det decenniet som lamellhusen byggdes och 
eftersom jag tyckte om 60-talsdesignen på de spisar och kylskåp som jag hade 
fotograferat. När jag kom längre i skissprocessen var det slutligen mötet mellan 
byggnadernas linjeriktningar och nivåkurvorna på platsen som gav formerna. 

60-talsinfluensen präglade nog omedvetet mitt formspråk även om jag inte 
riktigt kan sätta fingret på vad som är 60-tal. En slags mjuk stramhet hittar jag 
visserligen både i min egen gestaltning och i 60-talsdesign generellt.

VIKTIGAST FÖR HELHETEN
Att genomföra mitt gestaltningsförslag i detalj kan vara kostnadsmässigt svårt. 
Jag vill därför peka på några saker i strukturen som jag ser som viktigast för 
helheten. Först och främst tycker jag uppstrukturering av de intilliggande 
vägarna är viktig, innebärande raka, smalare, allékantade gator som skapar 
en centrumkänsla och ökar tillgängligheten. För det andra tycker jag att öppna 
torgrum är viktiga för att man ska se torgets verksamheter och människor i 
rörelse på torget. Sikten mellan torget och omgivningen är också mycket viktig 
eftersom torget är så pass avskiljt nivåmässigt. Jag tycker också att det är vik-
tigt att skapa en plats i anslutning till Folkets hus som minskar dess anonym-
itet och samtidigt erbjuder en stillsammare avskiljd torgyta som uppmuntrar 
till lite längre vistelse. 
Markmaterialen kan ersättas med billigare alternativ, det viktiga är att de 
tillsammans med möblerna bildar en sammanvävd textur som binder samman 
torgrummen.

DEN INTELLIGENTA VATTENUTFORMNINGEN
När jag har utformat vattenelementen i mitt gestaltningsförslag har tankar 
kring det tekniska och funktionella tagit mycket utrymme och den estetiska 
detaljutformningen har kommit i andra hand vilket inte var avsikten. Min 
ambition var att dessa aspekter skulle få lika mycket tyngd i mitt arbete men 
det tog så pass mycket tid för mig att sätta mig in i de tekniska och funktionella 
aspekterna att det estetiska fick mindre utrymme i tankearbetet.  
Jag tror att det finns en risk att estetiska aspekter åsidosätts när dagvatten-
element konstrueras även om det börjar komma allt fler exempel som demon-
strerar motsatsen. Framöver är det sannolikt att utformning av dagvatten-
element blir en mer självklar uppgift för landskapsarkitekten, framförallt av 
skälet att man i samhället börjar inse att estetiken är lika viktig som miljö-
vänlig teknik i skapandet av uthålliga miljöer; uthålliga i den bemärkelsen att 
de används och betyder något för de människor som använder dem. 
Jag har insett att det finns mycket att lära sig om hur olika egenskaper hos 
vattnet kan framhävas och hur viktigt det är med den kunskapen för att kunna 
göra nyskapande vattendesign. Vattnet är ett material med otroligt många 
dimensioner som ofta beter sig oförutsägbart och jag har förstått att det ofta 
krävs modeller i skala 1:1 för att komma underfund med vattnets beteende. 
Tidsramen har inte gett mig utrymme att fördjupa mig i finslipning av vattnets 
uttryck i de vattenelement som jag har gestaltat, men vid en vidarebearbetning 
av gestaltningen skulle det vara nödvändigt.
Jag har begränsat mig till ett litet område när jag gjort mina dagvatten-
åtgärder. I den information jag inhämtat kring dagvattenhantering har det 
varit tydligt att det är viktigt att man planerar dagvatteninsatser i ett större 
sammanhang. Tanken med indelningen av Sveriges olika vatten-
samverkansområden är att man ska bortse från kommungränser o istället titta 
på ett helt avrinningsområde.
Det är naturligtvis svårare att se effekterna av dagvattenåtgärderna när de 
görs i liten skala men det är inte en anledning att helt bortse från punkt-
åtgärder. Det är vanligt att dagvattenprojekt genomförs i samband med 

planering av nya bostadsområden men dagvatten är ett problem i befintliga 
miljöer och kommer i och med tendensen till mer långvariga och intensiva regn 
bli ett allt större problem. Jag tror därför att varje punktåtgärd som utrymmet 
tillåter är av betydelse. För min personliga läroprocess har det varit positivt att 
begränsa mig till en mindre yta, det har gett mig en mer konkret förståelse för 
vilka dagvattenåtgärder som passar för varje speciell plats. 
Jag har inte gjort några exakta flödesberäkningar och vet därför inte hur lämp-
ligt dimensionerade mina vattenelement är. Däremot har jag diskuterat mitt 
område med en rad personer som har erfarenhet av dagvattenprojekt. Med 
hjälp av synpunkter från dessa personer har jag dragit slutsatser om åtgärder 
som är rimliga på den plats jag arbetar med.
Vad är då intelligent vattendesign? Intelligent vattendesign är när man har 
tagit hänsyn till bland annat de aspekter jag diskuterar ovan. Samman
fattat tycker jag att man kan säga att intelligent vattendesign är vatten med 
ett multipelt syfte; när man täcker upp flera viktiga aspekter som teknisk- och 
miljömässig funktion, estetiskt uttryck och sociala värden och när man gör det 
inom rimliga ekonomiska ramar. 

