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Förord
Tack till min familj och min flickvän Sofie för stöd och uppmuntra under
arbetet. Att arbeta med ämnet dagvatten har varit mycket givande och
intressant. Förhoppningsvis leder detta arbetet till att jag fortsatt kan fördjupa
mig kring kombinationen planering och vattenhantering.

David Larsson
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Abstract
This thesis adresses the subject of stormwater management and the problematic
with stormwatermanagment and landuse in the compact city. The thesis
research different solutions in stormwater managment and how to implement
them in the context of the compact city. And at the same time preserve and make
good recreaational places and keep quality green land per capita. The thesis also
analyses risks and problems that could effect the environment with focus on
stormwater managment and hov to minimize these problematic factors an create
a good environment. In an urban context where the water has a natrual place,
and is used as a asset. Stormwater can have many diffrent characters in the citysscape, a few that is included in this thesis is the pedagogik, estetic and social
aspects.

Denna uppsats behandlar dagvattenhantering och den inneboende
problematiken kring markanspråkstagande och öppna dagvattensystem i den
täta stenstaden. Uppsatsen redogör för olika lösningar på dagvattenhantering
och hur dessa implementeras i den täta stenstaden samtidigt som man skapar
goda rekreationsplatser och bibehålla grön markyta per invånare av god kvalitet.
Uppsatsen undersöker också vilka faror och problem som kan uppstå inom
området dagvattenplanering och hur man gör för att minimera dessa och skapa
en god miljö med rekreationsplatser där vattnet får ta en naturlig del. Samtidigt
som man betraktar dagvattnet som en tillgång i den urbana miljön. Dagvattnet
kan te sig som många olika inslag i stadsbilden, några av de som behandlas i
uppsatsen är pedagogiska, estetiska och sociala aspekter.
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Del I
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Inledning
Denna uppsats kommer att undersöka (med huvudfokus på) dagvattenhantering
och den inneboende problematiken inom ämnet, för att sedan undersöka
lösningar och kombinationer av lösningar som kan användas för ett hållbarare
system av dagvattenhantering. Till detta kommer även en kontext läggas till, det
vill säga kontexten av den täta stenstaden. Hur ska man egentligen göra för att
implementera ett hållbart dagvatten hanteringssystem i den täta stenstaden?
Paradoxen som uppstår där emellan kommer till att vara den huvudsakliga
problemformulering där uppsatsen ämnar besvara dessa frågor om hur man
egentligen kan göra för att implementera en modern dagvattenhantering i
stadsbyggnadens rådande paradigm med den täta staden. I detta fall då redan
befintlig stenstad där dagvattensystemet implementeras.
Målet med arbetet är att undersöka kombinationer och alternativt nya lösningar
för att handskas med problem som relateras till öppen dagvattenhantering.
Dagvattenhanteringen inom centrala delarna av Karlskrona kommer att
undersökas och sedan föreslå förslag på förbättring till platsen. Arbetet ska
fokusera på hur man implementerar lokala dagvattensystem (och metoder) i
stenstadens (postmoderna kvartersstadens) kontext. Samt redogöra för
problematiken och dagvatten frågan i stenstadens kontext. Uppsatsen kommer
även utforska de ekologiska/miljömässiga vinningar som kan uppkomma i och
med ett öppetdagvattensystem, samtidigt som man kan med hjälp av systemet
illustrerar beroendet av naturen och vattnets kretslopp. Samt belysa den
inneboende problematiken i begreppet tät stad och vad det kan ha för
konsekvenser att sträva efter detta. Det vill säga vart i brytpunkten mellan tät
stad och markanspråkstagande av ytkrävande anläggningar, det öppna
dagvattensystemet får plats.
Uppsatsen är uppdelad i huvudsakligen tre stycken delar. Del nummer ett är
kunskaps och forskningsöversikt över dagvattenhantering och begreppet den
täta staden. Kunskaps och forskningsöversikten mynnar sedan ut i en kvalitativ
innehålls analys där 4 olika författare analyserats för att utröna och kategorisera
faktorer som är viktiga för att implementera ett fungerande öppet
dagvattensystem. Del två består av en fallstudie och platsanalys där
dagvattensystemet i Augustenborg Malmö analyserar. Efter platsanalysen
appliceras utfallet ifrån innehålls analysen på Augustenborg och diskutera vilka
lösningar och faktorer som valts att implementeras på platsen. Del tre kommer
att utmynna i ett förslag till dagvattenhantering där kunskapen ifrån de tidigare
delarna används för att utforma förslaget. Förslaget kommer att applicera på
Karlskronas centrala delar i stadsdelen Trossö. I samband med förslaget kommer
sedan slutsatser ifrån arbetet att redovisas för vad arbetet har kommit fram till
utifrån frågeställningar och problemformuleringen.
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Problemformulering
I den täta stenstaden är ytorna huvudsakligen hårdgjorda och skapar mängder
med dagvatten som måste tas om hand om. För att ta hand om allt detta vatten
behövs en effektiv dagvattenhantering. Samtidigt är den täta staden ett ideal i
dagens stadsbyggnad, många olika grupper och aktiviteter konkurrerar om
platser runt om i staden samtidigt som markvärdena ofta är höga och ekonomin i
hög grad styr lokalisering och planering. Hur kan man göra för att implementera
dagvattensystem i staden, när förutsättningarna i staden i många fall kan
beskrivas som förtätningsmöjligheter och ambitioner till förtätningar från
kommunalt håll, samtidigt som (hundra års regn blir allt mer frekvent, likaså
vattenhöjningar). Det vill säga det miljö relaterade farorna står i kontrast mot
trenden inom svensk stadsplanering och samhällsbyggnad med förtätning av
våra tätorter, som inte sällan ligger i direkt anslutning till vattendrag eller havet.

Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man går tillväga för att implementera
lokala dagvattensystem i den täta staden. Vilka avvägningar och till vilken grad
dessa två element egentligen är förenliga med varandra. Så ena sidan handlar
uppsatsen om markanspråkstagande i tät stad och utforska hur man kan göra för
att implementera platskrävandesystem på en yta där mycket olika aktörer
konkurrerar och markvärdet är högt.

Forskningsfrågor
Hur ska man gå till väga för att bygga ett fungerande system för
dagvattenhantering i stenstadens kontext? Vilka lösningar passar in i den täta
staden? Samt vilka vinningar kan man göra om man implementerar dessa
lösningar? Hur löser man dilemmat med t.ex. vattenmagasinering och
markanspråk i den täta staden. Hur behåller man friyta per capita av god kvalitet
trots dessa ingrepp. Hur kan man låta friyta och vattenhantering samspela på
samma plats även fast det är trångt om utrymme i staden?

