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Sammanfattning
Som ett resultat av klimatförändringar sker
en temperaturökning (SMHI 2010). Denna
temperaturökning leder till en ökad nederbörd.
Nederbörden förväntas också att bli kraftigare
och allt mer vanligt förekommande i framtiden
(Olsson & Foster 2014). I våra städer blir
nederbörd dagvatten. Våra städer är ofta
underdimensionerade för att ta hand om
stora mängder dagvatten, vilket kan resultera i
översvämningar med förstörelse av byggnader
och infrastruktur som följd (MSB 2017:47).
Samtidigt ökar även befolkningsmängden
i städer (SCB 2015). Det gör att behovet av
att exploatera nya områden och bygga nya
bostäder ökar. När ett område förtätas eller
exploateras ökar procenten hårdgjord yta.
Denna hårdgjorda yta gör att nederbörd, som
annars skulle kunna infiltrera ner i till exempel
en grönyta, blir till ytavrinning. Detta gör att
det befintliga ledningsnätet för dagvattnet
utsätts för ett högre tryck och när de inte
har kapaciteten att leda bort samma mängd
dagvatten som tillförs, översvämmas den ytan.
När nya områden exploateras eller befintliga
områden förtätas ställs det höga krav på de
offentliga sociala stadsrum som blir kvar. Torg
är en av de offentliga stadsrum en stadsdel bör
ha. Ett torg är en viktig, social, mötesplats och
knutpunkt för oss människor. Här får människor
ta plats och dominera framför bilar och
andra fordon. På torg finns utrymme för olika
aktiviteter såsom marknader och event men
också en plats för vila och vistelse.

Den nyexploaterade stadsdelen Rosendal i
Uppsala kommer bland annat rymma ett torg;
Rosendals torg. I stadsdelen Rosendal ställs
höga krav på hållbarhetsfrågor och därför
vill man bland annat se dagvatten som en
resurs och inte problem (Uppsala kommun
2019). Syftet för det här examensarbetet är att
undersöka hur Rosendals torg kan gestaltas för
att möta de behov och funktioner som råder
för ett socialt viktigt stadsrum och samtidigt
fördröja och rena en ökad mängd dagvatten.
En iterativ process i form av
litteraturgenomgång, referensprojekt,
platsanalyser, undersökande modellbygge och
skissarbete resulterade i ett gestaltningsförslag
för Rosendals torg. Gestaltningsförslaget
- En urban vattendelare, förser torget med
höjdryggar och lågpunkter. På så sätt frigörs
sociala ytor från dagvatten och dagvattnet
koncentreras i lågpunkter för att samlas upp och
omhändertas. Genom att gestalta torget med
vattendelare kan både människor och dagvatten
göra anspråk på torget utan att de påverkar
varandra negativt. Lågpunkterna på torget är
försedda med en vattenspegel och regnbäddar.
Utöver att dagvattnet används som en resurs
i form av bevattning av regnbäddarna medför
de valda blågröna dagvattensystemen visuella
mervärden för torgets besökare.
Gestaltningsförslaget möjliggör att Rosendals
torg kan verka som ett socialt viktigt stadsrum
och samtidigt hantera dagvatten. Torget
möjliggör utrymme för sociala, nödvändiga
och valfria aktiviteter i form av sittplatser,
uppehållsytor, flexibla ytor, väder-, årstids- och
dygnsanpassade ytor och höga visuella värden.
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Summary
Introduction
As a result of climate changes, the temperature
has increased (SMHI 2020). Higher temperatures
cause a more intense and frequent precipitation
(Olsson & Foster 2014). This change in
precipitation can cause damage in our cities
(MSB 2017:47) since our cities usually aren’t
properly dimensioned for an increasing
precipitation. Also, cities are often dominated
by impermeable surfaces which cause a
higher stormwater runoff. The percentage of
impermeable surfaces will continue to increase
as a consequence of a higher consolidation
of buildings as well as new housing that are
needed with an increasing population in cities
(SCB 2015). Examples of impermeable surfaces
are streets, roofs, and public spaces as a square.
All of these functions are needed in a city. A
square for example is important for both a
well-functioning city and for the wellbeing of
the citizens. At the same time, a square often
consists of impermeable surfaces and will
therefore cause a higher stormwater runoff.
Except for causing a higher runoff, impermeable
surfaces also pollute the stormwater.

an important role for Rosendal’s residents and
visitors. In Rosendal a square called Rosendal´s
square is planned (See figure 1).
The municipality of Uppsala wants Rosendal to
be a sustainable district where stormwater will
be used as a resource (Uppsala kommun 2019).
Therefore, along Rosendal’s streets, stormwater
will be managed in bioretention facilities, also
called rain beds (ibid.). The rain beds treats
the stormwater from pollutants and also store
the stormwater to decrease the pressure of the
conventional pipe network. The municipality
has not set a plan managing stormwater from
Rosendals torg even if the square will affect the
amount of runoff.

Aim & Design question
The aim of this master thesis is to investigate
how a square can be designed to meet the
needs for a social urban space and at the
same time manage an increased amount of
stormwater.
•

How can Rosendal´s square be designed to
manage stormwater and at the same time
perform as a social urban space for the
residents and visitors of Rosendal?

The city of Uppsala is no exception to this with
an increased population (Uppsala kommun
2020c), creating the need for more housing and
new development areas. Rosendal in Uppsala is
a newly developed district of housing, schools,
shops, public services etc (Uppsala kommun
2016b). Public urban spaces in Rosendal will play

Figure 1. The location of
Rosendal’s square.
Flygbild © Lantmäteriet.
300
Based on information
from Uppsala kommun (2016a)
Skala 1:10 000, SWEREF
99Kvalitetsprogram
TM, RH 2000.
Rosendal
Gestaltning och hållbarhet
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Method
The method consisted of a design process were
different blue-green systems for managing
stormwater and different ways of designing and
disposing the square were investigated. The
design process is a meta-method that includes
sub-methods. These sub-methods were
developed and adapted to the specific location
and the specific design question. The submethods included literature review, site analysis,
case studies, model building and sketch work.
This process is repeated in the form of an
iterative process to find out what is relevant to
answer the question.

Literature review
Rosendal´s square according to the
municipality of Uppsala
In the Quality program of Rosendal (Uppsala
kommun 2016a), Rosendal´s square is pointed
out as a place where calmness and restfulness
should be the focus. The square should also
be a room for green and blue elements (ibid.).
The square should be suitable for all kinds
of weather and be protected from wind and
scorching sun (ibid.).

The significance of a square as a
social urban space
In the book Life between buildings (2011), Jan
Gehl describes how urban spaces are used
and which aspects and qualities that affect
people’s use of urban spaces. Gehl claims that

the activities performed in urban spaces can
be divided into three categories; Necessary
activities, optional activities and social activities
(Gehl 2011). Gehl also claims that a successful
urban space is based on whether there are
good opportunities to sit, stand, walk, hear and
talk (ibid.).

The capacity of blue-green systems varies
depending on the type of facility (Blecken &
Larm 2019:22-23). Size and design also vary.
Therefore, different stormwater systems occur in
different places. Some examples of blue-green
systems that are common in urban spaces are
bioretention facilities or rain beds (See figure 2),
ponds. swales and permeable pavement.

Mehan (2016) believes that it is important to
create a square for everyone. A square with
a wide use of activities will result in people
stopping by and using the place (ibid.). Mehan
categorizes factors for a qualitative square
environment as visual qualities and functional
qualities (ibid.).
In Field guide to life in urban Plazas (2019)
by the architects of SWA Group, the range of
seating was also pointed out as one of the most
important elements in a square. However, the
seats can be designed with great variety. The
edges of the square should be designed for
resting and staying (ibid.).

Blue-green infrastructure as
stormwater managements
By managing stormwater locally on Rosendal´s
Square, stormwater can be used as a resource
for irrigation of vegetation. Blue-green
infrastructure as stormwater management can
also contribute with values such as biodiversity,
aesthetics and activity.
By managing stormwater with blue-green
infrastructure, natural processes are used to
treat and store the stormwater. These natural
processes consist of both vegetation and
soil substrates (Blecken & Larm 2019:11).
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Figure 2. An example of a rain bed.

Case study

Design strategies

The purpose of studying cases was to see
examples of how urban spaces can be designed
to seem resilient for a future climate with
an increasing amount of precipitation. The
purpose of the case studies was also to study
an urban space where the need for both social
public spaces and green-blue stormwater
management has been combined and
achieved. The case studies that were studied
were Tåsinge place in Copenhagen and Norra
Djurgårdsstaden in Stockholm.

Based on the literature review, case studies,
site study and the investigative model building,
insights and conclusions have been evaluated.
These evaluated insights and conclusions
have been formulated into strategies for how
Rosendal´s Square can be designed to answer
the design question. These design strategies
will form the basis and support both the
concept formulation and the design proposal.

Site study
The site study contains the area of Rosendal
Square and its surrounding structures. The
site study includes studies of green-blue
infrastructure, intensity of movement and trafic,
cycle paths and target points as schools, sports,
culture, residence. public services and shops.
The site studies were based on information from
the municipality of Uppsala (2016a;2016b).
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Investigative model building
Several models were built of Rosendal´s square
to investigate the elevation of the square
and how it can be manipulated to meet the
requirements for a social urban space and
stormwater management (See figure 3). Each
level of elevation corresponds to 20 cm.
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To ensure that Rosendal’s Square is an
urban space that both includes stormwater
management and social values, the design
will be based on the concept of a water
divide. A water divide is a naturally occurring
phenomenon where the summit of the
topography separates and divides water to
different catchment areas. With a water divide
as an inspiration, the square will include ridges
and low points (See figure 4). The ridges will
always be free of standing stormwater and thus
enable areas for staying and activity. The low
points will be the catchments for stormwater. By
using a water divide on the square, both people
and stormwater are allowed to claim the square
unhindered by each other.
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Figure 3. The models shows how the squares
surface was modified to define low points and
social urban spaces.
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Figure 4. The concept sketch illustrates how the square can
Större ytor för
be designed with water divide to both manage stormwater
and work as a urban space.
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areas, the square also ensures that it attracts
a diversity of people in terms of age and
interests.The low points on the square consist
of trees in rain beds and a pond (See figure
6-7). Besides managing stormwater both the
rain beds and the pond bring functional, visual
and social qualities. During the winter when the
temperature allows it, the pond can be used as
a skating rink.

Conclusion
Robinia pseudoacacia. © Mikkel Eye.(2020) https://meye.dk/project/robinia-pseudoacacia-s8737/
Tilia × europaea. © Mikkel Eye. (2020) https://meye.dk/project/tilia-europaea-s2643/
Prunus avium ‘Plena ’. © Mikkel Eye. (2020) https://meye.dk/project/prunus-avium-plena-s7139/

Robinia pseudoacacia. © Mikkel Eye.(2020) https://meye.dk/project/robinia-pseudoacacia-s8737/
Tilia × europaea. © Mikkel Eye. (2020) https://meye.dk/project/tilia-europaea-s2643/
Prunus avium ‘Plena ’. © Mikkel Eye. (2020) https://meye.dk/project/prunus-avium-plena-s7139/

Figure 6. The pond, rain beds and seatings on the square.

Figure 7. The square offers a lot of seatings.
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The design of Rosendal´s Square enables the
square to a place of both managing stormwater
and an urban space with high social qualities.
On the other hand, the square should not
be seen as a climate adapted urban space
for extreme precipitation events. Rosendals
square could have been designed for managing
extreme precipitation events but since the
aim of the square was also to be an urban
space with high social qualities the choice
of a bluegreen stormwater system had to be
adapted and compromised. By choosing
bluegreen stormwater systems based on the
location and needs, Rosendal square enables
an urban space with high qualities, including
necessary, optional and social activities.
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Vattenspegel med trappsats
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Förord
Detta arbete är mitt slutliga examensarbete
som jag gör på landskapsarkitektprogrammet.
Arbetets innehåll speglar den kunskap och
erfarenhet jag fick med mig under de fem år
utbildningen pågick. Under min utbildning har
jag förvärvat kunskaper inom markvetenskap,
projektering samt gestaltning av både
närmiljö och storskalig stadsplanering. Mot
slutet av min utbildning saknade jag däremot
perspektivet kring hållbar gestaltning utifrån
ett klimatperspektiv. Våra samhällen kommer
påverkas av de klimatförändringar som sker,
med en ökad temperatur och nederbörd som
följd. Nederbörd i form av dagvatten, ett ämne
som återkom allt mer, både privat men också
som en gestaltningssasspekt, intresserade
mig mer och mer. Efter att ha fått kunskaper
om dagvatten i en extern kurs förstod jag att
dagvatten bör ha en viktig roll i planering och
gestaltning. Som landskapsarkitektstudent har
jag chansen att göra skillnad och bidra till en
mer långsiktigt och hållbar utomhusmiljö. Därför
ser jag det som en självklarhet att inkludera
klimatförändringar med fokus på nederbörd
och dagvatten för att ta steget mot en mer
långsiktig och hållbar utomhusmiljö.
Tack till min handledare Sofia Sandqvist för
viktiga synpunkter som har hjälpt mig att
kunna utveckla mitt arbete. Tack till övriga som
under arbetets gång har kommit med tips och
inspiration.
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Introduktion
Vi lever i en tid där klimatförändringar ett
faktum, där både förändringar i temperatur och
nederbörd är påtagliga, både på individnivå
och samhällsnivå. Städer och åkermark
översvämmas av kraftiga regn, växter blommar
långt in på hösten, vintrar är milda och snön
lyser med sin frånvaro, vår och sommar präglas
av temperaturer som kan förknippas med
medelhavsklimat. Ovanstående exempel kan
tyckas vara exceptionella fenomen men faktum
är att värmeböljor, mildra vintrar och kraftiga
regn kommer bli allt vanligare i framtiden. En
konsekvens av en ökad temperatur är en ökad
nederbörd (Bogren et al. 2014:197). Den ökade
nederbörden orsakar i sin tur en ökad mängd
dagvatten. Därför kommer dagvattenfrågan i
framtiden att bli av allt större vikt.
Dagvatten är nederbörd eller vatten från
snösmältning som efter en ytavrinning på
hårdgjort material leds bort till vattendrag
(Naturvårdsverket 2020). Dagvatten kan
bli problematiskt om våra städer inte
har kapaciteten att omhänderta samma
volym som nederbörden avger. Därför är
våra städer beroende av att det finns en
dagvattenhantering. En dagvattenhantering i
urban miljö kan till exempel bestå av brunnar i
lågpunkter inom den hårdgjorda ytan som leder
ner dagvattnet i ledningsnät. Dagvattnet leds
sedan vidare för att släppas ut i en recipient.
I detta scenario förutsätter hanteringen att
ledningsnätet är dimensionerat för att tillgodose
en bred variation av nederbördsvolym. Då
nederbörd skiljer i intensitet och volym från
gång till gång med en varierad återkomsttid

förekommer det en intressekonflikt att motivera
kostnaden för att dimensionera ledningar
för kraftiga regn. Konsekvensen av att inte
dimensionera ledningar för kraftiga regn kan
dock orsaka större kostnader på grund av
förstörelse av byggnader och infrastruktur (MSB
2017:47) som följd jämfört med kostnaderna för
att dimensionera rätt från början.
Dagvattenhantering behöver inte endast
bestå av brunnar som leder ner dagvatten i
ett ledningsnät. Idag finns ett flertal tekniker
där dagvattnet omhändertas lokalt (LOD).
Genom att använda sig av LOD kan dagvattnet
fördröjas och renas innan det når ledningsnät
och den slutliga recipienten. Om dagvattnet
fördröjs innan det når ledningsnätet kommer
det totala flödet spridas ut över tid och göra att
ledningsnätet klarar av att leda bort dagvattnet
utan att översvämmas. Därmed minskar
behovet av att öka dimensioneringen av ett
befintligt eller nytt ledningsnät. Genom att även
rena dagvattnet innan det når ledningsnätet
minskar också behovet av att uppföra
reningsanläggningar för att rena dagvattnet
innan det når recipienten.