60



R
e

fl
e

kt
io

n
e

r

GESTALTNINGSARBETET OCH ARBETSPROCESSEN
När man gestaltar ett torg finns det många aspekter som behöver tas med i 
analysen. I och med att jag har haft som mål att föra in vatten på platsen har 
mycket av mitt analysarbete handlat om att ta reda på hur vattnet beter sig på 
och i anslutning till Gjutarplan men jag har försökt anstränga mig för att ge 
övriga analysaspekter lika mycket utrymme.
En viktig gestaltningsambition var att göra torget tillgängligt för människorna 
i närområdet och som här försvårades av den problematiska topografin men jag 
tycker att resultatet blev tillfredsställande med tanke på förutsättningarna. 
Tillgänglighet i form av goda parkeringsmöjligheter i nära anslutning till torget 
var också ett av målen men det lyckades jag inte hitta en bra lösning på. Placer-
ingen av den direkt anslutande parkeringsytan som finns idag var helt mot-
stridig med mina övriga gestaltningsmål. Antalet parkeringsplatser kom-
penserar jag genom parkeringsfickor längs gatan nedanför torget och genom 
utökat antal platser på Vårdcentralens parkering men samma närhet till torget 
kunde jag inte åstadkomma. Jag försökte också titta på möjligheter att låta viss 
biltrafik såsom varutransporter ansluta till torget utan att utnyttja själva 
torgytan men här hittade jag inte heller någon lösning som kunde göra det 
säkrare för gående jämfört med dagens situation.

Målet med min gestaltning har varit att gynna torglivet i den mån det går. 
Det är svårt att förutspå effekten av den nya torgmiljön. Vad är det som säger 
att det kommer vistas mer människor kring centrumet? När man planerar ny 
bebyggelse kan man ju genast dra slutsatsen att det antal människor som ryms 
i de nya husen också kommer röra sig i området kring husen men effekterna av 
en förändrad utomhusmiljö är svårare att förutsäga. Boken ”Lokala torg” har 
varit en slags ledsagare i mitt gestaltningsarbete. I den boken har 8 förortstorg 
i Göteborg studerats och författarna har dragit generella slutsatser om vad 
som krävs för att ett förortscentrum ska vara så attraktivt och välmående som 
möjligt. I boken konstateras bland annat att förortstorgens framtid är ganska 
oviss eftersom köpvanor, nöjesliv m.m. ser annorlunda ut idag än när centru-
men byggdes men att dess betydelse för det sociala livet och den lokala iden-
titeten kvarstår vilket ger hopp om deras framtid.
Många av slutsatserna i boken har varit ganska självklara men ändå en hjälp 
i min gestaltningsprocess eftersom jag har fått bekräfta mina egna tankar. Det 
faktum att jag har arbetat helt självständigt tror jag har gjort att min gestalt-
ningsprocess har gått långsammare. Det har blivit extra tydligt för mig hur stor 
inverkan diskussioner och samarbete har på ett projekt nu när jag inte haft 
så många möjligheter till utbyte av idéer och tankar. Diskussionerna med min 
handledare har varit till stor hjälp eftersom de fått mig att titta på problemen 
ur nya synvinklar och i större eller mindre skala, vilket gett upphov till många 
förlösande gestaltningsinsikter.

FORMSPRÅKET
I början av arbetsprocessen funderade jag mycket på vilket formspråk jag skulle 
använda när jag gestaltade. Jag försökte hitta inspiration på Bolinders museum 
där jag fotade kylskåp, kaminer och spisar från olika decennier. 
60-talet fastnade på näthinnan ett tag. Det kändes naturligt att anknyta till 
60-talet eftersom det var i början av det decenniet som lamellhusen byggdes och 
eftersom jag tyckte om 60-talsdesignen på de spisar och kylskåp som jag hade 
fotograferat. När jag kom längre i skissprocessen var det slutligen mötet mellan 
byggnadernas linjeriktningar och nivåkurvorna på platsen som gav formerna. 

60-talsinfluensen präglade nog omedvetet mitt formspråk även om jag inte 
riktigt kan sätta fingret på vad som är 60-tal. En slags mjuk stramhet hittar jag 
visserligen både i min egen gestaltning och i 60-talsdesign generellt.