Uppsatsens upplägg
Arbetet är utformat i tre delar. I den första delen presenteras arbetets syfte,
problemformulering och en kunskaps och forskningsöversikt. Den kvalitativa
innehållsanalysen presenteras även här. I den analyseras och kategoriseras
faktorer som kan anses viktiga för implementeringen av ett fungerande öppet
dagvattensystem. I del två analyseras exemplet Augustenborg med hjälp av en
platsanalys. På exemplet appliceras även litteraturstudien för att analysera hur
man har gått tillväga i Augustenborg och vilka olika faktorer som har valts ut. I
del tre mynnar sedan analyserna ut till ett förslag till dagvattenhantering på en
del av Trossö i Karlskrona.
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Metod, forskningsdesign, inklusive empiri
Uppsatsen bygger på tre olika delar. Den första delen består av bakgrundsfakta
inom ämnet och en kvalitativ innehållsanalys av 4 olika författare inom ämnet.
Utifrån dessa kategoriseras och jämförs olika faktorer som benämns i
litteraturen. Utifrån innehållsanalysen kommer sedan del 2 innehåll en
platsanalys och fallstudie på exemplet Augustenborg att jämföras med de
framtagna faktorerna i del 1. Del 3 kommer sedan att ta den insamlade
kunskapen ifrån del 1 och 2 för att implementera på en fallstudie över
implementering av dagvattensystem på centrala delarna av Trossö för att ge ett
exempel huruvida man kan använda olika metoder för att implementera
dagvattensystem i en tät stad.
En del av litteraturen som presenteras i forskningsöversikten återkommer sedan
i innehållsanalysen. Litteraturen som syftas är först och främst Stahres faktorer
för dagvattenhantering.
Litteraturstudie/empiri
För att samla in empiri till arbetet och skapa en grund för arbetet kommer en
litteraturstudie i form av en kvalitativ innehålls analys att användas. Här
kommer studien plocka ut faktorer som beskrivs i litteraturen som presenteras
här nedanför. I innehållsanalysen har jag valt att välja ut fyra olika författare
med fyra olika böcker som behandlar ämnet öppen dagvatten hantering. Genom
innehållsanalysen ska jag utröna olika kategorier som författarna pekar ut för att
genomföra ett väl fungerande öppet dagvattensystem. Genom att jämföra
kategorierna som de olika författarna tar upp och utvärdera vilka kategorier som
uppkommer mer frekvent eller på annat sätt i litteraturen framgår som primära
för implementeringen av ett dagvattensystem ska de kategoriseras. För att
kategoriseras använder jag mig av tre stycken olika kategorier utifrån hur viktiga
de är för att implementera ett öppet dagvattensystem. Kategorierna blir således
tre stycken kategorier där den första kategorin blir då primära faktorer. Primära
faktorerna är de delar som är väsentliga delar för att implementera ett öppet
dagvatten systemet. Kategori två är stödjande faktorer, funktioner som inte är
vitala för systemet men adderar till eller förstärker de primära faktorerna.
Kategori tre är mervärdesfaktorer, faktorer som inte är viktiga för själva
dagvattenhanteringen men adderar extra värden till systemet. Här efter kommer
de fyra olika författarnas texter presenteras och redogöra för vad deras texter
lyfter fram som faktorer och vilken infallsvinkel på ämnet som de har. Därefter
kommer en tabell att redogöra för de olika faktorerna och vilka författare som
nämner den. Ut efter den tabellen kommer sedan faktorerna att kategoriseras i
de tre kategorierna. Efter denna analys kommer sedan utfallet att appliceras och
analyseras på fallstudien över Augustenborg.

Litteratur /Forskare
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(Villareal, 2005) Edgar L. Villarreal är doktorand vid Lunds universitet. Boken är
en del av forskningsanslaget Urban Water. Boken ger en mer teknisk
infallsvinkel. Boken är uppdelad i tredelar som behandlar stadsförnyingar med
dagvatten samt gröna tak och redan befintliga vatten magasineringar och
fördröjningar.
(Gö ransson, 1994) Göransson är landskapsArkitekt inom eget företag. Boken
behandlar öppendagvattenhantering ifrån ett pedagogiskt och estetiskt
perspektiv. Boken är mycket mer arkitekt inriktad till skillnad från de andra
böckerna som är mer tekniskt orienterade.
(Stahre och Svenskt vatten, 2004) Peter Stahre är professor och teknologie
doktor. Han har stor erfarenhet i arbete med dagvatten t.ex. inom VA-syd. Boken
behandlar ett flertal olika lösningar för öppen dagvattenhantering och olika
strategier för fördröjning och behandling av dagvatten.
(Lö nngren, 2001) Gabriella Lönngren är agronom och författare till boken Vatten
i dagen. I boken har hon samlat exempel på olika sätt att använda sig av LOD för
att uppnå ekologiska vinningar med utformningen av dagvattensystem.
Platsanalys
Med hjälp av platsanalysen belyser man viktiga aspekter av platsen så som
gestaltning, rumsbildningar, typologi och förutsättningar. Genom att studera
detta kan man få en bra bild av platsens förutsättningar idag men även hur de
olika komponenterna fått platsen att växa fram under tid. Genom att analysera
på detta viset får man upp ögonen för arkitekturen och det offentliga rummets
funktionella, estetiken, formmässiga, kulturhistoriska och miljö mässiga
kvaliteter och utmaningar. Platsanalysen ska också ge en djupare förståelse för
hur platsen används och hur användningen utvecklats över tid, samtidigt som
man ser till platsens nuvarande kvaliteter. Platsanalysen är en del i ledet till
stadsutveckling där de befintliga kvaliteterna används som utgångspunkt. En
medvetenhet kring platsen skapas och man kan lättare förstå platsens särdrag
samt, få en bättre förståelse hur utvecklingen ska ske mot en hållbarutveckling
(Boverket, 2006, pp. 49–50).
Stadens funktioner rum, vatten och grönska är några av stadens funktioner som
läggs stor vikt i platsanalysen. Syftet med platsanalysen är delvis att urskilja
dessa funktioner och bygga vidare på dem och kunna utvecklas dessa olika
platser till sin bästa potential (Boverket, 2006, pp. 61–62).
Fallstudie
Fallstudier fokuserar på en eller ett fåtal förekomster av ett särskilt fenomen
med avsikt att tillhandahålla djupgående fakta om just denna företeelse.
Fallstudien är i sig inte en enskild metod utan ett sätta att arbeta med ett antal
olika metoder som kan väljas på ett ändamålsenligt sätt för att studera det
specifika fallet. Det som särskiljer fallstudien är att en bara undersöker en
aspekt, i detta fallet passar det mycket bra. Då fallstudien ska behandla ett
10

projekt om dagvatten vilket gör att enbart dagvattnets aspekt kommer till att
undersökas. Fallstudien i sig gör det möjligt för att studera något i detalj och
verkligen på djupet som en survey undersökning inte kan eller i alla fall har svårt
att göra. Samtidigt kan man undersöka ”fallet” i sin naturliga miljö vilket gör att
man slipper en konstlad situation som är skapat av forskaren själv på så vis
slipper man olika missförstånd och fel data (Denscombe, 2009, pp. 59–61).
Fallstudien fördelar är den avgränsade naturen vilket gör att forskaren kan ägna
sig åt subtiliteter och vanskligheter i sociala situationer. Samt att man kan
använda sig ett flertal olika metoder (Denscombe, 2009, p. 71). Fallstudiens
nackdelar däremot gäller trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån
resultatet, i vissa fall kan det även vara svårt att definiera fallets gränser absolut
och entydigt sätt. Även för att forskaren ska få tillgång till miljöerna där
fallstudien ska genomföras kan vara problematiskt och tidskrävande. Om det
krävs långvarig närvaro kan även forskaren få en så kallad observatörseffekt och
observera fallet på ett annat sätt en vad som skulle gjorts med distans till fallet
(Denscombe, 2009, p. 72). Metoder som kommer användas inom platsanalysen
är Space Syntax och ortsanalys samt inventering av geografiska förutsättningar.
Empirin tillämpas alltså på fallstudien och kommer senare att vara en del av
analysen.
Space Syntax
Space Syntax analysen används för att undersöka integrationen och
konnektiviteten av gator. Enkelt förklara kan man säga att man bygger upp ett
rutnät av befintliga vägar. Sedan räknar man ut med hjälp av ett program hur
många gånger en linje korsas av andra linjer. Desto mer korsningar av en linje
desto mer integrerad är linjen vilket leder till en rödare färg. Röd betyder alltså
hög konnektivitet och blå betyder mindre. Utifrån konnektiviteten kan man göra
en uppskattning om vilka vägar som används mer eller mindre. Viktigt att
påpeka är att detta enbart är en uppbyggd modell om kan skilja sig ifrån hur
verkligheten ter sig.