Klimatförändringar med en
ökad nederbörd som följd
Temperaturen i Sverige har ökat med i snitt
1,7 grader under åren 1991-2019 jämfört med
åren 1860-1900 (SMHI 2020). En av orsakerna
är att snö- och ismängderna i Sverige har
minskat, särskilt i de östra och norra delarna av
Sverige (ibid.). Snö och is isolerar marken från
uppvärmningen samt reflekterar solstrålningen
13

(ibid). Dessutom värms vatten inte upp lika
snabbt som landmassa och därför har östra
Sverige en högre temperaturökning jämfört
med västra Sverige då östra Sverige omges av
en relativt sett mindre vattenytan, Östersjön,
jämfört med västra sidan där Atlanten hämmar
temperaturökningen (ibid.).
Den ökade temperaturen orsakar även
kraftigare och större regnvolymer (Olsson
& Foster 2014). I framtiden förväntas dessa
regn bli ännu kraftigare och allt mer vanligt
förekommande (ibid.). Den ökade regnmängden
bidrar till att städernas ledningsnät för
dagvatten blir mer ansträngt och behovet av
dagvattenhantering kommer därmed öka.
Landskapsarkitekter har en betydande roll i hur
dagvattnet kommer bre ut sig i urbana miljöer.
Därför behöver landskapsarkitekter lägga stor
vikt på dagvattenfrågan vid utformning av dessa
miljöer.

Urbanisering och dess
påverkan på offentliga ytor
och dagvatten
Samtidigt som nederbörden ökar sker en
befolkningsökning i våra städer (SCB 2015). Det
medför ett behov av att öka antalet bostäder.
När bostäder byggs ökar exploateringsgraden
vilket ställer högre krav på de offentliga ytor
som blir kvar. Torg är en av de offentliga ytor
en stadsdel bör ha då ett torg är en viktig
mötesplats och knutpunkt för oss människor.
Här får människor ta plats och dominera framför
bilar och andra fordon. På torg finns utrymme
för olika aktiviteter såsom marknader och

event men också en plats för vila och vistelse
och det är viktigt att väga in dessa aspekter
vid en gestaltning, om torget även ska rymma
andra faktorer, som att till exempel ta hand om
dagvatten.
När ny mark exploateras eller när befintlig
mark förtätas ökar också andelen hårdgjord
yta. En ökad hårdgjord yta utgör en högre
andel ytavrinning av dagvatten som annars
hade infiltrerats i de grönytor och andra
genomsläppliga material som byggs bort vid
en exploatering (Se figur 9). Torg består ofta av
hårdgjorda ytor för att klara den belastning och
slitage som blir av människor och servicefordon.
Därför kan även torg orsaka en ökad ytavrinning.
En hårdgjord yta ökar inte bara andelen
ytavrinning utan orsakar även att dagvattnet
blir förorenat (Naturvårdsverket u.å.).
Det beror på att de hårdgjorda ytorna är

försedda med föroreningar som dagvattnet
binder vid kontakten med materialet (ibid.).
Föroreningarnas förekomst varierar men är
kopplade till materialen och användningarna av
de hårdgjorda ytorna. Några orsaker till att de
hårdgjorda ytorna är försedda med föroreningar
är trafiken då bland annat bränsle- och
oljeläckage hamnar på de hårdgjorda ytorna
samt när däck och vägyta sliter på varandra
(ibid.). Andra förekomster till föroreningar är
byggnadsmaterial som till exempel tak och
materialhanteringen vid industrier (ibid.). En
orsak till förorening som inte är kopplad till
hårdgjord yta men som förorenar dagvattnet
är gödning av växter (ibid.). Vid exploatering
av ny mark eller förtätning av befintlig,
bör därför både fördröjning och rening av
dagvatten tillgodoses för att minska risken för
översvämningar och förorenade recipienter.

Figur 9. En ökad hårdgjord yta leder till en snabbare ytavrinning och minskad infiltration.
Vid ytavrinning binder även dagvattnet föroreningar från ytmaterial vilket gör att dagvattnet blir förorenat.
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Strävan om att se dagvatten
som en resurs och inte ett
problem
Uppsala är inget undantag gällande en
befolkningsökning (Uppsala kommun 2020c)
och därför är behovet av nya bostäder stort
även här. Stadsdelen Rosendal är ett av
Uppsalas största stadsutvecklingsområden.
Området är under uppbyggnad och kommer
byggas i olika etapper fram till år 2030 (Uppsala
kommun 2016b). Detta arbete kommer att
utgå från platsen Rosendal, då platsen är
ett exempel på en nyexploaterad stadsdel
med en hög exploateringsgrad. Den höga
exploateringsgraden kommer medföra att de
offentliga stadsrum som planeras i stadsdelen
utgör en viktig och betydelsefull roll för
Rosendals boende och besökare.

N
Uppsala kommun har även en vision om
att lägga stor vikt på just dagvattenfrågan i
Rosendal (Uppsala kommun 2019). I Rosendal
vill man se dagvatten som en resurs snarare
än ett problem (ibid.). Med visionen om
att se dagvatten som en resurs och inte ett
problem finns därför goda förutsättningar att
integrera dagvattenhantering i de offentliga
stadsrummen.
Rosendals dagvattenhantering byggs inte på ett
konventionellt sätt där vatten leds ner i brunnar.
Längs Rosendals gator fördröjs och renas
dagvatten istället i specialutformade växtbäddar
samt i det öppna förstärkningslagret i gatan
(Uppsala kommun 2019). Dessa växtbäddar
som kan rena och fördröja dagvatten kallas ofta
för regnbäddar. Det överflödiga dagvattnet
som inte kan hanteras i regnbädden eller i det
öppna förstärkningslagret bräddas och leds
under mark i ledningar till Polacksbacken och
Carlshage och vidare ut till Fyrisån (se figur 10)
(ibid.). Då Rosendal är beläget på Uppsalaåsen
som är Uppsalas dricksvattentäkt får dagvatten
inte infiltreras fritt, därför är stadsdelen tätat
med ett underliggande skikt (Uppsala kommun
2016a).

Stadsdelen Rosendal

Uppsala city

Fyrisån

Polacksbacken

Carlshage

Rosendal

Rosendal är ett av de första projekten där
tekniker för dagvattenhantering i form av
blågröna system byggs i en sådan omfattande
skala och förhoppningarna är att Rosendal
kan bli ett föredömligt exempel åt andra
500 m 18001000m
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dagvattnet med till exempel regnbäddar,
Figur 10. Rosendal i relation till Uppsala city. Rosendal
kan dagvattnet användas som bevattning till
ligger 2,5 km från Uppsala city. Stadsdelen är under uppstadsdelens alla planteringar. På så sätt blir
byggnad och kommer byggas i olika etapper fram till år
dagvatten en resurs och inte ett problem (ibid.).
2023. Tillägg av författaren visar Rosendals utbredning.
Flygbild © Lantmäteriet.
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Rosendal är ett stadsutvecklingsområde som
är en del av Södra staden i Uppsala. Rosendal
befinner sig 2,5 km sydväst om Uppsala city (Se
figur 10). Rosendal, som fram till år 2013 bestod
av en golfbana, har sedan länge planerats för
bebyggelse (Uppsala kommun 2016b). Rosendal
planeras att bestå av en blandning av bostäder,
service, arbete och byggnader för diverse
undervisnings- och universitetslokaler (ibid.).
Rosendal kommer generellt bestå av byggnader
med bland annat sex och åtta våningar, vilket
generellt är högre än andra byggnader i
Uppsala (Uppsala Kommun 2016b). Det kommer
möjliggöra en hög boendekapacitet och en
hög aktivitet på offentliga platser såsom gator,
torg och parker (ibid.). Antal våningar som tillåts
anpassas dock enligt Uppsala kommun (ibid.) för
att tillåta lägre antal våningar mot sydvästlägen
och intill grönområden för att främja insläppet
av solljus i stadsdelen. Åttavåningshusen
kommer koncentreras i centrala Rosendal och
längs huvudstråket vid Torgny Segerstedts allé
(ibid.).
I Rosendal planeras två torg; Talltorget och
Rosendals torg (Se figur 11). Torgen är två
viktiga sociala mötesplatser med plats för
service, café- och restaurangverksamhet,
aktivitet och kollektivtrafik (Uppsala kommun
2016a). Talltorget planeras att bli en något mer
livligare plats med en högre intensitetsnivå,
medans Rosendals torg planeras att bli en
plats för vila, sociala möten och grönska
(ibid.). I Uppsala kommuns kvalitetsprogram
för Rosendal (2016a) och Detaljplan för
Rosendalsfältet (2016b) finns ingen specifik
strategi för dagvattenhantering för något av

Figur 11. Rosendals två
planerade torg; Rosendals
torg och Talltorget.
Flygbild © Lantmäteriet.
300
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torgen förutom de regnbäddar med tillhörande
öppet förstärkningslager som är planerade
längs Rosendals gator. Dessa regnbäddar ska
hantera dagvatten från Rosendals gator och
tak (Uppsala kommun 2016a; Uppsala kommun
2016b).

Torg - ett viktigt stadsrum
Med Rosendals höga exploateringstal och
boendekapacitet kommer de offentliga
stadsrum som finns inom stadsdelen utgöra
en viktig och betydelsefull roll för Rosendals
boende och besökare. Torg är ett exempel
på ett stadsrum. Varför är det viktigt och
betydelsefullt med torg?
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Ett torg i form av ett stadsrum är en bidragande
faktor för att boende och besökare ska få
ett sammanhang och anledning att röra sig i
offentliga miljöer. Ett torg utgör en naturlig
knutpunkt och plats för vistelse. Genom att
människor använder torget sker sociala utbyten
både indirekt och direkt (Gehl 2011:12-13).
Dessa sociala utbyten behöver nödvändigtvis
inte bestå av att två människor möts för att prata
utan de sociala utbytena sker också genom att
människor vistas i närheten av varandra (ibid.).
När många människor befinner sig på en plats
uppstår rörelser. Även om en person väljer
att besöka torget ensam får den personen ta
del av en samhörighet (ibid.). Samhörigheten
i en stad är viktig och de människor som
annars är bosatta ensamma får tack vare
denna samhörighet ett mänskligt utbyte. När
möjligheten till social kontakt ökar minskar
risken för social isolering. Att ett torg ses som
en knutpunkt och vistelseyta kan även främja
människors intag av solljus.

Torgny Segerstedts allé
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Syfte
Att skapa ett socialt stadsrum för boende och
besökare är ett måste i en högexploaterad
stadsdel som Rosendal. Samtidigt är det av
hög prioritet att låta dagvattenfrågan utgöra en
central roll. Dessa två behov utgör ett dilemma
och intressekonflikt när det sociala stadsrummet
både ska fungera som en plats för människor
och dagvatten, där de båda inkräktar och
konkurrerar om samma utrymme.
Syftet med arbetet är att undersöka hur ett
torg kan gestaltas för att möta de behov och
funktioner som råder för ett socialt stadsrum
och samtidigt fördröja och rena en ökad mängd
dagvatten.

Frågeställning
Hur kan Rosendals torg gestaltas för att hantera
dagvatten och samtidigt fungera som ett socialt
stadsrum för Rosendals boende och besökare?

Avgränsning
Arbetets geografiska avgränsning avser
Rosendals torg (Se figur 11) med undantag
av en byggnad som planeras att byggas
på torget enligt Uppsala kommuns (2016b)
Planbeskrivning Detaljplan för Rosendalsfältet.
I detta arbete kommer denna byggnad i
form av en paviljongbyggnad endast få
en bestämd byggnadsyta, entréer och
användningsområde. Övriga Rosendal
kommer inte att ingå i resultatet men kommer
att vara en del av platsanalysen för arbetet,
detta för att kunna analysera Rosendals torg

utifrån dess omgivningar. Arbetet baseras
på information som finns tillgänglig under
arbetets gång. Arbetet avser att redovisa
ett gestaltningsförslag för Rosendals
torg där torgfunktioner och hantering av
dagvatten med syftet fördröjning och rening
redovisas. Dagvattenanläggningarna avser
att rena dagvatten från torgets markyta
och taken på paviljongbyggnaden och
intilliggande multikulturhuset. Typritningar
för dagvattenanläggningar på Rosendals torg
kommer inte att redovisas. Reningsgrad och
vilka föroreningar samt volymer dagvatten
kommer hantera redovisas inte. Arbetet
avser att föreslå val av växter för torget men
en fördjupande del kring växtvalen och dess
faktiska reningseffekt och vilka föroreningar som
kan renas exkluderas. Det beror på att data om
förväntade föroreningar från Rosendals torg och
taken på paviljongbyggnaden och intilliggande
multikulturhuset inte finns.
Arbetet avser inte att redovisa en teknisk
beskrivning eller en dimensionering av
överbyggnader, konstruktion av möbler,
armatur, markmaterial, torgutrustning,
dagvattenlösningar och vilka föroreningar
som renas. Skötselplan och kostnadskalkyl
kommer inte att redovisas. Dessa avgränsningar
har gjorts utifrån den aspekten att arbetet
endast syftar till att redovisa ett översiktligt
gestaltningsförslag. Avgränsningarna för arbetet
är även begränsade utifrån en tidsram på 30 hp
som arbetet ska motsvara.

Ordförklaring
Dagvatten
Dagvatten är nederbörd eller vatten från
snösmältning som efter ytavrinning på hårdgjort
material leds bort till vattendrag. Vid ytavrinning
på bland annat asfalt blir dagvattnet förorenat
(Naturvårdsverket 2020).

LOD
Lokalt omhändertagande av dagvatten, när
dagvatten hanteras lokalt genom infiltrering,
fördröjning eller rening (Persson et al. 2009).

Recipient
Vattendrag som dagvatten leds till. Vattendrag
kan till exempel vara en sjö eller en å (Sydvatten
2017).

Återkomsttid nederbörd
En återkomsttid för nederbörd beskriver hur
ofta en viss typ av mängd nederbörd kan tänkas
förekomma. Återkomsttiden beskriver den
återkommande tiden i genomsnitt och är inte
ett mått på intervall (SMHI 2021).
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Metod

18

Metod
Metoden för att besvara frågeställningen
bestod av ett gestaltningsarbete där
olika blågröna system för hantering av
dagvatten samt olika sätt att gestalta och
disponera torgets yta undersöktes. Under
gestaltningsprocessen prövades olika lösningar
på problemet som motsvarar frågeställningen.
Gestaltningsprocessen är en metametod
som byggs upp av olika delmetoder. Dessa
delmetoder utvecklas och anpassas efter
den specifika platsen och det specifika
gestaltningsproblemet. Delmetoderna
innehöll litteraturgenomgång, platsanalys,
referensprojekt modellbygge och skissarbete.
Denna process upprepas i form av en iterativ
process för att finna det som är relevant för att
besvara frågeställningarna.