VIKTIGAST FÖR HELHETEN
Att genomföra mitt gestaltningsförslag i detalj kan vara kostnadsmässigt svårt. 
Jag vill därför peka på några saker i strukturen som jag ser som viktigast för 
helheten. Först och främst tycker jag uppstrukturering av de intilliggande 
vägarna är viktig, innebärande raka, smalare, allékantade gator som skapar 
en centrumkänsla och ökar tillgängligheten. För det andra tycker jag att öppna 
torgrum är viktiga för att man ska se torgets verksamheter och människor i 
rörelse på torget. Sikten mellan torget och omgivningen är också mycket viktig 
eftersom torget är så pass avskiljt nivåmässigt. Jag tycker också att det är vik-
tigt att skapa en plats i anslutning till Folkets hus som minskar dess anonym-
itet och samtidigt erbjuder en stillsammare avskiljd torgyta som uppmuntrar 
till lite längre vistelse. 
Markmaterialen kan ersättas med billigare alternativ, det viktiga är att de 
tillsammans med möblerna bildar en sammanvävd textur som binder samman 
torgrummen.

DEN INTELLIGENTA VATTENUTFORMNINGEN
När jag har utformat vattenelementen i mitt gestaltningsförslag har tankar 
kring det tekniska och funktionella tagit mycket utrymme och den estetiska 
detaljutformningen har kommit i andra hand vilket inte var avsikten. Min 
ambition var att dessa aspekter skulle få lika mycket tyngd i mitt arbete men 
det tog så pass mycket tid för mig att sätta mig in i de tekniska och funktionella 
aspekterna att det estetiska fick mindre utrymme i tankearbetet.  
Jag tror att det finns en risk att estetiska aspekter åsidosätts när dagvatten-
element konstrueras även om det börjar komma allt fler exempel som demon-
strerar motsatsen. Framöver är det sannolikt att utformning av dagvatten-
element blir en mer självklar uppgift för landskapsarkitekten, framförallt av 
skälet att man i samhället börjar inse att estetiken är lika viktig som miljö-
vänlig teknik i skapandet av uthålliga miljöer; uthålliga i den bemärkelsen att 
de används och betyder något för de människor som använder dem. 
Jag har insett att det finns mycket att lära sig om hur olika egenskaper hos 
vattnet kan framhävas och hur viktigt det är med den kunskapen för att kunna 
göra nyskapande vattendesign. Vattnet är ett material med otroligt många 
dimensioner som ofta beter sig oförutsägbart och jag har förstått att det ofta 
krävs modeller i skala 1:1 för att komma underfund med vattnets beteende. 
Tidsramen har inte gett mig utrymme att fördjupa mig i finslipning av vattnets 
uttryck i de vattenelement som jag har gestaltat, men vid en vidarebearbetning 
av gestaltningen skulle det vara nödvändigt.
Jag har begränsat mig till ett litet område när jag gjort mina dagvatten-
åtgärder. I den information jag inhämtat kring dagvattenhantering har det 
varit tydligt att det är viktigt att man planerar dagvatteninsatser i ett större 
sammanhang. Tanken med indelningen av Sveriges olika vatten-
samverkansområden är att man ska bortse från kommungränser o istället titta 
på ett helt avrinningsområde.
Det är naturligtvis svårare att se effekterna av dagvattenåtgärderna när de 
görs i liten skala men det är inte en anledning att helt bortse från punkt-
åtgärder. Det är vanligt att dagvattenprojekt genomförs i samband med 

planering av nya bostadsområden men dagvatten är ett problem i befintliga 
miljöer och kommer i och med tendensen till mer långvariga och intensiva regn 
bli ett allt större problem. Jag tror därför att varje punktåtgärd som utrymmet 
tillåter är av betydelse. För min personliga läroprocess har det varit positivt att 
begränsa mig till en mindre yta, det har gett mig en mer konkret förståelse för 
vilka dagvattenåtgärder som passar för varje speciell plats. 
Jag har inte gjort några exakta flödesberäkningar och vet därför inte hur lämp-
ligt dimensionerade mina vattenelement är. Däremot har jag diskuterat mitt 
område med en rad personer som har erfarenhet av dagvattenprojekt. Med 
hjälp av synpunkter från dessa personer har jag dragit slutsatser om åtgärder 
som är rimliga på den plats jag arbetar med.
Vad är då intelligent vattendesign? Intelligent vattendesign är när man har 
tagit hänsyn till bland annat de aspekter jag diskuterar ovan. Samman
fattat tycker jag att man kan säga att intelligent vattendesign är vatten med 
ett multipelt syfte; när man täcker upp flera viktiga aspekter som teknisk- och 
miljömässig funktion, estetiskt uttryck och sociala värden och när man gör det 
inom rimliga ekonomiska ramar. 
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