Teoretiska utgångspunkter
Uppsatsen utgår ifrån referensexempel och litteratur skrivet på ämnena
dagvattenhantering och tät stad. Referensexemplet kommer att vara
Augustenborg Malmö. Samt utgångspunkter från litteraturen så som vattnets
inverkan på miljö och grundvatten. Men även vattnets påverkan av upplevelsen
av det offentliga rummet. Kommer att tas upp i uppsatsen. Även konflikten
mellan täthet i staden och ianspråktagande av mark för dagvattensystem är en
av utgångspunkterna för arbetet. Där man behöver undersöka den
problematiken som täthetsparadigmet skapar i och med utformningen av
platskrävande åtgärder som dagvattensystem ofta kan vara. Begrepp som
kommer användas är tex.
x
x
x

Öppen dagvattenhantering
LOD= lokalt omhändertagande av dagvatten
Översvämningar och miljö
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x
x

pedagogik och estetik
Hållbarhet i VA-planeringen

Arbetet kommer i den teoretiska delen att avgränsa sig till dagvatten och
begreppet tät stad och motsättningarna där i mellan. Metod delen kommer att
lägga ett stort fokus på platsanalys av redan befintlig miljö i Agustenborg Malmö.
Och det slutgiltiga projektet kommer att avgränsa sig till Karlskronas centralare
delar runt omkring Hoglandspark och kommer delvis vara ett gestaltande
projekt med bakgrund av tidigare empiri och metoder.

Avgränsning av uppgiften
Avgränsat till att först och främst undersöka dagvattenhantering och i andra
hand se till begreppet tät stad och problematiken som påverkar
dagvattenhanteringen. Dagvattenhanteringen kommer undersöka olika exempel
dels från böcker men även från referens exempel i verkligheten. För att sedan
applicera dessa på ett eget verkligt exempel. Arbetet kommer i den teoretiska
delen att avgränsa sig till dagvatten och begreppet tät stad och motsättningarna
där i mellan. Metod delen kommer att lägga ett stort fokus på platsanalys av
redan befintlig miljö i Augustenborg Malmö. Det slutgiltiga projektet kommer att
avgränsa sig till Karlskronas Centralare delar runt omkring Hoglandspark och
kommer delvis vara ett gestaltande projekt med bakgrund av tidigare empiri och
metoder.

Begrepp
Dagvatten regn- och smältvatten från t.ex. tak och gator.
Avrinningsområde dräneringsområde, det område som från nederbörden samlar
det vatten som rinner fram till en viss plats. Detta område omfattar både
markytan och ytan av områdets sjöar.
Dränering Torrläggning, bortledande av överskottsvatten i marken. Dräneringen
förbättrar betydligt markens brukbarhet, och jordbearbetning, sådd,
ogräsbekämpning och skörd underlättas.
Hydrologi läran om vattnet på jordens landområden, dess kretslopp, förekomst,
fördelning och beskaffenhet. I äldre tid användes även termen hydrografi, vilken
i dag endast betecknar kartläggningen av hav, sjöar och vattendrag.

Kunskaps- och Forskningsöversikt
Kunskaps och forskningsöversikten är uppdelad i två huvudsakliga ämnen . Först
kommer redogörelse för täthet och stenstaden. Detta följs sedan av en
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redogörelse för grund förutsättningar för dagvattenhantering och ett historiskt
perspektiv hur dagvatten tidigare har behandlats i planering.

Stenstaden och täthet
Den täta staden har under senare delen av 1900-talet och 2000-talet växt fram
som en mot reaktion urban-sprawl, ett byggnadssätt som ofta i
planeringssammanhang representeras av amerikanska villamattor och
bilberoende . Men som även fått genomslag i Sverige där utbredningen av
bebyggelsen är ett problem i många kommuner. I bjärt kontrast till detta har allts
den tätastaden börjat växa fram som ett ideal. För att hämma sprawl har man
börjat lansera den täta staden (compact city) som ett smart sätt att låta städer
växa där man integrerar både blandning av folk och byggnader samt låter
transport och transportlokaliseringen spela en stor roll i tät stad begreppet i
form av (TOD)= Transport oriented development. Förespråkare för den täta
staden menar på att den täta staden ska vara mer ekologisk och minska
utsläppen för transporter i motsatts till sprawl. På grund av att folk lättare kan
transportera sig med hållbarare färdmedel samt att produkter inte behöver
transporteras lika långt. Problemet enligt Neuman är att detta är mycket svårt
att vetenskapligt bevisa då alla bevis och korrelationer är mycket vaga och svåra
att härleda (Neuman, 2005, p. 12). En annan aspekt som Neuman tar upp för att
kritisera den täta staden är Recilience (resiliens), vilket i korta ordalag betyder,
att mäta, motståndskraften hos organismen/staden vi yttre extrem påverkan, i
detta fall staden dvs. En tät stad har sämre förmåga att bekämpa och jobba sig
tillbaka efter en större naturkatastrof detta är alltså ytterligare en problematik
som Neuman ser i och med den täta staden (Neuman, 2005, pp. 18–19). Frågan
blir då även hur man ska skapa ett resailient dagvattensystem som samtidigt
verkar i den täta staden men har en motståndskraft mot yttre påverkan och kan
fungera under en kris situation.
Även om den täta staden kan uppfattas som vår tid härskande ideal.
Framkommer det även problem som tidigare i texten har belysts. Ett av
problemen med den täta staden kan alltså vara följande:Hur gör man för att
skapa dagvatteninterventioner i en redan befintlig och tät miljö utan att göra
betydande påverkan på den befintliga friytan per capita? Alltså blir det en
naturlig del av uppsatsen att belysa motsättningarna i frågan om
markanspråkstagande.
Blickar man tillbaka från tidigare texter från 90-talet som skrivit om Lod kan
man redan då se en tydlig ambition för att implementera Lod i förtätad
stadsmiljö, detta är en framtidsblick ifrån naturvårdsföreningen från tidigt 90-tal
över hur utvecklingen kommer att te sig under 2000-talet (Jansson et al., 1993, p.
62). Lod är alltså inget nytt men man behöver belysa frågan än mer för att
medvetandegöra frågan inte bara hos planerare men även intersektionellt inom
organisationer, då markfrågorna inte enbart vigda åt planerarens penna.