Litteraturgenomgång
En litteraturgenomgång gjordes för att skapa
en förståelse för bakgrunden till arbetet.
Litteraturgenomgången delades upp i tre
olika delar. Den första delen undersökte
klimatförändringar med utgångspunkt en ökad
nederbörd. Denna del kom även att behandla
dagvattens förekomst och problematiken kring
det samt om olika dagvattenanläggningar.
Litteraturen som användes återfanns från
kurser som tidigare har förekommit som
litteratur under min utbildning med koppling till
dagvatten och klimatförändringar.
Den andra delen i litteraturgenomgången
fokuserade på begreppet torg och offentliga
stadsrum. Litteraturgenomgångens syfte

var att skapa sig en förståelse för vad som
kännetecknar ett torg, dess betydelse för en
stadsbild och vad som utgör ett bra offentligt
stadsrum. Litteraturgenomgången behandlar
Jan Gehls bok Life between buildings (2011).
Boken Life between buildings (2011) är en av
hans verk där han skriver om hur stadsrum bör
utformas och hur människor påverkas av dessa
miljöer.
Utöver Life between buildings (2011)
kompletterades litteraturgenomgången
med hjälp av ett litteratursök via Sveriges
Lantbruksuniversitets (SLU) databas Primo.
I sökningen fanns kriterierna “Artiklar” och
sökorden “Square” i titeln och “Urban space” i
valfritt fält. Den artikel som valdes att fortsätta
med var Investigating the Role of Historical
Public Squares on Promotion of Citizens’ Quality
of Life (Mehan 2016). I litteraturgenomgången
studerades även Field Guide to Life in Urban
Plazas: A Study in New York City (2019) som
togs fram av arkitektkontoret SWA Group där
de sammanställer framgångsfaktorer för ett
fungerande torg enligt en studie som utfördes i
New York.
Den tredje delen av litteraturgenomgången
berörde området Rosendal och Rosendals
torg. Denna del av litteraturgenomgången
gjordes för att skapa en förståelse för området i
helhet, både lokalt och i relation med Uppsala.
Den bidrog med en förståelse för Uppsala
kommuns vision för Rosendals torg och vilka
förutsättningar och begränsningar platsen
har. Litteraturen som användes var Rosendal
Kvalitetsprogram - Gestaltning och hållbarhet
(Uppsala kommun 2016a), Planbeskrivning
Detaljplan för Rosendalsfältet (Uppsala kommun
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2016b) och videon Rosendals dagvattensystem
– allt du inte visste om dagvatten i städer
(Uppsala kommun 2019). Litteraturen hittades
via Uppsala kommuns hemsida.

Platsanalys
En analys gjordes över Rosendals torg och
närliggande struktur för att kunna analysera
Rosendals torg utifrån dess omgivningar. I
analysen studeras grönblå infrastruktur, trafikoch gångflöde och cykelstråk samt målpunkter
i form av skola, idrott, kultur, bostäder. serviceoch handelverksamhet. Dessa faktorer studeras
för att skapa en förståelse för hur boende och
besökare kommer att röra sig i anslutning till
Rosendals torg samt vilken grönblå infrastruktur
som planeras i omgivningen. Analysen
baserades på information och diagram från
Uppsala kommuns (2016a) kvalitetsprogram för
Rosendal då området som skulle analyseras och
studeras inte var bebyggt under arbetets
genomförande.
Platsanalysen inkluderar även en solstudie
som gjordes för att se byggnadernas
skuggpåverkan på Rosendals torg. Solstudien
omfattande månaderna april, juni, september
och december där varje månad studerades
vid tidpunkterna 12.00 och 17.00. Denna
studie gjordes för att skapa en djupare
förståelse för hur byggnadernas våningsantal
påverka solexponeringen på torget och hur
gestaltningen bör förhålla sig till solen och
skugga.

Undersökande modellbygge

Referensprojekt

För att besvara frågeställningen och finna den
mest relevanta gestaltningen kommer torgets
höjder att vara viktiga. Torgets höjder kommer
att påverka dagvattnets utbredning och rörelse
samt hur människor upplever torgets funktion
och rumslighet. Därför byggdes modeller med
höjdkurvor i syfte att undersöka och skapa sig
en förståelse för rumslighet och vart lågpunkter
kan identifieras.

För att få inspiration och kunskap om torg och
dagvattenhantering i urban miljö studerades
referensprojekt. Referensprojekten valdes ut
efter dess relevans för arbetet. Syftet med att
studera referensobjekt var även att studera
detaljer och lösningar som kunde användas i
arbetets gestaltningsförslag. Referensprojekten
utvärderades utifrån dess syfte samt funktion
i förhållande till omgivning och klimat. Denna
utvärdering gjordes för att verifiera att den
inspiration och kunskap som skapades
utifrån referensprojekten kunde appliceras
på Rosendals torg. De referensprojekt som
studerades var Norra Djurgårdsstaden i
Stockholm och Tåsinge plads i Köpenhamn.

Modellernas höjdkurvor utgick från torgets
angörande höjder belägna i gatumark. Utifrån
dessa angörande höjder interpolerades
höjdkurvor med en ekvidistans på 20 cm.
Modellerna bestod av kartong.

Gestaltningsstrategier
Utifrån litteraturgenomgången
referensprojekten, platsanalysen och det
undersökande modellbygget som gjordes
utvärderades insikter och slutsatser utifrån
platsen Rosendals torg. Dessa insikter och
slutsatser formulerades till strategier för hur
Rosendals torg kunde gestaltas för att besvara
frågeställningen.

Skissarbete
Arbetets ideér och tankar visualiserades med
hjälp av ett kontinuerligt skissarbete längs
arbetets gång. Skissandet som ett verktyg var
ett effektivt tillvägagångssätt för att utveckla
och studera ideér. Skissarbetet utfördes både
för hand men också i program som Sketchup,
AutoCAD och Adobe illustrator.
Figur 12. Material till modellbygge.
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Litteraturgenomgång
Följande del syftar till att skapa en djupare
förståelse för den valda platsen Rosendals torg
och ett torgs betydelse och användning för en
stadsdel. Litteraturgenomgången behandlar
även olika typer av blågröna dagvattensystem i
urbana miljöer.

Längs Torgny Segerstedts allé (Se figur 13)
planeras den nya spårvagnstrafiken att dras.
En av hållplatserna (Se figur 13) är tänkt att
placeras på den östra sidan av Rosendals torg.
Tills att spårvagnstrafiken är bebyggd kommer
hållplatsen vara verksam som busshållplats.

Rosendals torg

Enligt kvalitetsprogrammet är torget tänkt att
vara en plats där boende och besökare kan
göra uppehåll på och främja möten. Torget ska
kunna brukas av alla människor, oavsett ålder
och av boende eller besökare. Det ska även
vara funktionellt både dag- och kvällstid samt
under hela året (Uppsala kommun 2016a).Torget
ska fungera i olika väderlekar och ge skydd mot
vind och gassande sol med hjälp av strategisk
vegetation (Uppsala kommun 2016a).

Det finns olika aspekter och kvaliteter som
påverkar människors användning av stadsrum
(Gehl 2011). Gehl (2011:9) menar att de
aktiviteter som utförs i stadsrum kan delas upp
i tre kategorier; Nödvändiga kategorier, valfria
aktiviteter och sociala aktiviteter.
Nödvändiga aktiviteter är enligt Gehl (2011:9)
aktiviteter som inkluderas i det vardagliga livet.
Det kan röra sig om att gå sig till sin vardagliga
sysselsättning eller att utföra ärenden.
Dessa aktiviteter är därför aktiviteter som är
oberoende av väder och vind. De kommer att
behöva utföras oavsett tid på året eller dygnet
(ibid).

I Rosendal Kvalitetsprogram för Gestaltning och
hållbarhet beskrivs Rosendals torg som en plats
där avkoppling står i fokus. Här finns utrymme
för lugnare aktiviteter och en plats där gröna
och blåa element får ta plats (Uppsala kommun
2016a:70). Uppsala kommun hade därmed
redan tidigt i planeringsskedet en ambition om
att arbeta med blågröna dagvattenlösningar på
torget samtidigt som människan skulle få ta stor
plats i miljön.
På Rosendals torg västra sida är en
multifunktionell byggnad planerad (Se figur
13) där ett flertal aktiviteter i form av idrott
och kultur kommer äga rum (Uppsala kommun
2016a).

Ett torgs funktion och
betydelse som ett socialt
stadsrum
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Figur 13. Illustrationen visar Rosendals torg i relation till det planerade
multikulturhuset, hållplats Rosendals torg och Torgny Segerstedts
allé. Illustrationen är baserad på information från Uppsala kommuns
kvalitetsprogram (2016a) för Rosendal och Planbeskrivning Detaljplan för
Rosendalsfältet (2016b).
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Valfria aktiviteter är aktiviteter som utförs när
tillfället tillåter (Gehl 2011:11). Med det menas
aktiviteter som till exempel promenad och
njuta av solen och dessa aktiviteter är beroende
av att stadsrummets utformning tillåter dessa
aktiviteter (ibid). Gehl menar att nödvändiga
aktiviteter kommer alltid vara konstanta medans
stadsrummets utformning avgör hur mycket
valfria aktiviteter som utförs. Gehl (2011:11)
likställer ett stadsrum med goda kvaliteter med
en hög frekvens av valfria aktiviteter och ett
stadsrum med bristfälliga aktiviteter med en låg
frekvens av valfria aktiviteter.
Sociala aktiviteter är enligt (Gehl 2011:12)
aktiviteter som är beroende av andra människor
närvarar i samma miljö. Dessa aktiviteter kan
vara allt ifrån att människor pratar till att man

endast observerar och hör andra människor.
Gehl (ibid) menar därför att nödvändiga och
valfria aktiviteter avgör hur hög frekvens sociala
aktiviteter som kommer ske. Därför kan även
stadsrum med goda kvaliteter främja sociala
kvaliteter.
Gehl (2011:131) menar att ett lyckat stadsrum
grundar sig om det finns goda möjligheter
att sitta, stå, gå, höra och prata. Det beror
på att dessa faktorer är förutsättningarna för
att nödvändiga, valfria och sociala aktiviteter
ska kunna ta plats i ett stadsrum. Enligt Gehl
(2011:133-134) är viktigt att kunna gå och röra
sig fritt. Människor ska inte behöva begränsa
deras rörelsemönster eller uppleva trängsel.
Det är även viktigt att tänka på tillgänglighet då
även de som transporterar sig med exempelvis
rullstol ska kunna röra sig fritt. Gehl (2011:147)
menar också att stadsrum ska rymma platser för
att kunna stå. Gehl (ibid) förtydligar också att stå
inte bara ska ses som att kort stanna upp utan
att det ska finnas chans till uppehåll. Ett vanligt
fenomen är “kanteffekten” där människor
tycks föredra att stå och göra uppehåll längs
kanterna på ett stadsrum (Gehl 2011:148).
Därför bör möjligheten till att stå och stanna
finnas i kanterna. Enligt Gehl (2011:51) tenderar
också människor att vilja stå och göra uppehåll
vid föremål. Det kan till exempel vara träd och
lyktstolpar (ibid).
Möjligheten till att sitta i ett stadsrum är också
en avgörande faktor om människor ska stanna
upp eller passera. Gehl (2011:155) menar att om
man vill förbättra ett stadsrum med små medel
bör fler sittplatser planeras in (Gehl 2011:157).
Från sittplatserna vill människorna kunna ha en
god uppsikt över omgivningen (Gehl 2011:159).
Sittplatser behöver inte alltid bestå av en

självklar sittplats i form av en parkbänk - trappor
och andra föremål kan också fungera som
sittplatser (Gehl 2011:161).
Att se, höra ha möjlighet till att prata i ett
stadsrum är beroende av stadsrummets storlek
och dimensioner (Gehl 2011:163). Ett stadsrum
bör inte upplevas för stort då den sociala
möjligheten avtar i effekt. Gehl (2011:165)
belyser även vikten av att kunna se oavsett om
det är ljust eller mörkt ute. I mörker bör både
ansikten och föremål kunna identifieras (ibid)
som en del av trygghet. Gehl (2011:173-174)
beskriver även hur stadsrum bör anpassas för
att fungera i olika väder. Väder såsom vind,
frånvaro av sol eller stark sol kan upplevas som
besvärliga och göra stadsrum mindre attraktiva.
Ett offentligt torg är enligt Mehan (2016) är en
av de viktigaste faktorerna för att möjliggöra
sociala interaktioner i en stad. Ett fungerande
torg höjer kvaliteten för en hel stadsdel.
Mehan (2016) menar att det är viktigt att skapa
ett torg för alla. För att uppnå en kvalitativ urban
miljö krävs en fungerande och användbar plats.
Om ett torgs aktiviteter endast riktar sig för en
begränsad målgrupp kommer torget upplevas
som odugligt för de andra målgrupperna. Ett
torg med en bred användning av aktiviteter
kommer resultera i att människor stannar och
använder platsen. Ett torg som möjliggör större
evenemang och festivaler kan bidra till både
direkta och indirekta fördelar i form av sociala
och ekonomiska effekter (Mehan 2016).
Mehan (2016) kategoriserar faktorer för en
kvalitativ torgmiljö. Visuella kvaliteter och
funktionella kvaliteter är två av kategorierna
där den förstnämnda innefattar faktorer
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som ikoniska byggnader i omgivningen, en
human skala, kvalitativa naturliga miljöer,
geometriska föremål, konst, en miljö som
tillgodoser mångfalden, belysning och visuell
estetik (Mehan 2016:1770). Under kategorin
Funktionella kvaliteter finns faktorerna
medveten placering av torg, tillgänglighet,
tillåta interaktioner med samhället och natur,
tillfredsställa mänskliga behov, multifunktionellt,
inneha utrustning (parkeringar, gångstråk och
sittmöbler), inkludera besökare och tillåta
vistelse (Mehan 2016:1770) med. För Rosendals
torg skulle det till exempel kunna innebära
att den multifunktionella byggnaden fungerar
som en ikonisk byggnad, att torgets formspråk
består av geometriska former som är visuellt
tilltalande och att torget innehar lösningar som
möjliggör en vistelse för människor, oavsett
ålder och bakgrund och att en bred användning
av torget sett under dygnet och året är möjlig,
samt integrerade blågröna element.
Även SWA Group, ett arkitektkontor, har gjort
en studie av vad de ser som framgångsfaktorer
för ett fungerande torg. Likt Gehls (2011) pekas
sittplatser ut som ett av de viktigaste elementen
på ett torg av SWA Group (2019). Sittplatserna
kan dock utformas med en stor variation. De kan
vara givna sittplatser såsom bänkar men också
andra element som bland annat trappor, murar
eller lägre föremål. Studien visade också att de
sittplatser med en vägg eller skydd baktill ökar
trygghetskänslan hos människor. Sittplatserna
bör erbjuda utblickar både mot torg men även
utblickar mot trafiken var även uppskattat. Att
ha möjlighet att sitta i olika väderstreck var
också en viktig faktor där solplatser var de mest
populära (SWA Group 2019). Enlig SWA Group
(2019) ska entréerna till torgen vara öppna och
välkomnande. Med det menas att torgen ska

hjälpa förbipasserande att välja att gå in på
torget istället för att gå runt. Förslag för att
säkerställa detta var att skapa en tydlig sikt in på
torget. Enligt SWA Group (2019) bör inte raka
stråk planeras in på ett torg då det kan leda till
att människor inte väljer att göra uppehåll på
torget.
Utifrån litteraturgenomgången kan slutsatsen
dras att för att lyckas göra Rosendals torg till
ett fungerande socialt torg och stadsrum bör
möjligheten till att sitta, stå, gå, höra, se och
prata finnas. Torgets kanter bör utformas för
möjlighet till uppehåll. Rosendals torg ska
rymma möjligheten till att utföra nödvändiga,
frivilliga och sociala aktiviteter. Utformningen
bör också tillgodose en mångfald av människor
och aktivera hela torgytan för att skapa en
effektiv, levande och användbar plats. Rosendals
torg ska också utformas med visuella värden
för en ökad attraktionen till platsen. För att
skapa ett fungerande och tryggt torg sett under
dygnet och året kan belysning användas som
ett verktyg. Torget bör också utformas för att
fungera i olika väderlekar.