Friyta per capita i staden

13

Friyta är ett byråkratiskt och teoretiskt begrepp till sin natur och kanske
beskriver dåligt vad man menar i vardagsspråket. Begreppet kommer sprunget
ur modernismen och användes mest under 60-70 och 80-tal. Under denna tiden
utvecklades ett expertspråk om olika typer av friyta som utgick ifrån ”rummens”
funktion till exempel rekreationsområde, friluftsområde, lekpark,
strandpromenad, bollplan, badplats, promenad, evenemangsyta etc
(Stå hle et al., 2005, p. 13). Ståhle väljer istället i sin avhandling att närma sig
begreppet som engelskans ”openspace” vilket han då definierar som ”den
obebyggda beträdbara marken, utan hus eller anläggningar, som är möjlig att
bebygga” – Ståhle vilket kommer att följa med som en definition I denna texten.
Sedan handlar det alltså att kunna mäta friyta per capita i en stad och sedan ta
hänsyn till detta samtidigt som man implementerar dagvattenlösningar i staden,
men det handlar även om friyta av god kvalitet, detta är viktigt att tillägga då
man kan till exempel jämföra Malmö och Göteborg där rent hypotetiskt Göteborg
har mer friyta än Malmö men Malmö har mer friyta av kvalitet då mycket av
naturen i Göteborg tas upp av bergskullar.
Detta redovisas alltså helt och hållet som en aspekt en bör ta i beaktning vid
dessa frågor som uppsatsen behandlar. Inga räkneexempel eller inventeringar
kommer att ske som del av metoden för att säkerställa detta just på platsen.

Vattnets kretslopp

Bild 1: Vattencykeln (SMHI 2015)

Dagvattenhantering (nu och då)
Traditionellt har dagvattenhantering fokuserat på att snabbt och effektiv föra ut
dagvatten ifrån staden genom underjordiska rörsystem. Men i en urban kontext
hindras infiltrationen av dagvattenhantering på grund av stor
infrastrukturapparater så som hårdgjorda ytor. Detta skapar problematik i och
med att dagvattnet kontamineras av tungmetaller, organiska material,
näringsämnen. Detta i sin tur leds ut till närmaste recipient och påverkar i sin tur
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den lokala ekologin och biologi. På senare tid har ett skifte ifrån detta skett, mot
en ny och modern dagvatten hantering (Villareal, 2005, p. vii). Denna metod
skapar problem med att man transporterar kontaminationer samt problem med
extrema peak-flöden som i sig kan tilläga ytterligare förödelse samt ackumulera
problem. Problemet bottnar sig även i att man går miste om att använda
dagvattenhanteringen till att skapa en blå/grön-struktur i staden som kan
uppskattas av allmänheten (Villareal, 2005, p. 1). Inom bebyggda områden
transporteras som sagt tidigare vattnet genom slutna ledningar under mark, för
att leda bort vattnet till recipient. Före 1950 byggdes dessa system gemensamt
med spillvattenledningar, ett så kallat kombinerat system. Efter 1960 har man så
gott som uteslutande byggt skilda ledningar för spillvatten och dagvatten, ett så
kallat duplikatsystem. Nu mera finner man oftast kombinerade system i
städernas gamla stadskärnor (Stahre och Svenskt vatten, 2004, p. 9). Ett separat
Va-system i sin tur är ett system där man leder bort dagvattnet i dikningar uppe
på ytan medan spillvattnet leds i rör under jord.
Kombinerade system och överflöden som kan skapas i dessa system vid
extensiva regnperioder är en av de störst förorenings faktorer i urbana områden
på grund av de hydrologiska kapaciteterna i de kombinerade systemen. Samt
utbyggnad i urbana områden ökar avrinningsytor som ökar avrinning som måste
tas hand om. Mellan 20-25 % av svenska Va-system är kombinerade system
(Villareal, 2005, p. 1).

Faror och Problem
Exempel på toxiner som kan förekomma i kontaminerat dagvatten som i sin tur
påverkar recipienten och bidrar till gifter i vattenkällan där man hämtar
dricksvatten ifrån kan tillexempel vara bakterier och virus samt organiskt
material så som kvistar och löv. Även nitrater, klorid, arsenik och kadmium är
vanligt förekommande i kontaminerade källor. Arsenik och kadmium kommer
främst från användandet av fossila bränslen. Nitrater kommer även från detta
men också från gödsel och agrikulturell näringar när jordarna urlakas. Klorid
kommer från avloppsvattnet i och med en ökad befolkning men även från väg
saltning (Harte, 1991, pp. 81–82). Dagvatten kan även innehålla relativt höga
halter av både normala indikationsorganismer och patogena organismer,
huvudsakligen från djur och fåglar, något som kan skapa smittspridnings risker
Naturvå rdsverket, 1995, p. 24).

Dagvatten som estetik, pedagogik & ekologi
I och med angöringar av öppna dagvattenanläggningar i staden kan man få
människor att interagera med dessa och frambringa sinnesförnimmelser med
intryck som syn, doft, hörsel och känsel. Tillsammans med gamla erfarenheter
som man väcker till liv kan man även skapa nya sinnesförnimmelser och på så
vis överbrygga ett gap mellan nuet och historien. Estetiken i vatten anläggningar
upplevs på olika plan och nivåer samtidigt som ett sammanhang. Vattnet
mångformiga natur bidrar även det till det föränderliga och vackra i en
vattenanläggning. Den kan uppträda i olika former alltifrån ånga till flytande,
strilande, forsande, droppande, rännilar etc. Detta tillsammans med
utformningen av tex dammen ger anläggningen dess helhet. Om platsens
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karaktär överensstämmer med anläggnings utformning uppstår en vacker plats.
En sådan plats so människor söker sig till utan ett egentligt ärende till platsen.
Vatten anläggningar kan även användas för att förstärka rumsliga funktioner.
Man kan både utforma det så att det avgränsar eller sammanbinder, Vattnet kan
även användas för att skapa rum på mindre definierade platser eller till och med
rum i rummet (Gö ransson, 1994, p. 4).
Man kan även genom att synliggöra regnvattnet visa vårt beroende av vattnet
och visa vattnets kretslopp. Detta kanske med hjälp av upphöjda bäckar och
dammar där man inte längre gömmer undan vattnet utan tar in det i staden och
låter det spela en central del i hur staden ser ut samt ger människor närhet till
detta element (Gö ransson, 1994, p. 6)

Sociala funktioner
Vattnet i sig har en stark dragningskraft på människor. Inte minst kan man se det
på huspriser i vattennära lägen. Alla har en koppling till vatten inte minst barn
som gärna låter utföra sina lekar i vattenbryn etc. Vattnet är alltså en mycket bra
del av en god socialt fungerande plats där olika människor möter varandra. Detta
kan man se i exemplet Augustenborg när ortsanalysen gjordes. Många av bänkar
och bersåer vid vattendammarna var upptagna av människor runt om i kvarteret
som hade mer eller mindre informella sociala interaktioner.

Dagvattenplaneringens dilemma i den täta staden
Som tidigare redovisas i problemformuleringen kommer en stor del av arbetet
kretsa kring markanspråkstagande i den täta staden för dagvatten och hur detta
kan göras med så många motsättningar som finns där.