Blågröna dagvattensystem i
urban miljö
Genom att hantera dagvatten i form av
fördröjning lokalt på Rosendals torg,
kan belastningen på det befintliga
vattenledningsnätet hämmas. Om Rosendals
torg även renar dagvattnet lokalt bidrar
torget med en minskning av vidaretransport
av föroreningar till recipienten Fyrisån. Torget
använder sig då av dagvattnet som en resurs i
form av bevattning av vegetation och minskar

samtidigt behovet av att tillföra dricksvatten
som bevattning, bygga reningsanläggningar
och att bygga ut befintliga vattenledningar för
att inte riskera översvämningar när dagvattnet
ökar. Utöver hantering av dagvatten kan även
blågröna dagvattensystem medföra ett flertal
mervärden såsom biologisk mångfald, estetik
och aktivitet, vilket är en betydande resurs i
sociala stadsrum.
Med blågröna dagvattensystem menas att
hanteringen bygger på naturliga processer
för att ta hand om vatten och föroreningar
med till exempel hjälp av olika substrat och
vegetation (Blecken & Larm 2019:11). Blågröna
dagvattensystems kapacitet att fördröja och
rena dagvatten varierar beroende på typ av
anläggning (Blecken & Larm 2019:22-23).
Även storlek, utformning och potentiella
mervärden varierar. Därför förekommer olika
dagvattensystem på olika platser (Blecken &
Larm 2019:25). Nedan följer en sammanställning
av några av de blågröna system som är vanligt
förekommande i urbana miljöer.

Dagvattenbiofilter i växtbädd
Dagvattenbiofilter är en teknik där växtbäddar
är försedda med biofilter (Se figur 14). Biofilter
kan bestå av olika material beroende på
syftet med användningen. Dagvattenbiofilter
används i regnbäddar. Exempel på biofilter
är till exempel sand eller biokol (Blecken
2016:51). Denna teknik syftar primärt till en
rening av dagvatten framför en fördröjning,
om inte en dimensionering görs för kraftigare
regn (Blecken 2016:51). Vid rätt dimensionering
kan en regnbädd fördröja större och kraftiga
regn men anläggningen bör inte ses som en
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skyfallshantering (Blecken & Larm 2019:22).
En regnbädd renar dagvatten mycket effektivt
och kan rena dagvatten från grövre och minde
partiklar samt lösta föroreningar (Blecken &
Larm 2019:22).

Figur 14. Växtbädd med biofilter. Exemplet visar hur
dagvatten kan omhändertas lokalt genom naturliga
processer med hjälp av substrat och vegetation.

Dagvattendamm
Dammar är ett förekommande fenomen
i naturliga miljöer men också i urbana
sammanhang (Blecken 2016:18) (Se figur 15).
Dessa anläggningar används för att rena och
fördröja dagvatten beroende på utformning
(Blecken 2016:18; Blecken & Larm 2019:88).
Dagvattendammar kan uppföras med och utan
vegetation men gemensamt är att dammen
alltid är försedd med en permanent vattenyta
(Blecken & Larm 2019:88). Reningen i en damm
sker genom att grövre och mindre partiklar

sedimenteras och lösta föroreningar tas upp
med hjälp av vegetation (Blecken & Larm
2019:89) Enligt Blecken & Larm (2019:22) är
en dagvattendamms fördröjningskapacitet
beroende av dess volym som kan bräddas men
kan potentiellt fördröja kraftiga regnvolymer
men inte skyfall. Dammar kan beroende på dess
utformning medföra biologiska, estetiska- och
rekreationsvärden (Blecken 2016:18).

Figur 15. Figuren visar ett exempel på hur en dagvattendamm kan
utformas i en urban miljö och uppnå en god dagvattenhantering.
Dagvattendammar kan utformas med en stor variation.
Potsdamer Plaza. Ramboll Studio Dreiseitl. https://ramboll.com/
projects/germany/potsdamer-plaza

Funktion och platsanpassning
Dagvattenlösningar tar alla, mer eller
mindre, upp utrymme där de placeras. I en
offentlig urban miljö är det många gånger
begränsat med utrymme. Det ställs därför
höga krav på utrymmena i en offentlig urban
miljö och dess funktion, utformning samt
användningsområden. Därmed är det viktigt att
den dagvattenhanteringen som väljs även kan
bidra med mervärden som till exempel estetik,
rekreation och biologisk mångfald.
I urbana miljöer finns ofta möjligheten till
att förse offentliga miljöer med en hög
skötsel. Detta är också en förutsättning för att
upprätthålla en dagvattenhantering och dess
funktion. För samtliga dagvattenanläggningar

krävs underhåll men de olika underhållen
varierar. Vanligtvis rör det sig om att se över
och sköta vegetation (gödning och bevattning),
rensa och tömma anläggningar från ogräs,
sediment och skräp (Blecken 2016:25,30,77,95).
Regnbäddar med biofilter kräver till exempel
ett högre underhåll i form av rensning av
ogräs och tillförsel av gödning (Blecken &
Larm 2019:54) men är i övrigt en anläggning
som har potentialen att medföra mervärden
i form av estetik och biologisk mångfald.
Därför är regnbäddar en dagvattenlösning
som lämpar sig i urbana offentliga miljöer.
En dagvattendamm är även en anläggning
som lämpar sig väl tack vare dess förmåga att
fördröja dagvatten och stora möjligheter till en
intressant utformning.

dagvattensystemen regleras dagvattnet med
hjälp av styrningsbrunnar (Fridell et al. 2020:58)
där styrningsbrunnens fördelar mängden
mellan det öppna förstärkningslagret och
ledningsnätet.

Dagvattenhantering utifrån Rosendals
förutsättningar

Regnbädd - ett alternativ som renar
och fördröjer samt främjar estetiska
och biologiska värden

I Rosendal förekommer särskilda förutsättningar
som kommer att påverka valet av
dagvattenhantering. Stadsdelen är belägen på
Uppsalaåsen som är Uppsalas dricksvattenintäkt.
Därför råder det förbud att låta dagvatten
från Rosendal infiltreras ner i grundvattnet.
Det ställer särskilda krav på både val och
utformningen av de valda dagvattenlösningarna
för Rosendals torg. Utöver förbudet av att
infiltrera dagvattnet är torget en begränsad
yta och dagvattenhanteringen blir därmed
platsbegränsad då torget även ska fungera som
ett socialt stadsrum för torgets besökare.
Eftersom Rosendal med dess förutsättningar
kräver att dagvattnet inte infiltreras ner i
grundvattnet, måste dagvattnet efter att ha
hanterats i blågröna dagvattensystem ledas
vidare till ledningsnätet. Från de blågröna
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Det öppna förstärkningslagret är det lager i
överbyggnaden som är fyllt med exempelvis
makadam och har en hög andel porvolym
tack vare den högre fraktionsstorleken,
där dagvatten kan fördröjas. Ovanför det
öppna förstärkningslagret består topplagret
av hårdgjord yta, infiltrerbar yta eller en
regnbädd. Dagvattnet leds ned i det öppna
förstärkningslagret antingen genom brunnar
eller infiltration i topplagret (Fridell et al.
2020:15).

Regnbäddar med en dimensionering anpassad
för större regn kan både fördröja och rena
dagvattnet som når torget (Blecken & Larm
2019:22,23 ). Regnbäddar bidrar även till en
kontrast med dess vegetation gentemot ett
stadsrums relativt höga andel hårdgjord yta.
Regnbäddarna skapar på så sätt mervärden
med dess vegetationen som kan bidra till
biologisk mångfald och visuella värden. För att
regnbäddarna ska kunna bidra med en effektiv
rening bör regnbäddarna uppta 2-10% av
avrinningsområdets yta (Fridell et al. 2020:72).
Regnväxtbäddars utformning skiljer sig
från vanliga växtbäddar. Dels att de har ett
dagvattenbiofilter som renar dagvattnet men
också att bädden är försänkt jämfört med
omkringliggande marknivå (Se figur 16) vilket

gör att vattnet samlas upp i den innan det
förbrukas av växterna eller fortsätter ner till det
öppna förstärkningslagret. Denna försänkning
är fördröjningszonen i regnbädden och är
enligt Fridell et al. (2020:48) ofta 10-20cm djup.
När nederbörden överstiger den kapacitet
fördröjningszonen är dimensionerad för bräddas
det överflödiga dagvattnet till det öppna
förstärkningslagret (Se figur 16) med hjälp av
styrningsbrunnen (Fridell et al. 2020:48).

Figur 16. Princip som visar hur en regnbädd kan vara uppbyggd
för att båda fördröja och rena dagvatten.
Martin V & Edge (2020) I: Levande gaturum - en handbok i
Blågröngrå system.

Olika typer av inlopp och vikten av
dess funktion
En regnbädd är beroende av ett fungerande
inlopp så att regnbäddens vattentillgång
kan säkerställas (Fridell et al. 2020:49). Enligt

Fridell et al. (2020:49) finns det två typer av
inlopp. Dessa är inlopp på bred front och
koncentrerat inlopp.Den förstnämnda är när
avvattningen från en hårdgjord yta leds in
längs hela långsidan på regnbädden. Enligt
Fridell et al. (2020:49) är fördelen med detta
tillvägagångssätt den jämna bevattningen
vid tillförsel av vatten. Nackdelarna är att
regnbädden saknar stopp för att eventuella
fordon och oönskat skräp att åka ner i bädden
(Fridell et al. 2020:49).

på grund av den försänkning regnbädden
befinner sig på jämfört med marknivån (Fridell
et al. 2020:60). Fridell et al. (2020:60) menar
också att kraftiga och högre växter är mer
motståndskraftiga mot stående vatten och vind
än lågväxande växter.

Ett koncentrerat inlopp är när avvattning från
hårdgjord yta leds in vid en specifik plats,
exempelvis via en brunn eller ett avbrott i
kantstenen runt regnbädden (Fridell et al.
2020:49). Enligt Fridell et al. (2020:49) är
nackdelarna att oönskat skräp lätt kan hindra
vattnet från att passera det koncentrerade
inloppet. Inloppet måste dimensioneras
specifikt efter den tänkta vattenmängden
för att säkerställa att vattnet tar sig in i
regnbädden samt att konstruktionen håller för
den på påfrestningen utan att erosionsskador
uppkommer (Fridell et al. 2020:49). Det
koncentrerade inloppet bör enligt Fridell et al.
(2020:49) inte bestå av raka kanter och bör vara
minst 50 cm brett. Koncentrerade inlopp kan
även förses med sandfång som gör att grövre
partiklar sedimenterar i sandfånget istället för
att följa med in i regnbädden (2020:49).

Genom att använda sig av en dagvattendamm
kan dagvatten bland annat fördröjas. En
dagvattendamm är ofta stor till ytan vilket
kan göra att den inte ryms i stadsrum
med en begränsad yta. Däremot kan en
dagvattendamm ses som ett estetiskt värde
med dess vattenspegelyta. En vattenspegelyta
uppnås bäst utan vegetation i dammen men
det gör också att reningsfunktionen till stor del
går förlorad. En vattenspegel som ett estetiskt
inslag på torget kan däremot stärka identiteten
för just dagvatten på torget. Dagvattendammen
bör förses med pump och filtersystem samt
kontinuerlig tömning av sediment (Blecken
2016:25) för att göra dagvattnet tilltalande. Vid
användning av en damm kan även dammen
dimensioneras med ett flerfunktionellt syfte.
Till exempel skulle en fördröjningszon kunna
utformas som trappsatser för att bidra med
sittplatser i stadsrummet. Sittplatserna skulle då
endast vara brukbara vid frånvaro av nederbörd.
Vid nederbörd höjs istället vattennivån och
fyller upp delar av trappsatsen. På så sätt kan
dammen medföra estetiska- och funktionella
värden samtidigt som den fördröjer dagvatten.

Vegetation anpassad för regnbäddar
I en regnbädd bör torktåliga växter planteras
som även klarar perioder av vattenmättade
förhållanden (Fridell et al. 2020:60). Ur ett
gestaltningsperspektiv bör enbart lågväxande
växter undvikas, då de inte kommer att synas
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En dagvattendamm är både ett
estetiskt inslag och ett sätt att
fördröja dagvatten

Referensprojekt
Tåsinge plads, Köpenhamn
Syftet med att studera Tåsinge plads i
Köpenhamn var studera ett klimatanpassat
torg och stadsrum. Köpenhamn drabbas
kontinuerligt av kraftiga regn. Tåsinge plads är
beläget i det både tätbebyggda och hårdgjorda
Østerbro. Tåsinge plads är ett exempel på hur
ett torg och stadsrum har gestaltats för att
kunna möta och verka motståndskraftigt mot
kraftiga regn.
Tåsinge plads är präglat av grönska med
nedsänkta stora planteringsytor för att kunna ta
hand om stora volymer dagvatten. Stadsrummet
är även ett exempel på hur grönblå
dagvattenhantering kan skapa mervärden i
form av lek, aktivitet och biologisk mångfald
(GHB Landskapsarkitekter u.å.). Den ena änden
av det långsmala stadsrummet befinner sig
på en höjdpunkt och tenderar därför att vara
förskonad från dagvatten medan den andra
änden består av den lägst belägna lågpunkten
med frodiga planteringar och en hög kapacitet
för att ta hand om dagvatten (Se figur 17).
Utifrån att ha studerat Tåsinge plads kunde
kunskap och idéer skapas hur nivåskillnader
kan nyttjas för att ta hand om dagvatten
och därmed gav projektet insikter hur
dagvattenlösningar bör placeras i förhållande
till landskapet. Projektet gav även konkreta
exempel hur blågröna dagvattenlösningar
kan involvera och aktivera besökare och skapa
mervärden med hjälp av lekredskap (Se figur 20)
och tilltalande planteringar med en rik variation
av arter. Utifrån att ha studerat Tåsinge plads

är intrycket att de stora och mycket nedsänkta
planteringarna upplevs som fysiska och visuella
barriärer (Se figur 19). Spångar och broar (Se
figur 18-19) har visserligen placerats för att
bjuda in människor över planteringarna men

den sammanlagda upplevelsen talar för att
den grönblå dagvattenhanteringen dominerar
framför de sociala och funktionella kvaliteterna.

Figur 17 Tåsinge plads nyttjar nivåskillnader för att ta hand om
dagvatten genom att placera de nedsänkta planteringsytorna i
stadsrummets lägsta punkt.
LYTT Urban & Landscape Architecture (u.å.)
https://www.ghb-landskab.dk/projekter/taasinge-plads

Figur 18. Tvärs över planterinsytorna finns broar och spångar.
LYTT Urban & Landscape Architecture (u.å.)
https://www.ghb-landskab.dk/projekter/taasinge-plads

Figur 19. Frodig grönska i nedsänkta planteringar. De nedsänkta
planteringarna är ca 1m djupa.
LYTT Urban & Landscape Architecture (u.å.)
https://www.ghb-landskab.dk/projekter/taasinge-plads

Figur 20. Stadsrummet bjuder in och erbjuder aktivitet och lek
kopplat till dagvattenhanteringen genom att förse stadsrummet
med lek- och aktivitetsredskap med vatten som fokus.
LYTT Urban & Landscape Architecture (u.å.)
https://www.ghb-landskab.dk/projekter/taasinge-plads
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Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Syftet med att studera Norra Djurgårdsstaden
är att studera en miljö där behovet av både
sociala friytor och grönblå dagvattenhantering
har kombinerats. Under besöket studeras
hur dessa behov har kombinerats och vilka
lösningar som används.
Norra Djurgårdsstaden är ett unikt nybyggt
område där fokus är hållbar stadsutveckling.
Gemensamt för hela Norra Djurgårdsstaden
är att dagvatten används till regnbäddar och
fuktstråk. På så sätt tas vatten om hand, som
en viktig resurs, och återanvänds istället för
att tillföra nytt vatten till planteringar. Vattnet
fördröjs och renas även. Planteringarna
och fuktstråken främjar biologisk mångfald
samtidigt som det ökar de estetiska värdena
för människorna. Fuktstråken är även till för att
främja groddjurs livsmiljöer, något som finns
naturligt i angränsande nationalstadsparken
(C/O CITY 2020).
På plats i Norra Djurgårdsstaden kan en
rik variation av regnbäddar, gatuträd och
varierade markmaterial ses. Detta bidrar till att
stadsrummen får ett estetiskt tilltalande uttryck
och att den biologiska mångfalden troligtvis
gynnas. Här kan det konstateras att dagvatten
infiltreras och fördröjs på plats vid nederbörd
i öppet förstärkningslager, regnbäddar och
permeabla markmaterial (Se figur 21-25). Där
permeabla ytor används är delar av ytorna
försedda med vanlig markbeläggning, troligtvis
för att säkerställa att delar av ytorna alltid är
tillgängliga.
Regnbäddarna bedöms vara väl tilltagna i
ytstorlek. Över flera regnbäddar går spänger
och broar över för att minska de fysiska
barriärerna och skapa upplevelsevärden.

Trots att regnbäddarna är väl tilltagna i ytstorlek
upplevs de inte som att de dominerar över
de sociala och funktionella kvaliteterna. Det
beror troligtvis på att djupet på regnbäddarna
är relativt grunt och att vegetationen i
regnbäddarna inte utgör någon visuell barriär (Se
figur 24). Även träd i hårdgjord yta studerades
under besöket (Se figur 23), då med markgaller
runt omkring. Dessa genererar ett mer stramt
uttryck gentemot regnbäddarna. Under besöket
observeras även att skräp tenderade att samlas
i låglinjer och att koncentrerade inlopp lätt blir
igentäppta med löv och skräp (Se figur 22).

Figur 21. Takvatten leds ner i öppet
förstärkningslager och minskar på så sätt
belastningen av ledningsnätet.

Besöket resulterade i en fördjupad förståelse
för att regnbäddar kan utformas i olika storlekar
och att växterna och regnbäddens djup är
avgörande faktorer om bädden upplevs som en
barriär. Besöket resulterade även i en förståelse
för hur upplevelsen av ett stadsrum varierar
beroende på om träd står i en regnbädd eller
i hårdgjord yta, där träd i en hårdgjord yta kan
generera ett stramt uttryck, samt hur låglinje i
mark och koncentrerade inlopp kan riskera att
bli igentäppta.

Figur 22. Dagvatten leds via låglinje till regnbädd
via koncentrerat inlopp. Skräp och löv tenderar att
samlas i låglinjen och vid inloppet.

Figur 23. Träd i hårdgjord yta med markgaller
genererar ett mer stramt uttryck gentemot
regnbäddarna.

Figur 24. Regnbäddarna utgörs av ett relativt grunt djup och den Figur 25. Delvis permeabel yta försedd med armerat gräs.
valda vegetationen uppfattas inte som en visuell barriär.
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Platsanalys
Området som platsanalysen behandlar är
Rosendals torg och dess omkringliggande
strukturer. I analysen studeras grönblå
infrastruktur, rörelseintensitet och cykelstråk
samt målpunkter i form av skola, idrott, kultur,
bostäder. service- och handelsverksamhet
utifrån information från Uppsala kommuns
kvalitetsprogram (2016a) för Rosendal och
Planbeskrivning Detaljplan för Rosendalsfältet
(2016b). Platsanalysen utvärderas utifrån insikter
och slutsatser från litteraturgenomgången.
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Längs Rosendals gator planeras regnbäddar
(Se figur 26) med syftet att rena och fördröja
dagvatten från Rosendals gator och tak.
Naturreservaten Stadsskogen och Kronparken
ramar in Rosendal från väst och öst (Uppsala
kommun 2016a; 2016b). Nordväst om Rosendals
torg planeras parkstråket Carlshage (ibid.).
Öster om Torgny Segerstedts allé planeras
både Siegbahnparken och Elsa Eschelssons
park(ibid.). Rosendals torg bedöms därför ligga i
nära anslutning till grönblå infrastruktur (Se figur
26). Torget utgör en yta där potentialen finns att
stärka kopplingarna mellan de olika grönablåa
elementen. Genom att inkludera grönblåa
element på torgets yta möjliggörs kopplingar
(Se figur 26) och därmed skapas spridningsvägar
som kan gynna djur- och växtliv. Då stadsdelen
Rosendal präglas av en kontinuerlig struktur av
grönblåa element bör även torget förses med
det för att skapa en enhetlig stadsbild.

Kronparken

Elsa Eschelssons park

N

m

Figur 26. Stadsdelen Rosendal rymmer en kontinuerlig struktur av grönblå element. Illustrationen visar Rosendals
torgs närhet till grönska. Genom att inkludera grönblå element på torget kan kopplingar stärkas och spridningsvägar
skapas. Illustrationen är baserad på information från Uppsala kommuns kvalitetsprogram (2016a) för Rosendal och
Planbeskrivning Detaljplan för Rosendalsfältet (2016b).

29

Målpunkter: Skola, idrott- och kultur

Målpunkter: Bostäder, service- och
handelsverksamhet
Den planerade service- och
handelsverksamheten är belägen längs Torgny
Segerstedts allé (Uppsala kommun 2016a;
2016b) vilket kommer koncentrera många
människor i anslutning till dessa funktioner
under de verksamma öppettiderna. Detta
kommer leda till att torgets östra sida intill
Torgny Segerstedts allé blir en viktig entréyta
till torget. Eftersom hållplatsen Rosendals
torg även är belägen här blir ytan en viktig
yta för funktioner kopplade till hållplatsen.
De omkringliggande bostäderna kommer
inte att utgöra ett koncentrerat flöde men
bedöms bidra med ett flöde spritt under
dygnet vilket gör att området kan upplevas
befolkat även under de tider på dygnet då
service- och handelsverksamhet inte är igång.
De utmarkerade entréerna är ett antagande

Grundskola / Förskola
Idrottsplaner

0

Multikulturhus
Hållplats Rosendals torg

Rosendals torg

Högt flöde till och från målpunkter
Entréytor från stråk och målpunkter

N

m

Figur 27. Rosendals målpunkter i form av skolor och idrott- och kulturverksamhet kommer utgöra höga flöden till och från dessa
funktioner. Dessa stråk med höga flöden skapar entréytor in till torget. Detta kommer medföra ett behov att torget förses med funktioner
och aktiviteter som tillgodoser dessa människor. Illustrationen är baserad på information från Uppsala kommuns kvalitetsprogram (2016a)
för Rosendal och Planbeskrivning Detaljplan för Rosendalsfältet (2016b).
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Målpunkter i form av skola, idrott- och kultur
förväntas utgöra ett högt flöde till och från
dessa funktioner (Se figur 27). Flödena kommer
att variera sett under dygnet där flöden
kopplade till skolverksamhet kommer att vara
som störst under morgon och eftermiddag och
flöden kopplade till multikulturhuset kommer
vara mer jämnt fördelat under dag och kväll. De
utpekade stråken där höga flöden till och från
målpunkter sker kommer möjliggöra entréer
(Se figur 27) till torget och förse torget med
människor. För att dessa människor ska använda
torget och inte bara passera, behöver därför
torget förses med funktioner och aktiviteter i
samband med de utpekade entréerna.

Planerad paviljongbyggnad enligt DP
Risk för barriär
Entréer mot torg

Rosendals
torg

Hållplats Rosendals torg
Högt flöde till och från målpunkter
Entréytor från stråk och målpunkter
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Figur 28. Längs Torgny Segerstedts allé planeras service- och handelsverksamhet vilket kommer bidra med ett högt flöde. Därför
kommer torgets östra sida närmast Torgny Segerstedts allé utgöra en viktig entré till torget. Den planerade paviljongbyggnaden som
planeras att byggas på torget enligt detaljplanen (2016b) bedöms orsaka en barriär och baksida på torget. Därför kommer utformningen
av paviljongbyggnaden bli viktig för att hämma barriäreffekten. Illustrationen är baserad på information från Uppsala kommuns
kvalitetsprogram (2016a) för Rosendal och Planbeskrivning Detaljplan för Rosendalsfältet (2016b).
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som har gjorts utifrån där entréer förväntas att
placeras (Se figur 28). Entréer på byggnader
lokaliserades för att förstå hur torget bör förhålla
sig till dem och dess tillhörande funktioner. Den
planerade paviljongbyggnaden som planeras
att byggas på torget enligt detaljplanen (2016b)
bedöms kunna orsaka en barriär (Se figur 28)
och baksida mot Torgny Segerstedts allé.
Placering av entréer på paviljongbyggnaden
får enligt Uppsala kommun inte placeras
mot Torgny Segerstedts allé vilket också
förstärka känslan av en baksida och barriär. Då
detaljplanen (2016b) reglerar placeringen av
byggnaden på torget blir därför byggnadens
utformning viktig för att lindra barriäreffekten.
En barriäreffekt vid en av torgets viktigaste
entréytor, där många besökare förväntas komma
in på torget (Se figur 28) bör undvikas för att inte
hämma flödet av människor in på torget.

P

Multikulturhhus P

Behov av cykelparkeringar
Lättillgängliga entréer från cykelbana

Rosendals torg P

Cykeltrafik
Torgny Segerstedts allé och Arne Tiselius gata
kommer att innehålla separata cykelbanor
i båda riktningar (Uppsala kommun 2016a;
2016b). Då Rosendals torg ligger intill Torgny
Segerstedts allé samt hållplatsen Rosendals
torg beräknas ett högt flöde av cyklister passera
och även parkera sina cyklar vid Rosendals torg.
Därför kommer det finnas ett stort behov av
cykelparkeringar i nära anslutning intill Torgny
Segerstedts allé och hållplats Rosendals torg
(Se figur 29). Det bedöms även finnas ett behov
av cykelparkeringarna nära multikulturhuset
som är en stor målpunkt intill torget (Se figur
29). Stråken till och från cykelparkeringarna bör
vara fria från trappsteg eller andra större fysiska
barriärer för att underlätta anslutningen till och
från cykelbanor.

N
Figur 29. Då torget är beläget intill Torgny Segerstedts allé med separata cykelbanor i båda riktningar samt i
anslutning till hållplatsen Rosendals torg kommer torget behöva förses med ett flertal cykelparkeringar i nära
anslutning. Det bedöms även finnas ett behov av cykelparkeringar intill multikulturhuset på torgets västra sida då
byggnaden förväntas bli en stor målpunkt. Cykelparkeringarna bör vara lättillgängliga för att möjliggöra smidiga
anslutningar till cykelbanor. Illustrationen är baserad på information från Uppsala kommuns kvalitetsprogram (2016a)
för Rosendal och Planbeskrivning Detaljplan för Rosendalsfältet (2016b).
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Figur 31. Under dagtid förväntas torgets aktiviteter vara utspridda på torget.
Illustrationen är baserad på information från Uppsala kommuns kvalitetsprogram
(2016a) för Rosendal och Planbeskrivning Detaljplan för Rosendalsfältet (2016b).
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Under kvällstid bedöms trafik- och
gångflöde att minska runt hela torget
samt användningen av hållplatsen
Rosendals torg (Se figur 32). Aktiviteterna
och användningen av torget antas vara
koncentrerade till torgets paviljongbyggnad
och den intilliggande målpunkten
multikulturhuset. Dessa två byggnader
med tillhörande funktioner kommer utgöra
en betydelsefull roll för hur torget upplevs
under kvällstid. Det är viktigt att torget
tillgodoser detta i utformningen och utgör
en förlängning och naturlig övergång av
dessa funktioner för att främja ett levande
torg även under kvällstid.

Dagtid

Segerst

figur 31) är en länk mellan målpunkterna
skola, idrott, kultur, bostäder, service- och
handelsverksamhet och därför förväntas
denna sida av torget förses med en högre
koncentration av aktiviteter än södra delen
av torget närmast Lydia Wahlströms gata
(Se figur 31). Det ställer därför krav på att
den sida närmast Honungsgatan förses
med funktioner såsom mötesplatser,
uppehållsytor och aktivitetsytor som
besökare kopplade till de närliggande
målpunkterna förväntas att vara i behov av.

Figur 30. Under morgonen förväntas torgets aktiviteter vara koncentrerade till torget östra
del i anslutning till hållplats Rosendals torg. Illustrationen är baserad på information från
Uppsala kommuns kvalitetsprogram (2016a) för Rosendal och Planbeskrivning Detaljplan
för Rosendalsfältet (2016b).

Torgny

Torgny Segerstedts allé antas bli gatan med
högst flöde sett under hela dygnet. Utöver
de målpunkter som finns längs gatan med
service- och handelsverksamhet beror det
förväntade höga flödet även på att denna
gata trafikeras med kollektivtrafik, bilfordon,
cyklister och gående (Uppsala kommun
2016a; 2016b). Torgny Segerstedts allé är
stadsdelens huvudgata som sträcker sig
från södra till norra Rosendal. Längs Torgny
Segerstedts allé planeras den framtida
spårvagnen att gå med en hållplats intill
Rosendals torg (ibid.). Hållplatsen kommer
att bidra med aktivitet på torgets östra del i
anslutning till hållplatsen. Dessa aktiviteter
knutna till hållplatsen, såsom att vänta på
bussen eller vänta in ett möte, kommer
att påverka Rosendals torgs utformning.
Utformningen för Rosendals torg måste möta
dessa behov genom att bland annat erbjuda
sitt- och ståytor samt ytor där människor kan
gena för att ansluta till andra stråk. De olika
torgaktiviteterna och flödena kommer variera
beroende på tid på dygnet. Till exempel
kommer delen på torget närmast hållplatsen
ha en hög aktivitetsnivå på morgonen (Se
figur 30) och under dagtid (se figur 31)
då många använder kollektivtrafik. Under
dagtid förväntas intensiteten för trafik- och
gångflödena bestå. Aktiviteterna på torget
bedöms ske mer jämnt fördelat på torget
dagtid jämfört med på morgonen. Det kan
röra sig om att utföra aktiviteter i anslutning
till multikulturhuset eller använda torget för
uppehåll och vila under en lunchrast eller en
ledig dag. Honungsgatan norr om torget (Se
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Figur 32. Under kvällstid förväntas aktiviterna på torget ske i samband med
paviljongbyggnaden och multikulturhuset. Illustrationen är baserad på information från
Uppsala kommuns kvalitetsprogram (2016a) för Rosendal och Planbeskrivning Detaljplan
för Rosendalsfältet (2016b).