Öppen Dagvattenhantering och dess olika komponenter.
Definitionen av ”öppna dagvattenlösningar” i denna text hämtas av boken en
långsiktigt hållbar dagvattenplanering av Peter Stahre. Det vill säga i denna text
använd begreppet öppna dagvattenlösningar som ett samlingsnamn på olika
anläggningar för omhändertagande, fördröjning och magasinering av dagvatten i
het eller delvis öppna system. Inom systemen använder man processer som
liknar de som sker i naturen när nederbörd tas om hand t.ex. yt-avrinning,
evaporation, perkolation etc. Annan litteratur kan använda ord så som ”lokal
dagvattenhantering” ”ekologisk dagvattenhantering” ”långsiktigt hållbar
dagvattenhantering ” ”alternativ dagvattenhantering” ”trög dagvattenhantering”
Etc. Men i grund och botten refererar alla dessa utryck till ovanstående
beskrivning (Stahre , 2004, p. 19).
För att skapa en mer överseende inblick inom öppen dagvattenhantering finns
en modell som här presenteras av Svenskt Vatten i Peter Stahres bok. Öppna
dagvattenlösningar delas in i fyra olika kategorier. (Se figur nedan)
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Bild 2: Dagvattenlösningar (Stahre 2004 s. 19)
1. Som modellen visar börjar man med lokalt omhändertagande som i detta
avseende till skillnad från innan enbart handlar om dagvatten omhändertagande
på den privata kvartersmarken så som tomter inom ett villakvarter alternativ
innergårdar i staden.
2. Fördröjning av vattnet handlar om att på allmänplatsmark ta hand och vattnet
så högt upp i kedjan som möjligt. För att skapa mindre press på övriga systemet
lägre er i ordningen. Detta är helt en kommunal angelägenhet
3. Trög avledning syftar på långsam vidaretransport av vattnet på
allmänplatsmark. Dessa system är allt som oftast inom öppna system
4. Samlad fördröjning är olika anläggningar som samlar upp vattnet innan det
skickas vidare till recipienten.
Det råder alltså ett en slags hierarkisk ordning dessa klasser mellan, och det är
viktigt att de olika systemen finns på plats i rätt ordning för att behandla
dagvattnet på ett fullgott sätt. Denna modell kommer till att implementeras in i
det slutgiltiga projektet och analysen för att bygga ett öppet dagvattensystem på
centrala delarna av Trossö (Stahre och Svenskt vatten, 2004, p. 20).

Lokalt omhändertagande
Begreppet lokalt omhändertagande av dagvatten brukar oftast förkortas till
”LOD”. I detta avsnitt använder vi den snäva förklaringen av lod som förklaras
under punkt 1 här ovan. Exempel på teknisk utformning vid LOD kan vara
följande.
x Gröna tak
x Infiltration på gräsytor
x Genomsläppliga beläggningar
x Infiltration i stenfyllningar (perkolation)
x Dammar
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x

Uppsamling och återanvändning av takvatten för bevattning, Wc-spolning
etc.
(Stahre , 2004, p. 21)

Gröna tak ackumulerar regnvatten med hjälp av ett tunt lager vegetation (oftast
sedum). Taken kan inte vara allt för branta är ett av kraven för att kunna anlägga
ett grönt tak. Studier av områden med gröna tak visar på olika effekter vid olika
kraftig nederbörd. De gröna taken kan i alla fall minska peak-flöden inom
systemet som helhet vid gynnsamma förhållanden (Stahre , 2004, p. 25).
Infiltration på gräsytor på privat mark kan utföras genom att avleda takvattnet
ner i rännor bort från huset rakt ut på en öppen gräsmatta som lutar ifrån huset.
Däremot behöver man vara försiktig och vara förberedd på att ta hand om
överflödigt vatten som potentiellt (Stahre , 2004, p. 26).
Genomsläppliga beläggningar på privatmark är ett bra sätt att möjliggör för
naturlig avrinning. Exempel på sådana ytor som kan användas som
genomsläppliga är.
x Singel eller naturgrus
x Singel som stabiliseras med särskilda rasternät
x Natursten med genomsläppliga fogar
x Hålsten av betong
x Genomsläppliga asfaltbeläggningar
Genomsläppliga beläggningar underbyggs normalt med en underbyggnad av
något grövre vattengenomsläppligt material. Vattnet som samlas upp här kan
transporteras vidare ner i de naturliga marklagren eller dräneras ut till befintligt
avledning system (Stahre , 2004, p. 28).
Svackdiken på privatmark vid flerbostadsområden eller större fastigheter kan
vara ett bra sätt att samla upp vattnet där det finns mycket yta och framförallt
hårdgjorda ytor. Dessa svackdiken bör ha en svaglutning och ibland
gräsbeklädnad på sidorna för att rena vattnet. Ett svackdike brukar ta upp allt
vatten innan diket ackumulerar större vatten. Ibland kan man ha hårdgjorda
svackdiken för att ansamla vatten i t.ex. en amfiteater eller liknande för att skapa
en estetiskt tilltalande miljö (Stahre , 2004, p. 32).
Fördröjningsdammar på privat mark kan ge möjligheten att bromsa upp
avrinningen från tomtmarken. Detta kan anläggas som vattenspeglar eller olika
dammar som främjar socialt liv och djurliv. På industrifastigheter kan man
anlägga en damm för att samla upp olja och annat spill som kommer från
industrin. Detta kan ge miljövinningar för att man slipper att släppa ut spill i
närliggande recipient, en sådan damm behöver kunna stänga av avrinningen då
man rengör den från olja eller liknande (Stahre , 2004, p. 34).
Uppsamlingstankar för återvinning av takvatten kan användas genom magasin
och tunnor som tar upp vattnet och sedan återanvänds åt tillexempel spolning i
toaletter alternativt bevattning av trädgården. Vattnet kan även användas att
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släppas ut i närliggande avrinning system och förebygger vattenskador på
byggnaders grund och problem med dräneringen (Stahre , 2004, p. 36).

Fördröjning
Genomsläppliga beläggningar på allmän platsmark har redan behandlats under
lokalt omhändertagande, dessa ytor gör sig bäst på privat mark. Men man kan
implementera detta med hjälp av permeabla ytor så som permeabel asfalt som är
genomsläpplig. Problemet med dessa system är bara att asfaltens
genomsläpplighet kan försämras med tiden på grund av smuts och skräp, detta
är ett problem då det kräver mycket underhåll (Stahre , 2004, p. 40).
Tillfällig uppdämning på gatumark kan man i vissa fall fördelaktigt använda för
att under kortare perioder dämma upp vägar. Detta kan bara göras på lokalgator
med liten täthet av trafik. Man stryper helt enkelt brunnen för en kortar tid med
till exempel en plåt. Det är då viktigt att informera de berörda parterna som bor
och verkar i området vad man har för syfte med detta angreppsätt. En sådan här
metod medför givetvis extra gatuunderhåll som man måste ta med i beräkningar,
allt från erosionsrisk till smuts på gatan när vattnet har runnit av. Som sagt är
detta bara en provisorisk lösning som kan användas i perioder av extensiv
nederbörd (Stahre , 2004, p. 42).
Tillfällig uppdämning på särskilda översvämningsytor kan användas för att
dämma upp visa områden med provisoriska strypningar i systemet. Sedan när
uppdämning är full låter man vattnet rinna ut i systemet igen med hjälp av
självfall. Dessa ytor kan anläggas för att minska belastningen på systemet under
perioder av högre nederbörd. Man kan anordna både hårdgjorda
uppdämningsytor i urbana miljöer eller som våtmarker på gräsbeklädda fält
exempelvis (Stahre , 2004, p. 44).
Fördröjningsdammar på allmänplatsmark kan vanligtvis förkomma som
permanenta vattenspeglar i stad eller parkmiljö. Det är dock viktigt att förarbetet
sker grundligt och att man använder sig av en väl genomförd detaljplan, så att en
attraktiv och ändamålsenlig plats som är byggd för att passa in i miljön uppstår.
Då dessa platser kan bilda goda sociala mötesplatser då de är väl genomförda.
Det man bör tänka på vid anläggning av en sådan damm för att förhindra bland
annat alg tillväxt är följande. Som är taget ur Peter Stahre.
x
x
x
x
x
x

För att underlätta rensning kan dammens förses med bottenventil som
gör det möjligt att tappa ur allt vatten.
För att minska mängden närsalter bör det vatten som tillförs dammen
passerar genom ett biologiskt filter av vassväxter.
För att få bättre vattenomsättning bör dammen förses med anordningar
för rundpumpning av vatten.
För att förenkla påfyllning av vatten bör särskilda spolposter med en
fontän.
För att minska den direkta solstrålningen bör man om möjligt plantera
träd kring dammen.
(Stahre , 2004, p. 46)
19

Trög avledning
Svackdiken på allmänplatsmark är ett exempel på trögavledning som redan
tagits upp i texten ovan.
Diken och bäckar som redan befintligt förekommer i miljön där det kan ny
exploateras är alltid bra att ta användning av och utnyttja vid nybyggnation.
Dagvattenkanaler i urbana miljöer kan övervägas som en potentiell lösning för
att avleda vatten till dammar och avrinningsytor som ett öppet system där
vattnet blir synliggjort än mer. Detta kan bidra till systemet pedagogisk
dimension och potential som tidigare redogjorts för i texten (Stahre , 2004, p.
54).
Filtervallar används för att filtrera utgående vatten ifrån dagvattensystemet.
Man använder dessa för att rena vattnet innan de når recipienten. Man låter allts
vatten på bredfront upp på ett område och emot vallen. Förbestämd dimension
av filter korn bestäms för att bestämma vad som ska renas ur vattnet. Efter ett
tag tappar filtervallen sin reningskapacitet och behöver underhåll. Men i stort
sätt har en filtervall mycket lång livslängd, så regelbunden skötsel krävs inte. En
filtervall kräver tillräcklig höjdskillnad för att fungera och låta vattnet
genomströmmas (Stahre , 2004, p. 56).

Samlad fördröjning
Den samlade fördröjningen är samma exempel som tagits upp tidigare det vill
säga fördröjningsdammar, våtmarker. Skillnaden däremot är att man oftast gör
dessa i mycket större omfattning än tidigare exempel. Detta för att kunna samla
upp dagvatten som leds ifrån det samlade systemet. Det är dock viktigt att tänka
på säkerheten i sådana här omfattande anläggningar, man bör ha ett djup på
högst 2 dm vid kanten av dammen eller våtmarken för att göra det säkrare för
människor och djur att vistas runt den (Stahre , 2004, pp. 59–64).

Omvärlden- och intressanta exempel
Om man ser utanför Sveriges gränser finns det andra intressanta exempel på hur
man tacklat dagvattenproblematiken. Som exempel har Portland, Oregon i USA
tagit fram en hel Stormwater managment plan som är betydligt mer
allomfattande och översiktligare än Augustenborgs exemplet. Planen går ut på
att skapa en dagvattenstrategi över hela Portlands stad. I rapporten redogörs
tydligt vilken eller vilka myndigheter som står för vilken input och utförande.
Strategier och mål är tydligt uppsatta för att ge de olika myndigheterna. Ett
system som Svenska kommuner kan ha mångt och mycket att lära av (City of
Portland, 2011). Man har även utarbetat olika program som kan implementeras i
staden för förbättrad dagvattenhantering som till exempel Portland green street.
Där man ökar på andelen permeabla ytor i staden samt som man på ett bättre
sätt tar hand om avrinningen för att öka vegetationen i staden
(Portlandoregon.com 2014). Men givetvis hamnar man då på en helt annan skala
när man utformar ett dokument likt Portland, en skala som detta arbete inte
aktivt tar upp.
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I Nederländerna har man även där valt en annan väg än vad Sverige.
Nederländerna har själva satt upp politiska mål från staten att reducera 50 % av
avrinningsvattnets innehåll av fosfor och nitrater i både avloppsvattnet och
dagvattnet mellan 1995 till 2005. Här betalar kommunerna och företag avgifter
till ”The Water Board” utefter mängd utsläpp. En del kommuner har i och med
detta då valt att separera sina Va-system till förmån för effektivare hantering.
Och man har även börjat hjälpa mark och fastighetsägare att koppla från ytor
ifrån det konventionella systemet och använder sig istället av lokalhantering då
det med fördel är bättre att använda det renare dagvattnet än kanal vattnet som
ofta är mer förorenat (Chouli et al., 2007, pp. 63–64).