Figur 33.
April kl 12.00

Figur 34.
April kl 17.00
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Figur 37
September
kl 12.00
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En solstudie gjordes för att se byggnadernas
skuggpåverkan på Rosendals torg.
Solstudien omfattar månaderna april, juni,
september och december där varje månad
har studerats vid tidpunkterna 12.00 och
17.00 (Se figur 33-40).
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Figur 36.
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Figur 35
Juni kl 12.00
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Solstudie

En sammanställning av solstudien (Se figur
41) pekar ut två ytor som kommer vara de
mest solexponerade. Det finns därför ett
behov av att förse dessa ytor med möjlighet
till direkt sol men även med skugga för att
möjliggöra att torget är väderanpassat även
de varmaste sommardagarna.
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Figur 38.
September
kl 17.00
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Figur 39.
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Figur 41. En sammanställning av torgets solexponering.
Sammanställningen visar två ytor som kommer bli de mest
solbelysta.
0

Solexponering
Figur 33-40 är baserad på information från Uppsala
kommuns kvalitetsprogram (2016a) för Rosendal
och Planbeskrivning Detaljplan för Rosendalsfältet
(2016b).
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Undersökande modellbygge
Modellens höjdkurvor utgår ifrån det
angörande höjderna i gatumark. De
olika modellerna visar hur höjdkurvornas
utsträckning kan varieras för att skapa
olika rumsliga upplevelser och identifiera
lågpunkter. Höjdkurvorna motsvarar
20 cm. Modellerna utvärderas utifrån
möjligheten till sociala ytor och yta för
dagvattenhantering.
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Figur 50. Identifiering av
större ytor för social aktivitet,
modell 1. Modellen möjliggör
större sammanhängande ytor
för social aktivitet.
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Identifiering av större ytor
för social aktivitet, modell 2.
Modellen möjliggör större
sammanhängande ytor för
social aktivitet.
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Figur 45. Modell 4

100m

N

0

50

100m

100m

N

Skala1:2500
1:2500 A4
A4
Skala

Figur 49. IIdentifiering av
lågpunkter, modell 4. Modellen
möjliggör lågpunkter.
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Figur 52. Större ytor för social
aktivitet kunde inte
identifieras, modell 3.
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Figur 53. Identifiering av större ytor
för social aktivitet, modell 4. Modellen
möjliggör större sammanhängande ytor
för social aktivitet.
Lågpunkter för dagvattenhantering
Större ytor för social aktivitet
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Figur 48. Identifiering av lågpunkter, modell 3. Modellen
möjliggör lågpunkter.
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Figur 47. Identifiering av lågpunkter, modell 2. Modellen
möjliggör lågpunkter.
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Figur 44. Modell 3
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Figur 43. Modell 2
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Figur 42. Modell 1.
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Modell 1 (Se figur 42) utgörs av raka
riktningar i form av platåer med intervaller
som rymmer både medelstora och små
ytor. På så sätt skapas rumsbildningar.
De skiftande intervallen mellan de
olika höjdkurvorna skapar en varierad
lutning med höjdryggar och lågpunkter.
100m
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lågpunkter för hantering av dagvatten
Figur 46. Identifiering av låg(Se figur 46). Siktlinjer sträcker sig mot
punkter, modell 1. Modellen
lågpunkterna vilket ställer krav på att
möjliggör lågpunkter.
dagvattenhanteringen utformas med
visuella mervärden. Modellens höjdkurvor
resulterar i sammanhängande ytor för social
aktivitet (Se figur 50).
Modell 2 (Se figur 43) likt modell 1 utgörs
av raka riktningar men med en variant där
en riktning bryts för att skapa en större yta
högst upp på den ena platån. Detta skapar
en större och mer sammanhängande yta
med möjlighet till sociala funktioner och
aktiviteter (Se figur 51). Denna utformning
bidrar däremot till att den översta
höjdkurvan avviker från dess angörande
höjd. Detta kan resultera i att stödmurar
behövs. Modellen möjliggör i övrigt
lågpunkter för hantering av dagvatten (Se
figur 47).

0

Modell 3 (Se figur 44) utgörs av höjdkurvor likt
ett naturligt formsätt. Höjdkurvornas utbredning
riskerar däremot att branta lutningar. Modellen
möjliggör i övrigt lågpunkter för hantering
av dagvatten (Se figur 48). Siktlinjer riktar sig
mot lågpunkterna vilket ställer krav på att
dagvattenhanteringen utformas med visuella
mervärden.
Modell 4 (Se figur 45) utvecklade idén om
ett naturligt formsätt men med en behaglig
lutning. Modellen resulterade i en högre
harmoni. Däremot kan en fysisk barriär upplevas
där höjdkurvorna bildar ett dike (Se figur 49).
Modellens höjdkurvor möjliggör lågpunkter för
hantering av dagvatten samt intressanta livfulla
kanter och entréer till torget.

Gestaltningsstrategier
Utifrån den litteraturgenomgång,
referensprojekt, platsanalys och undersökande
modellbygge som har gjorts har insikter och
slutsatser utvärderats utifrån den valda platsen
Rosendals torg. Dessa utvärderade insikter och
slutsatser har formulerats till strategier för hur
Rosendals torg kan gestaltas för att besvara
frågeställningen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Möjliggöra uppehåll och avkoppling
Flexibla ytor
Sociala, valfria och nödvändiga aktiviteter
Visuella värden
Fria siktlinjer
Undvika fysiska barriärer
Utrymme för grönblåa element
Välja dagvattensystem som medför mervärden
Väderanpassat
Funktion både dag- och kvällstid samt under
hela året

Dessa gestaltningsstrategier kommer ligga till
grund och driva arbetet vid konceptformulering
och gestaltningsförslag.

Koncept
Dagvatten i urbana miljöer kan förknippas
med problematik i form av översvämningar
och föroreningar. Det stora problemet är när
dagvattnet rör sig fritt och tar ytor i anspråk
och binder föroreningar. Detta resulterar bland
annat i att ytorna blir obrukbara för människor
vilket inte får förekomma i offentliga miljöer
då samhället är beroende av sociala stadsrum.
Dagvatten kommer dock alltid att förekomma
och troligtvis öka i takt med den ökande
nederbörden, en lösning på problemet är att
kontrollera dess utbredning och möjliggöra en
interaktion med människor och deras behov av
viktiga sociala rum.

Vattendelaren
För att säkerställa att både dagvattenhantering
och Rosendals torgs värden som ett socialt
viktigt rum uppfylls, kommer gestaltningen
baseras på konceptet vattendelaren. En
vattendelare är ett naturligt förekommande
fenomen där topografin i form av höjdryggar
separerar och avleder vatten till olika
avrinningsområden. Med en vattendelare

som inspiration och formspråk formas
torgets markyta med höjdryggar och
lågpunkter. Höjdryggarna kontrollerar och
styr dagvattnets utbredning och leder det
vidare till lågpunkterna där det tas om hand
i form av fördröjning och rening. Torgets
höjdryggar är de ytor där människor prioriteras.
Dessa ytor kommer alltid vara fria från
stående dagvatten och möjliggör därmed
ytor för vistelse och aktivitet. Vattendelaren
säkerställer därmed funktionen av det
sociala viktiga stadsrummet. Lågpunkterna,
vattendelarens avrinningsområden, utformas
i form av vegetationsytor och vattenspegel.
Dessa lågpunkter är inte endast avsedda för
att fylla dagvattnets behov genom att samla
upp, fördröja och rena dagvattnet, utan
möjliggör även ett flertal värden i form av
estetik, rekreation, biologisk mångfald samt
bevattning av torgets vegetation. Genom att
använda sig av en vattendelare på torget tillåts
därför både människor och dagvatten göra
anspråk på torget obehindrat av varandra.
Vattendelare som koncept och formförebild
driver gestaltningen till att inkludera grönblåa
element och främja friytor för avkoppling,
aktivitet och vistelse fritt från dagvatten. Detta
gör att Rosendals torg blir till ett fungerande,
levande och socialt stadsrum som uppfyller
Uppsala kommuns (2016a) vision för Rosendals
torg enligt Rosendals Kvalitetsprogram.

Figur 54. Konceptskiss. Med konceptet vattendelaren formas torgets markyta med höjdryggar och lågpunkter för att
möjliggöra både sociala ytor och dagvattenhantering.
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Utifrån konceptet Vattendelaren gestaltades
torget med höjdryggar och lågpunkter. På
så sätt frigörs sociala ytor från dagvatten och
dagvattnet koncentreras i lågpunkter för att
samlas upp och omhändertas. Genom att
gestalta torget med vattendelare kan både
människor och dagvatten göra anspråk på
torget utan att de påverkar varandra negativt.
Lågpunkterna på torget är försedda med en
vattenspegel och regnbäddar (Se figur 55).
Utöver att dagvattnet används som en resurs
i form av bevattning av regnbäddarna medför
de valda blågröna dagvattensystemen visuella
mervärden för torgets besökare. Gestaltningens
utgörs av runda och böjda former (Se figur
55). Dessa former skapar varierande stråk och
riktningar på torget vilket uppmanar torgets
besökare till uppehåll och vistelse utan att skapa
fysiska barriärer. Även paviljongbyggnaden (Se
figur 55) fick en bågformad form för att minska
barriäreffekter och främja entréer in på torget
från Torgny Segerstedts allé.
Gestaltningsförslaget möjliggör att Rosendals
torg kan verka som ett socialt stadsrum
och samtidigt hantera dagvatten. Torget
möjliggör utrymme för sociala, nödvändiga
och valfria aktiviteter i form av sittplatser,
uppehållsytor, flexibla ytor, väder-, årstids- och
dygnsanpassade ytor och höga visuella värden.
Genom att torget rymmer dessa funktioner och
aktiviteter har torget möjlighet att fungera som
en effektiv, levande och användbar plats som
attraherar människor i olika åldrar och intressen.

Vattendelarnas höjdrygg
En av torgets viktigaste ståndpunkter är att
skapa en plats för människor, såväl Rosendals
boende som Rosendals besökare. Genom att
låta sociala ytor vara belägna på höjdryggar
kan ytorna användas även under regniga dagar
utan att riskera att stå i vatten. Torget blir då en
funktionellt och socialt användbart stadsrum
oavsett väder.

Vattendelarnas lågpunkter
Lågpunkterna på torget består av träd i
regnbäddar och en dagvattendamm i form av
en vattenspegel.

Träd i regnbäddar
De högstammade träden som står i de runda
regnbäddarna skapar tak och väggar utan att
orsaka en visuell eller fysisk barriär (Se figur
56). Träden skapar också plats med skugga
under de varma vår- och sommardagarna.
Under träden skapas en avskärmad och privat
känsla. Det råder fortfarande god uppsikt ut
över torget och möjliggör även fria siktlinjer
in på torget (Se figur 56). Regnbäddarna är
utformade för att både fördröja och rena
dagvatten. Regnbäddarna utgör ca 4% av
avrinningsområdet vilket möjliggör en god
reningsförmåga av dagvattnet från torgytan
och takvattnet från multikulturhuset och
paviljongbyggnaden. De runda regnbäddarna
tillsammans med de höga trädstammarna
skapar en rumskänsla (Se figur 56).
Regnbäddarna med dess grönska möjliggör
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spridningsvägar till omkringliggande park- och
grönområden, biologisk mångfald, förbättrad
luftkvalitet och biotoper.

Vattenspegeln
Vattenspegeln utgör en stark identitet på torget,
både visuellt och funktionellt. Vattenspegeln
är en del av torgets olika lågpunkter och
har kapaciteten att fördröja dagvatten
vid nederbörd. Vattenspegeln innehar en
permanent vattenyta för att fungera som ett
visuellt element på torget men har utrymmet
att expandera i volym vid nederbörd med
hjälp av en fördröjningszon. Fördröjningszonen
har en flerfunktionell funktion och fungerar
som sittplatser vid frånvaro av nederbörd (Se
figur 56). Dessa sittplatser rymmer plats för
sociala möten och tack vare dess cirkelform är
det lätt att se, höra och prata med varandra.
Vid nederbörd fylls fördröjningszonen upp
och vattenspegelns sittplatser uteblir. På
så sätt används vattenspegeln både som
fördröjningsmagasin men medför även visuella
mervärden och möjlighet till social och valfria
aktiviteter.

Cykelparkeringar
Cykelparkeringar finns intill multikulturhuset
och hållplatsen Rosendals torg samt i ett större
cykelgarage under paviljongbyggnaden på
torget. Torget har därför kapacitet för många
cykelparkeringar samtidigt som de inte stör
torgets visuella värden och framkomlighet.
Cykelgaraget nås genom paviljongbyggnadens
entréplan. Därifrån går hissar ner till
cykelgaraget.

Figur 56. Vy sett från multikulturhuset. På illustrationen syns
torgets olika varianter av sittplatser, vattenspegeln, träd i
regnbäddar och paviljongbyggnaden innehållande caféoch restaurangverksamhet samt ett cykelgarage.
Träd i illustration:

Robinia pseudoacacia. © Mikkel Eye.(2020) https://meye.dk/project/robinia-pseudoacacia-s8
Tilia × europaea. © Mikkel Eye. (2020) https://meye.dk/project/tilia-europaea-s2643/
Prunus avium ‘Plena ’. © Mikkel Eye. (2020) https://meye.dk/project/prunus-avium-plena-s713
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Princip för omhändertagande av dagvatten i regnbädd

Figur 57. Steg 1. Regnbädd i lågpunkt (illustreras utan vegetation) innan
nederbörd.

Figur 58. Steg 2. Dagvatten leds mot regnbädd i lågpunkt (illustreras utan
vegetation) och infiltrerar ner genom regnbäddens topplager bestående
av växtsubstrat. Dagvattnet leds eventuellt vidare mot det underliggande
öppna förstärkningslagret med hjälp av en styrningsbrunn. Regnbädden
rymmer en fördröjningszon som är 20 cm djup.

Figur 59. Steg 1. Princip i sektion - lätt regn. Dagvatten leds mot regnbädd i lågpunkt (illustreras utan vegetation)
och infiltrerar ner genom regnbäddens topplager av växtsubstrat vidare mot det underliggande öppna
förstärkningslagret. Ovan regnbäddens topplager finns en fördröjningszon som är 20 cm djup. Sektionen visar ett
exempel på ett lätt regn där regnbädden tar hand om mängden dagvatten. I denna sektion illustreras ej ledningsnät
och styrningsbrunn. Det är styrningsbrunnen som fördelar dagvattnet mellan regnbädd och öppet förstärkningslager
vid större regn.