Kvalitativ innehållsanalys med litteraturstudie
Här presenteras innehållsanalysen vars tillvägagångssätt presenteras utförligt i
del ett under metoder. Den grundar sig i fyra olika författares böcker och går ut
på att försöka utröna och kategorisera faktorer som är mer eller mindre viktiga
att använda sig av vid utformningen av ett öppet dagvattensystem.
Christer Göransson – Att forma regnvatten
Christer Göranssons bok Att forma regnvatten behandlar dagvattenhantering
först och farms utifrån det estetiska perspektivet. Själva utformningen av
dagvattensystem är det övervägande temat för texten vilket också författaren
belyser. Författaren belyser att rapporten inte har för ambition att vara
heltäckande. Texten passar sig bra för detta arbetet då författaren explicit
utrycker att arbetet inriktar sig på utformningen av dagvattensystem i
stadsmiljöer så som gator, torg och andra offentliga rum med hög grad av
hårdgjorda ytor (Gö ransson, 1994, p. 1). Anledningen till att jag har valt denna
bok till min litteraturstudie är dels att den behandlar dagvattenhantering i
kontexten stad samt att den till skillnad från de andra böckerna i
litteraturstudien fokuserar mer på arkitektur och de estetiska delarna av
dagvattenhantering istället för de rent tekniska . Därför belyses andra faktorer
som kan förbises i den resterande litteraturen vilket möjliggör en bredare
litteraturstudie.
Faktorer som Göransson lyfter fram är följande:
Estetiska och rumsliga funktioner där dagvattnet systemet kan utformas för att
dels definiera rum i stadsmiljöer och parker så som avgränsande, samlande och
förstärka rymden av rummet. De estiska faktorerna spelar sedan in på dagvatten
hanteringen som arkitektur. Där Göransson menar på att dagvattnet kan
utformas på många olika sätt så som strilande, rinnande, forsar och stilla mm för
att förstärka platsen och skapa platser dit människor drar sig (Gö ransson, 1994,
pp. 4–5).
Pedagogiska funktioner där dagvattensystemet kan användas för att tydliggöra
vattnets kretslopp och ger människan närhet till vattnet (Gö ransson, 1994, p. 6).
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Sociala funktioner där Göransson menar på att dagvattensystemet kan användas
för att förstärka dragningskraften för offentliga platser och mötesplatser.
Attraktionskraften i vattnet kan då användas för att skapa spontana möten och
utgöra gemensamma målpunkter i staden (Gö ransson, 1994, p. 7).
Även tekniska faktorer så som samlad fördröjning och utjämning magasin tas
upp tillsammans med renande funktioner. Men detta görs bara översiktligt efter
som det inte tillhör bokens huvudsyfte (Gö ransson, 1994, pp. 8–12).
Göransson redovisar sedan i resterande delar av boken för olika utformningar av
dagvatten system tillsammans med skisser och exempel i mer detalj hur man kan
utforma dagvattensystem i staden.
Peter Stahre – En långsiktigt hållbar dagvattenhantering.
Peter Stahre beskriver i sin bok hur utformningen av hållbara
dagvattenlösningar kan lösas. Han beskriver detta med bakgrund av ett nytt
synsätt där öppnadagvattenlösningar mer och mer fångat allmänhetens intresse
och inte längre bara är en VA-angelägenhet. Dagvattenhanteringen har på senare
tid tagit en mer framträdande roll i stadsplaneprocessen och som en följd av
denna utveckling har han tagit fram denna bok för att beskriva vad som har lett
fram till dessa drivkrafter för dagvattenhantering och illustrerar olika tekniska
lösningar som kan användas i processen för att utforma ett hållbart
dagvattensystem. Boken är skapad för att fungera som en inspirations källa för
planerare, tekniker och övriga intressenter inom den kommunala
stadsplaneringen (Stahre och Svenskt vatten, 2004, p. 5). Jag har valt att
använda denna bok i min litteraturstudie för att den på ett handgripligt sätt
tydligt redogör på en teknisk nivå för vilka olika tekniska lösningar som kan
användas i utformningen av ett dagvatten system. Samt hur dessa olika system
inbördes förhåller sig till varandra och hur man kan strukturera
dagvattensystem för att uppnå de resultat man önskar i och med
implementeringen av ett öppet dagvattensystem.
Faktorer som Stahre lyfter fram är följande:
Lokalt omhändertagande på privat mark är den första faktorn som lyfts fram.
Här innefattas många olika tekniska lösningar som bland annat gröna tak,
infiltration på gräsytor, Genomsläppliga beläggningar, dammar etc. Stahre menar
på att genom den sammanlagda effekten ifrån flera enskilda tomter kan
användas för att minska belastningen på övriga systemet (Stahre och Svenskt
vatten, 2004, pp. 23–37).
Fördröjning nära källa innebär lösningar som fördröjer dagvattnet på allmän
platsmark, dvs här är det kommunens ansvar att redan i detaljplanearbetet
avsätta ytor för dessa åtgärder. Exempel på åtgärder kan bland annat var
genomsläppliga beläggningar, infiltration på gräsytor, våtmarker,
översvämmningsbara ytor etc. Detta används för att förminska eller fördröja
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dagvatten ut till det övriga systemet (Stahre och Svenskt vatten, 2004, pp. 39–
47).
Trög avledning är en faktor som innefattar system å som kanaler, svackdiken,
bäckar och diken. Trög avledning är även den beroende av att det finns plats
avsatt i detaljplanen. Här understryker Stahre att det finns ett stor behov av en
nära dialog mellan de olika kommunala aktörerna för att kunna implementera
såda system. De tröga avledning systemen ersätter de konventionella
dagvattenledningarna och dimensioneras på så sätt at de kan hantera eventuella
framtida förändringar av dagvattenavrinningen (Stahre , 2004, pp. 49–57).
Samlad fördröjning av dagvatten är den sista faktorn som Stahre beskriver i sin
hierarkiska ordning. Här innefattas system så som tillexempel dammar,
våtmarksområden och sjöar. Dessa anläggningar är något större öppna
anläggningar (Stahre och Svenskt vatten, 2004, pp. 59–65).
I forskningsöversikten står det mer utförligt vilka åtgärder som innefattas inom
de olika begreppen och vad de gör. Dessa olika lösningar beskriver författaren i
ett hierarkiskt system där de olika lösningarna påverkar varandra uppifrån…
tillvaratagandet av vatten på privat mark till de större samladefördröjnings
lösningarna på kommunalmark.
Stahre nämner också mervärdes faktorer som kan kopplas till dagvattensystem
så som Miljövärden, Ekonomiska värden, Estetiska värden, Biologiska och
ekologiska värden, Rekreativa värden och pedagogiska värden. Men författaren
vikt ligger på den tekniska utformningen och hur den kan utformas.
Edgar L. Villareal – Benificial Use of stormwater
Villareals bok behandlar hur man på ett effektivt sätt kan implementera och vilka
fördelar som finns att använda sig av dagvatten system i en svensk kontext.
Anledningen till att jag valt texten av Villareal är att den är baserad på fyra
papers. Fyra stycken casestudies som är baserade på i Augustenborg, Bäckaslöv
och två stycken specificerade på gröna tak. Vilket gör att det blir värdefullt för
uppsatsen att kunna härleda teorierna i texten till reella exempel.
Faktorer som Villareal lyfter fram är följande:
Författaren samlar många av de faktorer som är av vikt att implementera i ett
dagvattensystem under begreppet BMP:s vilket betyder best manage pracites.
Under denna kategori faller våtmarker och dammar vilket på samma gång faller
in under Stahres Fördröjning nära källan och samlad fördröjning. Här nämns
även gröna tak vilket i sin tur faller under Stahres lokalt omhändertagande
(Villareal, 2005, pp. 4–8).
Villareal lyfter även konceptet om hur man kan göra för att lokalt använda sig av
uppsamling av dagvatten för att använda sig för i privata hem tillexempel som
spolning i toaletter eller andra aktiviteter där vattnet inte krävs ha den bästa
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kvalitet. Detta koncept kommer jag att benämna som återbruk i den fortsatta
innehållsanalysen (Villareal, 2005, pp. 11–14)
Faktorer som nämns förbigående av Villarela är också faktorerna inom
dagvattenhantering så som Estetiska, Pedagogiska, Socialfunktioner (Villareal,
2005, pp. 9–10). Där författaren refererar till Göranssons text där detta spelar en
större roll än hos de övriga författarna.
Gabriella Lönngren – Vatten i dagen
I boken Vatten i dagen ges exempel och kunskaper hur ekologiska
dagvattenlösningar. Jag har valt boken till litteraturstudien för att den dels
redogör för teori om lokal omhändertagande om dagvatten samt teori om
samordnande inom kommunen kan ske. Även praktiska exempel ges i texten
vilket gör att boken besitter den brädd som behövs för att användas i mitt arbete.
Faktorer som Lönngren lyfter fram är följande:
Lokalt omhändertagande, fördröjning i öppna anläggningar samt trög avledning
nämns som faktorer för att efterlikna vattnets naturliga kretslopp (Lö nngren,
2001, pp. 9–10). Vilket också kan härledas till Stahres resonemang när det
kommer till uppbyggandet av dagvattensystem.
I övrigt fokuserar Lönngrens text i stort på den ekologiska faktorn och
vinningarna man kan göra med dagvattenhantering. Vinningar som kan göras i
och med implementeringen av dagvattenhantering som en ekologisk resurs är
dels renare vatten men också en rikare biologisk mångfald. Kostnaden för ett
ekologisk dagvatten system menar författaren på kan betala sig i
samhällsekonomiska vinster i och med renare och rikare livsmiljöer för
människor, djur och växter. Något som författaren dock påpekar är svårt att
värdera (Lö nngren, 2001, p. 11)