Figur 60 . Steg 2. Princip i sektion - större regn. Dagvatten leds mot regnbädd i lågpunkt (illustreras utan
vegetation) och infiltrerar ner genom regnbäddens topplager av växtsubstrat vidare mot det underliggande öppna
förstärkningslagret. Ovan regnbäddens topplager finns en fördröjningszon som är 20 cm djup. Sektionen visar
ett exempel på ett större regn där även det öppna förstärkningslagret tar hand om mängden dagvatten. I denna
sektion illustreras ej ledningsnät och styrningsbrunn. Det är styrningsbrunnen som fördelar dagvattnet mellan
regnbädd och öppet förstärkningslager vid större regn.
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Dygns- och årstidsvariation
Torget är försett med fristående
belysningsarmatur och belysning över
vattenspegeln och vegetationen i
regnbäddarna för att behålla torgets identitet
under dygnets alla timmar och under årets
alla årstider. Belysningen som belyser träden
och övrig vegetation skapar ett ljus mot
torgets markyta och förstärker vegetationens
habitus. Att torget är belyst gör att torget
uppfattas som visuellt och tryggt även under
de mörka timmarna.
Under vintern när temperaturen tillåter kan
vattenspegeln spolas till en skridskobana.
Vattenspegeln bidrar då även under de kalla
vintermånaderna till funktionella och sociala
värden.

Flexibla ytor
Torget innehar en yta som är flexibel
med breda användningsområden
för att möjliggöra valfria och sociala
aktiviteter. Dessa ytor ska tillåta både lek,
sammankomster, event och marknader (Se
figur 61). Genom att förse torget med flexibla
ytor försäkrar sig torget om att attrahera en
mångfald av människor vad det gäller ålder
och intressen.

Figur 61. Illustrationen visar en princip där torgets flexibla
yta används till konsertevent. Den flexibla ytan kan förses
med olika aktiviteter och events.
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Träd i illustration:

Torgets sittplatser

Robinia pseudoacacia. © Mikkel Eye.(2020) https://meye.dk/project/robinia-pseudoacacia-s8737/
Tilia × europaea. © Mikkel Eye. (2020) https://meye.dk/project/tilia-europaea-s2643/
Prunus avium ‘Plena ’. © Mikkel Eye. (2020) https://meye.dk/project/prunus-avium-plena-s7139/

Sittplatser är en viktig del på torget för att
möjliggöra nödvändiga, valfria och sociala
aktiviteter. Sittplatserna är utformade med en
bred variation (Se figur 62). Fördröjningszonen
i vattenspegeln möjliggör många sittplatser
samt de böjda sittmurarna på torget med läge
både i sol- och skugga. Några av sittplatserna
är uppvärmda under vinterhalvåret för att
torgets sittplatser ska kunna fungera året runt.
Samtliga sittplatser präglas av böjda former (Se
figur 62) vilket kan främja sociala aktiviteter och
rumsbildning. Sittplatserna kan även fungera
som mötespunkter och lekredskap. Genom
att inte planera in traditionella sittbänkar
är förhoppningarna om att de runda- och
bågformade sittplatser fyller funktionen utifrån
vad besökarna gör dem till.

Figur 62. Illustrationen visar några av torgets sittplatser
och hur de valda dagvattenhanteringarna skapar visuella
mervärden.
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Figur 63. Illustration som visar torget i sin helhet.
Illustrationen visar även torgets alla sittplatser i form av
sittblock, sittmurar och torgets dagvattenanläggningar
regnbäddar och vattenspegel. Illustrationen visar inte
angörande funktioner.

Träd i illustration:
Robinia pseudoacacia. © Mikkel Eye.(2020) https://meye.dk/project/robinia-pseudoacacia-s8737/
Tilia × europaea. © Mikkel Eye. (2020) https://meye.dk/project/tilia-europaea-s2643/
Prunus avium ‘Plena ’. © Mikkel Eye. (2020) https://meye.dk/project/prunus-avium-plena-s7139/
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Träd i sektion:
Robinia pseudoacacia. © Mikkel Eye.(2020) https://meye.dk/project/robinia-pseudoacacia-s8737/
Tilia × europaea. © Mikkel Eye. (2020) https://meye.dk/project/tilia-europaea-s2643/
Prunus avium ‘Plena ’. © Mikkel Eye. (2020) https://meye.dk/project/prunus-avium-plena-s7139/
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Materialval
Materialvalen likt övriga element valdes för att främja både
dagvattenhantering och ett socialt stadsrum för Rosendals
boende och besökare. De växtval som har gjorts är arter
som fungerar i regnbäddar (Fridell et al. 2020:63). Växtvalet
ansågs även kunna påverka torgets visuella värden och därför
eftersträvade detaljrika arter med bland annat unik bladform,
bär eller vippor. Växtvalet har även tagit hänsyn till att främja
årstidsvariationen på torget och därför valdes arter med
färgsprakande höstfärger. Valet av arter fick inte orsaka en
visuell barriär och därför valdes uppstammade träd samt gräs
och buskar som möjliggör fria siktlinjer.

Växtval
Träd
•
•
•
•

Acer x freemanii ’Autumn Blaze’ - Freemanlönn
Acer rubrum ’Red Sunset’ - Rödlönn
Ginkgo biloba - Ginkgo
Sorbus frutescens FK ÅS E - Liten pärlrönn

Figur 65. Inspirationsbilder som visar princip för växtval gällande årstidsvariation och
visuella värden.

Buskar
•
•

Diervilla lonicera - Getris
Lonicera caerulea var. kamtschatica ANJA E - Blåbärstry

Gräs
•
•
•

Pennisetum spp. - Borstgräs, flera sorter
Stipa gigantea - Storfjädergräs
Calamagrostis acutiflora ’Overdam - Tuvrör

Markmaterial & Sittmurar
Markmaterialet består av gatsten i granit (Se figur 66) av
Bohus grå och Bjärlöv eller motsvarande uppdelat i olika
ytor för en livfull och varierande markyta. Gatstenen läggs
i ett mönster av bågar för att förstärka torgets formspråk
och identitet (Se figur 66). Sittplatserna i form av sittmurar,
sittblock trappsatser består av Bohus grå eller motsvarande.

Figur 66. Principbilder som visar gatsten i granit. Mönstret stärker torgets identitet
och formspråk.
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Diskussion
Diskussionen består av två delar. I den
första delen diskuteras det resulterade
gestaltningsförslaget av Rosendals torg och
huruvida det uppfyller de krav som råder för
ett socialt viktigt stadsrum i en tätbebyggd
stadsdel. Diskussionen behandlar även hur
gestaltningen möter den intressekonflikt som
blir när ett stadsrum ska fungera kvalitativt för
både människor och dagvatten. Diskussionen
rymmer även dagvattensystemens funktion och
inverkan. I den andra delen behandlas arbetets
metod och tillvägagångssätt. Diskussionen
avslutas med slutsats samt frågor för framtida
arbeten.

Resultatdiskussion
Gestaltningsförslaget behandlar dilemmat och
intressekonflikten där det sociala stadsrummet i
form av ett torg både ska fungera som en plats
för människor och dagvatten.

Klimatsäker gestaltning utifrån
aspekten en ökad mängd nederbörd
Arbetet är ett exempel på hur Rosendals torg
kan gestaltas för att fungera som ett socialt
stadsrum och hantera dagvatten. Regnbäddar
kan rena och fördröja dagvatten (Blecken
2016:51; Blecken & Larm 2019:22,23) och
en dagvattendamm kan fördröja dagvatten
(Blecken 2016:18; Blecken & Larm 2019:88).
Detta gör att den resulterande gestaltningen

har förutsättningar för att ta hand om
dagvatten med syfte att fördröja och rena
det. Gestaltningen bör däremot inte ses
som klimatsäker utifrån ett skyfallscenario
då de valda dagvattenanläggningarna inte
förväntas kunna hantera nederbördsvolymer
likt skyfall (Blecken & Larm 2019:22).
Torget skulle därför potentiellt att kunna
drabbas av översvämningar vid sådana
extremhändelser. Dessa översvämningar skulle
då kunna ge konsekvenser i form av skador på
omkringliggande byggnader (MSB 2017:47)
och göra torgets yta med omkringliggande
gator otillgängliga under en tid tills dagvattnet
har hunnit ledas bort. Att ett stadsrum
inte innehar ett bestående skydd för olika
väderlekar är enligt Gehl (2011:173-174) något
som kan försämra människors användning av
stadsrummet. Gestaltningsförslagets funktion
kan därför komma att avta vid till exempel
skyfall. Att kombinera visuella-, funktionellaoch sociala kvaliteter på ett torg tillsammans
med dagvattenlösningar är en utmaning. Det
uppstår intressekonflikt kring vilka funktioner
som ska prioriteras. Kombinationerna medför
att en funktion riskerar att ta mer plats på
torget på bekostnad av en annan. Hade arbetet
bortsett från bland annat visuella kvaliteter hade
blågröna lösningar i form av svackdike kunnat
fylla behovet för torgets dagvattenhantering.
Svackdiken har nämligen potentialen att leda
bort dagvatten utifrån ett skyfallsscenario
(Blecken & Larm 2019:22). Utformningen
hade då även blivit mindre komplex och
mer kostnadseffektiv (Blecken 2016:75). En
torgyta med ett eller flera svackdiken hade
däremot inte uppnått visuella-, funktionella-
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och sociala kvaliteter i samma uträckning som
regnbäddarna eller dammen kan göra. Därför är
gestaltningsförslaget för Rosendals torg försett
med regnbäddar och en damm för att främja
torget som ett socialt stadsrum.

Rening av dagvatten i regnbäddar
som gödslas
På Rosendals torg kommer dagvattnet renas
med hjälp av regnbäddarna. Regnbäddar är
en effektiv blågrön dagvattenlösning för att
rena dagvattnet från föroreningar (Blecken &
Larm 2019:23). Eftersom gestaltningsförslaget
föreslår regnbäddar som motsvarar 4% av
avrinningsområdet kan en reningskapacitet av
dagvattnet förväntas då det rekommenderas
att regnbäddarna upptar 2–10% av
avrinningsområdet för en god rening (Fridell
et al. 2020:72). Då regnbäddar troligtvis
kommer behöva förses med gödsel (Blecken
& Larm 2019:54) för att stödja den planterade
vegetationen kan regnbäddarna potentiellt sätt
bidra till ett förorenat dagvatten. Gödsel och
näring är en vanlig källa till att just dagvatten
förorenas (Naturvårdsverket u.å.). Det betyder
att gestaltningsförslaget kan orsaka att
dagvattnet blir mer förorenat än om en annan
dagvattenlösning hade valts. Trots det valdes
ändå regnbäddar som en dagvattenlösning
på torget. Det beror på att de ansågs stämma
överens med den valda platsen Rosendals
torgs behov och att de även kan medföra
mervärden som anses vara av betydelse för ett
socialt stadsrum som till exempel att fungera
som ett estetiskt inslag. Gödsel och näring
behöver heller inte vara en källa till förorening

om tillförseln är lika med behovet. Behovet av
gödsel kan däremot vara svårt att uppskatta
och att varje planta skulle få individanpassad
tillförsel anses inte vara trolig.

Rosendals torg som ett socialt
stadsrum
Gestaltningsförslaget möjliggör att
Rosendals torg kan verka som ett socialt
stadsrum och samtidigt hantera dagvatten.
Torget möjliggör utrymme för sociala,
nödvändiga och valfria aktiviteter i form av
sittplatser, uppehållsytor, flexibla ytor, väder-,
årstids- och dygnsanpassade ytor, vilket är
framgångsfaktorer i ett stadsrum enligt Gehl
(2011:148,155, 173 –174).
De nödvändiga aktiviteterna som är möjliga
att utföra på torget är bland annat att parkera
cyklar vid cykelparkeringarna eller att sitta och
vänta på bussen på sittplatser i anslutning
till hållplatsen Rosendals torg. Även om
Gehl (2011:11) menar att de nödvändiga
aktiviteterna inte behöver uppta en större del
av ett socialt stadsrum för att verka kvalitativt
bedöms dessa funktioner skapa förutsättningar
för att Rosendals torg ska kunna nyttjas
även för praktiska ändamål. Till exempel är
möjligheten till cykelparkeringar på torget
en förutsättning för att möta det behov som
uppstår till följd av de planerade cykelbanor
intill torgets östra längs Torgny Segerstedts
allé. Cykelparkeringarna ovan mark på torget
kan resultera i att delar av torget upplevs som
rörigt. För motverka att torget upplevs rörigt
har torget försetts med ett underliggande

cykelgarage i paviljongbyggnaden. Detta
cykelgarage rymmer många cykelparkeringar.
Behovet av cykelparkeringar är därmed uppfyllt
men i praktiken skulle enbart ett cykelgarage
under mark kunna upplevas som bristfälligt.
Därför innehåller gestaltningsförslaget utöver
cykelgaraget även cykelparkeringar i anslutning
till multikulturhuset och hållplatsen Rosendals
torg.
Om möjligheten finns att utöva valfria aktiviteter
kan ett stadsrum enligt Gehl (2011:11)
likställas med god kvalitet. Därför bör även
gestaltningsförslaget för Rosendals torg också
kunna rymma goda kvaliteter för ett stadsrum.
De valfria aktiviterna och även sociala aktiviteter
är möjliga tack vare att gestaltningsförslaget
för Rosendals torg innehåller uppehåll- och
sittplatser som både Gehl (2011:131,147) och
SWA Group (2019) menar är av hög prioritet på
ett torg.
Torgets valfria- och sociala aktiviteter bygger
också på den flexibla ytan. Torgets flexibla
yta möjliggör förutsättningar för att ytan ska
fungera för aktivitet och event vilket Mehan
(2016) menar är bra för att få människor att
stanna och använda ett torg. De flexibla ytorna
möjliggör att användningsområdet av torget
är bred och varierad, vilket kan främja att
människor i olika åldrar och intressen attraheras
(Mehan 2016). Hade torget istället utformats
med endast enstaka fasta element som till
exempel en skatepark hade dessa bidragit
till valfria och sociala aktiviteter för endast
en begränsad målgrupp vilket kan orsaka en
minskad mångfald av besökare. Genom att
inkludera både fasta aktiviteter och spontana
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aktiviteter i gestaltningen ökar därför chansen
till att Rosendals torg attraherar människor i
olika åldra och med olika intressen.
Sittplatsernas utformning varierar i form av
runda och bågformade sittplatser. Genom
att efterlikna sittplatsernas formgivning med
torgets övriga formspråk skapas en helhet och
en förstärkt identitet av torget. Geometriska
föremål är enligt Mehan (2016) ett sätt att
eftersträva visuella kvaliteter. Regnbäddarna,
sittytorna och dammen är alla präglade av
cirklar och bågar. Gehl menar (2011:170) att
sittplatser som har en L-form är att föredra då
de sociala aktiviteterna då människor lättare
kan prata och se varandra med en sådan form.
Gestaltningsförslaget inkluderar inte sittplatser
med L-former men förser torget med sittplatser
bland annat mitt emot varandra som därmed
skulle kunna förbättra möjligheterna till att
människor kan socialisera sig genom att de
lättare kan prata och se varandra.
Målpunkterna multikulturhuset och
paviljongbyggnaden som ligger i anslutning till
torget kommer att förse torget med människor
som utför både valfria- och sociala aktiviteter.
Paviljongbyggnadens formspråk samspelar med
torgets övriga former. Paviljongens bågform
skapar en rumsbildning intill den västra fasaden
där café- och restaurangverksamhet kommer
hålla till. Denna del av torget kommer även
att ha ett attraktivt solläge. Detta kan komma
att gynna café- och restaurangverksamheten.
Risken finns däremot att denna yta ger upphov
till ett privat intryck vilket kan orsaka att
torgets besökare går miste om den ytan på
grund av att de tror att den inte är offentlig.

Paviljongbyggnadens placering på torget
är reglerad av detaljplanen vilket gör att
placeringen är begränsad. Paviljongbyggnaden
kommer däremot bidra till torgets aktivitet sett
under dygnet vilket påverkar torget positivt.
Den privata känslan hade eventuellt kunnat
hämmas om offentliga sittplatser hade placerats
i anslutning till paviljongbyggnadens västra
sida. Gestaltningsförslaget föreslår däremot
den flexibla ytan där för att möjliggöra events
och marknader. Detta val gjordes för att den
flexibla ytan skulle nyttja torgets höjdrygg och
på så sätt alltid vara fri från stående dagvatten.
Events och marknader kommer troligtvis hållas
även vid nederbörd och därför behöver dessa
ytor prioriteras medans torgets sittplatser
inte förväntas användas i lika hög grad vid
nederbörd.
Att gestalta en flexibel yta utan att den ytan
upplevs som funktionslös var en utmaning.
Mehan (2016) menar att ett torg som möjliggör
ytor för större evenemang och festivaler kan
bidra till både direkta och indirekta fördelar
i form av sociala effekter. Denna yta skulle
däremot kunna uppfattas som tom och livlös
de gånger den inte brukas av större händelser
och istället orsaka en minskad social aktivitet.
Därför kan den flexibla ytan bli beroende av att
event, marknader eller andra aktiviteter hålls på
platsen. Om den flexibla ytan upplevs som tom
skulle det kunna orsaka att människor inte tar
initiativet till att använda platsen för spontana
aktiviteter. I detta scenario skulle ett av torgets
bästa lägen i sådana fall, utifrån ett sol- och
dagvattenperspektiv, riskera att bli funktionslös.

Att skapa öppna och välkomnande entréer är
enligt SWA Group (2019) en viktig faktor på ett
torg. Paviljongbyggnadens placering på torget
och även placeringen av dess entréer, som är
reglerade av detaljplanen, orsakar istället en
baksida och barriär mot Torgny Segerstedts
allé. Vid gestaltningen av paviljongbyggnaden
var valet av form därför viktig för att minska
känslan av en barriär och baksida. Den rundade
formen valdes för att minimera barriäreffekten
och istället bidra med en inbjudande känsla
frånTorgny Segerstedts allé och hållplatsen
Rosendals torg. Hade paviljongbyggnaden
istället följt fastighetsgränsen på detaljplanen
och bestått av en rektangulär form hade både
känslan av en baksida och barriäreffekten
upplevts som starkare.
Dammen på torget är stor till ytan, vilket den
ansågs behöva vara för att kunna fördröja
dagvatten. Även den skulle kunna orsaka
en fysisk barriär om den hade utformats i en
rektangulär form. En rektangulär form hade även
kunnat orsaka en uppdelning på torget, där ena
sidan närmast multikulturhuset blir en och den
andra sidan närmast paviljongbyggnaden blir en
annan. Den runda formen hämmar känslan av en
fysisk barriär och bidrar till att torget känns som
en gemensam och sammanhängande yta.
Utöver öppna och välkomnande entréer är
möjligheten till observation med fria siktlinjerna
också en viktig faktor (SWA Group 2019) vilket
även styrde utformningen av regnbäddarna.
Träden är därför högt uppstammade för
att besökare ska kunna få en fri sikt in och
över torget. Övriga buskar och gräs är
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tillräckligt höga för att synas ur de nedsänkta
regnbäddarna men utgör ingen visuell barriär.
Regnbäddarnas storlek är också anpassades för
att inte skapa några fysiska barriärer. Jämfört
med de referensprojekt som studerades har
gestaltningsförslaget för Rosendals torg relativt
små regnbäddar till ytan. De regnbäddar
som finns i Norra Djurgårdstaden utgör till
skillnad från de på Tåsinge plads ingen större
visuell barriär men är ändå stora i ytan och
kan därmed utgöra en fysisk barriär. Därför
gjordes regnbäddarna för Rosendals torg
mindre till ytan med ett underliggande öppet
förstärkningslager. Att regnbäddarna föreslås
vara relativt små till ytan skulle kunna innebära
att torgets kapacitet att fördröja dagvatten blir
begränsad. Att redovisa en teknisk beskrivning
och dimensionering av Rosendals torgs
dagvattenhantering är inget arbetet inkluderar.
Därför råder det en osäkerhet kring hur mycket
dagvatten torget faktiskt kan fördröja även om
förutsättningarna finns. Hade arbetet inkluderat
en teknisk beskrivning och dimensionering hade
ett mer detaljerat resultat kunnat redovisas.
Torgets funktionella och visuella värden är
beroende av att underhåll på torget sker
kontinuerligt. Regnbäddar och dammar behöver
skötsel (Blecken & Larm 2019:54; Blecken
2016:25). Detta för att regnbäddarna ska kunna
upprätthålla sin infiltration av dagvatten och
att dammen bland annat ska hållas ren. Om
regnbäddarna inte hålls fria från till exempel
grus, skräp eller förmultnat organiskt material
finns risken att de drabbas av igensättning. Om
de igensätts försämras eller förloras kapaciteten
att hantera dagvatten, både i form av rening

och fördröjning och syftet med att de ska ta
hand om dagvattnet går förlorat. Skötsel är
även viktigt för att upprätthålla de visuella
värdena och på sikt också de valfria och sociala
aktiviteterna. Det beror på att en bristande
skötsel kan försämra trivselvärdena och viljan att
vistas på torget, vilket på lång sikt kan minska
attraktiviteten för torget och de valfria och
sociala aktiviteterna på torget (Gehl 2011:11,12).

Rosendals torgs dygns- och
årstidsvariation
Torgets visuella värden skulle potentiellt kunna
uppfattas som nedsatta under vinterhalvåret
då vegetation i regnbäddar kan ge upphov
till ett skräpigt utseende när de befinner sig
i vintervila. Nedsatta visuella värden skulle
kunna försämra de valfria aktiviteterna då
stadsrummets kvaliteter är avgörande för de
valfria aktiviteternas utbredning (Gehl 2011:11).
Hade gestaltningsförslaget använt sig av träd i
hårdgjord yta med markgaller hade de visuella
värdena inte skiftat med årstiden i samma
utsträckning. Däremot hade träd i hårdgjord
yta med markgaller bidragit till att torget fått
ett mer stramt utseende året runt och därför
valdes detta alternativ bort. Att regnbäddar
kan uppfattas som livlösa under vinterhalvåret
hade eventuellt kunnat förebyggas genom att
använda sig av enbart vedartade växter eller
också istället städsegröna växter. Valet av växter
inkluderar däremot inga städsegröna växter.
Det beror på att utbudet av städsegröna växter
som fungerar i regnbäddar är begränsade. Om
torget endast hade bestått av ett begränsat
antal arter hade regnbäddens potential att

främja biologisk mångfald minskat. Att främja
biologisk mångfald är ett mervärde som
anses vara fördelaktigt i samband med val av
blågröna dagvattensystem. Genom att istället
förse torget med ett bredare urval av arter kan
kopplingarna mellan park- och grönområdena
kring Rosendals torg potentiellt främjas jämfört
med om torget endast utgörs av en eller två
arter. De buskar och gräs som valdes förväntas
att kunna behålla arkitektoniska värden även
vintertid för att motverka ett nedsatt visuellt
värde.
Förhoppningarna med de valda arterna i
regnbäddar är att de ska främja biologisk
mångfald och möjliggöra biotoper för fåglar och
insekter. I en stadsdel där exploateringsgraden
och hårdgjorda ytor är hög är detta önskvärt.
Däremot säkerställer inte detta försök till
biotoper att samma arter som var bosatta i de
ursprungliga biotoper som fanns på platsen
innan exploateringen av Rosendal flyttar
in. Likaväl som att gestaltningsförslaget för
Rosendals torgs grönstruktur, har möjlighet att
främja biologisk mångfald och skapa biotoper,
kan de också orsaka att oönskade arter flyttar in
och brer ut sig.
Genom att belysa vegetationen i regnbäddarna
kan dess arkitektoniska värden förstärkas de
mörka timmarna på dygnet och året. Även
dammen är försedd med belysning. Då
både Rosendals torgs identitet och funktion
är kopplad till regnbäddarna och dammen
kan belysningen göra att torgets identitet
bibehålls de mörka timmarna jämfört med om
de inte var upplysta. Att upprätthålla torgets
identitet oavsett tid på dygnet eller året är
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något gestaltningsförslaget eftersträvar. Om
torget inte innehar en kontinuerlig karaktär och
identitet skulle torget funktion som mötesplats
och ett socialt stadsrum för aktivitet och vistelse
riskeras att gå förlorade en stor del av dygnet
och året. Genom att förse torget med belysning
underlättas även orienterbarheten och att kunna
identifiera människor och föremål vilket enligt
Gehl (2011:165) är viktigt för att uppleva ett
stadsrum som positivt och tryggt.
Med en bred användningsfunktion på torget
sett under dygnet och året förväntas även
människor röra sig på platsen mer frekvent.
Genom att människor närvarar på en plats kan
även det generera en ökad trygghetskänsla
(Gehl 2011:171). Multikulturhuset på den västra
sidan av torget är en målpunkt i Rosendal
och kommer att bidra tillsammans med
paviljongbyggnaden med mycket rörelse
över torget. De båda byggnaderna med
tillhörande funktioner kommer därför bidra till
att Rosendals torg upplevas mer befolkat vilket
kommer vara värdefullt för trygghetsaspekten
på torget. Förhoppningarna att ju fler människor
som rör sig på torget ju fler människor kommer
känna sig tillräckligt trygga för att röra sig på
torget de timmar de normalt sett inte skulle
använda torget. Därför tillgodoses deras
funktioner i gestaltningsförslaget. Om förslaget
inte hade tillgodosett deras funktioner som till
exempel utrymme för uteserveringar hade en
skarp gräns mellan byggnaderna och torget
uppstått. Då torget som ett socialt stadsrum är
beroende av att människor använder platsen
måste gestaltningen inkludera byggnadernas
funktion som en del av utformningen.

Metoddiskussion

Litteraturgenomgång

Undersökande modellbygge

Metoden bestod av ett gestaltningsarbete
där olika blågröna system för hantering av
dagvatten samt olika sätt att gestalta och
disponera ett torgs yta undersöktes. Under
gestaltningsprocessen prövades olika lösningar
på problemet som motsvarar frågeställningen.
Gestaltningsprocessen var en metametod
bestående av delmetoder. Processen upprepas i
form av en iterativ process för att finna det som
var relevant för att besvara frågeställningen.

Litteraturgenomgången består av generellt
nyare litteratur vilket försäkrar att den litteratur
som arbetet bygger på är aktuell och relevant
för tiden. Däremot saknas litteratur för urbana
blågröna dagvattenlösningar där resultatet
baseras på äldre exempel vilket tyder på
att området är relativt nyutforskat. Idag
finns många lyckade exempel för blågröna
dagvattenlösningar. Hypotesen är att dessa
kommer fortsätta vara relevanta samt effektiva
med rätt underhåll även i framtiden. De
anläggningar som finns med som exempel
i litteraturen är däremot förhållandevis nya
projekteringar och därmed saknas ett längre
tidsperspektiv. De handlingar som fanns om
Rosendal är några år gamla vilket kan gör att
den information som står där kan variera i
aktualitet. Då arbetet utgick ifrån material som
fanns tillgängligt under arbetets gång kan nya
uppdateringar göra att slutsatser och insikter
som gjorde utifrån litteraturgenomgången
om platsen Rosendal och Rosendals plats
blir felaktiga i takt med att ny information
tillgängliggörs. Till exempel skulle det kunna
orsaka att platsanalysen blir inaktuell vilket gör
att även resultatet inte kommer anses vara av
relevans.

För att kunna säkerställa att
gestaltningsförslaget både skulle kunna
tillgodose en dagvattenhantering och ett
socialt stadsrum skulle torgets markyta komma
att spela en betydande roll. Som en del av
gestaltningsprocessen undersöktes därför
möjligheten till lågpunkter för att ta hand om
dagvatten samt större sociala ytor för att kunna
tillgodose sociala utrymmen för människor med
hjälp av ett modellbygge. Modellbygget utgick
ifrån höjdkurvor där varje nivå motsvarande
en ekvidistans på 20 cm. Modellbygget var
ett verktyg för att skapa sig en förståelse för
rumslighet och identifiera lågpunkter. Hade
modellerna däremot byggts av tunnare skivor
än vad de gjordes av hade en ännu bättre
förståelse kunnat skapats. Det beror på att det
material som användes i form av tjock kartong
förvrängde uppfattningen om nivåskillnaden
på torget då modellen gav ett intryck om att
det var väldigt stora höjdskillnader på torget,
vilket det inte var. Höjdskillnaderna ansågs ur ett
tillgänglighetsperspektiv vara tillräckliga men
för att kunna säkerställa att dagvatten kunde
ledas bort från torgets sociala ytor behövde
marknivån justeras.

Skissarbete
Genom arbetet har ett flertal skisser gjorts
för att pröva förslaget. Skisserna var ett bra
verktyg för att visualisera idéer och för att
skapa en förståelse för dimensioner. För att
kunna utvärdera dessa idéer utfördes skisserna
för hand i plan, sektioner, perspektiv och
detaljbilder för att kunna studera och skapa
en känsla. De skisser som i sin tur ansågs
vara intressanta utifrån frågeställningarna
bearbetades och skissades i program som
bland annat AutoCAD, Sketchup och Illustrator.
Trots att många skisser innehöll intressanta
inslag bearbetades de om upprepade tillfällen
i takt med att ny information och nya insikter
inkom. Det upprepande skissarbetet har tagit
upp en stor del av arbetet och även lett till
att den avgränsade tidsplanen för arbetet har
omarbetats. Samtidigt är detta den delmetod
som har haft störst betydelse för resultatet.

Hade platsanalysen även kunnat utföras på
plats hade det kunnat ge andra insikter och
förståelse för platsen än vad som skapas utifrån
en litteraturgenomgång. En enhetlig platsanalys
på plats kunde inte utföras då området inte är
färdigställt.
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Slutsats
Gestaltningen för Rosendals torg möjliggör
förutsättningar för att hantera dagvatten och
samtidigt fungera som ett socialt stadsrum.
Torget bör däremot inte ses som ett klimatsäkert
stadsrum utifrån skyfallsaspekten. Det beror

på att torgets dagvattenhanteringar inte är
anpassade för att kunna fördröja de volymer
som skyfall kan medföra. Hade gestaltningen
för torget istället prioriterat en skyfallshantering
på Rosendals torg hade sociala, funktionella
och visuella kvaliteter nedprioriterats. Genom
att välja dagvattenhantering utifrån Rosendals
torg som plats och torgets övriga behov
kunde torget förses med framgångsfaktorer
och rymma nödvändiga, valfria och sociala
aktiviteter som möjliggör ett fungerande socialt
stadsrum och torg.

Frågor för framtida forskning
Arbetet är ett exempel på hur dagvattenfrågan
kan inkluderas vid gestaltning av urbana
stadsrum för att bidra till en mer långsiktig och
hållbar utomhusmiljö. Arbetsprocessen har lett
till att nya funderingar och frågeställningar har
uppkommit:
•

Hur kan dagvattenfrågan bli en självklar
aspekt vid utformning av urbana stadsrum?

•

Vilka materialval på ett torg kan användas
för att minska risken för att torgets
ytmaterial utgör en källa till ett förorenat
dagvatten?

•

Hur kan torg gestaltas med fokus på
klimatsmarta materialval och samtidigt
fungera som ett socialt viktigt stadsrum?
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