Sammanfattning
De olika faktorerna kommer nu att sammanfattas i en tabell utefter författare
och vem som nämner dem. En 1 indikerar att författaren tar upp faktorn, en 2
indikerar att faktorn nämns men har inget huvudsakligt fokus i texten. En 0
indikerar att faktorn inte tas upp.
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Faktorer
Estetiska och
Rumsliga
Pedagogiska
Sociala
Lokalt
omhändertagande
på privat mark
Fördröjning nära
källa
Trög avledning
Samlad
fördröjning
Ekologiska

Christer
Göransson
1

Återbruk

Edgar L.
Villareal
2

Peter Stahre
2

Gabreilla
Lönngren
0

1
1
0

2
2
1

2
2
1

0
0
1

0

1

1

1

0
0

0
0

1
1

1
1

0

0

2

1

0

1

0

0

Utefter den ovanstående tabellen ska jag nu utröna vilken faktor som hamnar i
vilken kategori.

Primära faktorer
x
x
x
x

Lokalt omhändertagande på privat mark
Fördröjning nära källan
Trög avledning
Samlad fördröjning

Stödjande funktioner
x

Återbruk

Mervärdes faktorer
x
x
x
x

Pedagogiska
Ekologiska
Social
Estetiska och rumsliga

Efter innehållsanalysen och strukturerat de olika faktorerna framgår det hur i
huvudsak de tekniska faktorerna kan ses som det primära i implementering av
dagvattenhantering. Detta ter sig ganska naturligt då dessa faktorer är det som
faktiskt påverkar själva dagvattenhanteringen. Stödjande faktorer blir extra
funktioner som kan användas tillsammans med de primära faktorerna där man
kan återbruka uppsamlat vatten till bevattning, spolning och andra aktiviteter
som inte kräver vatten av hög kvalitet. Mervärdesfaktorerna blir således faktorer
som inte direkt påverkar själva dagvattenhanteringen men skapar andra
mervärden. Pedagogiska där man kan synliggöra vattnets kretslopp och möjligen
integrera dagvattensystemet i lekplatser. Sociala där man skapar mötesplats
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runt omkring dagvattensystemet. Ekologiska där man använder
dagvattensystemet för att skapa värden för djur- och naturliv. Samt estetiska där
man kan laborera med utseendet av dagvattensystemet för att skapa attraktiva
och spännande platser, samt använda sig av dagvattensystemet som
rumsskapande element i stadsbilden.
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Best practice
I arbetet med denna uppsats är tanken att dels hämta fakta från litteratur och
föreläsningar på ämnet. Men det finns även ett behov av att se till hur det har
fungerat i verkligheten. Dels för att se hur själva implementeringen har gått men
även huruvida utfallet av det färdiga resultatet kommer till att te sig och hur det
samspelar med sin omgivning.
Därför har jag valt att studera ett venskt fall. Detta för att kunna studera de
ovannämnda faktorerna. Det fallet som jag valt att analysera är samtida och även
väl dokumenterat och välrenommerat inom planering och känt för sitt anslag på
eko logisk hållbarhet då även med fokus på dagvattenhantering. Området jag har
valt är Augustenborg i Malmö. Det stämmer in på kriterierna och är intressant
område ur ett dagvattenperspektiv. Denna plats kommer att redogöras för i en
platsanalys som en metod för att inventera området och dess olika särdrag.

Platsanalys
Platsanalysen som används i detta stycke är ett antal olika metoder för
inventering passande för inventering av bebyggd miljö, men grunden utgörs av
platsanalys ifrån Boverkets (Boverket, 2006)text Lär känna din ort. Metoden är
redan utförligt beskriven i första delen och metod stycket. Platsanalysen
appliceras alltså på Augustenborg med vissa modifikationer för att kunna
innefatta dagvattenhanteringen som huvudsyfte.
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Augustenborg

Ortofoto Agustenborg Malmö (Lantmäteriet)
Augustenborg är ett tätbefolkat område i Malmös innerstad. Från början
användes här ett kombinerat vattensystem för att avleda dagvatten ifrån
området. Under långvariga och kraftiga skyfall uppstod det problem med bland
annat översvämmade källarplan. Lösningen för detta var att man skulle koppla
ifrån dagvattenhanteringen ifrån det kombinerade systemet och istället skapa en
öppen dagvattenhantering uppe på ytan för att reducera översvämningarna med
70 %. För att göra detta anlade man ett så kallat BMP (best management
practice) system där dagvattnet leds genom avrinningsytor, gröna tak, bäckar
och dammar etc.

Historia
Augustenborg är ett bostadsområde inom centrala Malmö. Bostadsområdet
växte fram under 50-talet. Området i sig har god service med skola och butiker
integrerade i bostadsområdet likväl ett torg. Byggnation av området började
1948-1952 av MKB. Augustenborg är ett tidigt exempel på
Grannskapsplaneringen initialt presenterad av Clearence Perry sprungen ur
Howards idéer om trädgårdsstaden. I byggandet och genomförandet av området
fanns även en dröm och ambition om det klasslösasamhället. Denna dröm levde i
ett antal år men det flesta som bodde i Augustenborg under de första åren var
tjänstemän med familjer och stabila inkomster, därav fanns mycket få sociala
problem i området. Men under senare tid flyttade de mer välbärgade familjer
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vidare till större hus i andra delar av Malmö. Senare ökade omflyttningen i
området och människor kände sig mer och mer osäkra i området. Även barn
växte upp till ungdomar och i många fall fanns det ingen ”meningsfull fritid” att
ägna sig åt för dem. Områdets karaktär och känsla hade ändrats.
Under 1990-talet ökade översvämningar och problem relaterade till de stora
vattenmassorna i Augustenborg. För att tackla detta skapades till slut initiativet

Augustenborg utveckling
Framväxten av Augustenborg som ekostad började tidigt 1998 med hjälp av
anslag från regeringen inom ett investeringsprogram för ekologisk omställning.
Anslaget för detta presenterades av Anna Lindh 1998. Arbetet med den öppna
dagvattenhanteringen färdigställdes 2002 och kostade ca 35 miljoner kronor.
Inte enbart dagvatten systemet byggdas ut under detta anslag även parker,
gårdar och fasader har förnyats och gjorts mer brukarvänliga för de boende I
området. Grönytor har ökats och berikats samtidigt som man försöker bevara
50-tals känslan och karaktären I området. Ett av målet med projektet var även
att öka den biologiska mångfalden I området med bland annat det stora antalet
gröna tak I området. Malmös största solvärmeanläggning star för en del av
Augustenborgs energiförsörjning som kompletteras av marksolfångaren (Malmö
stad Trevor Graham 2014).

Områdets utformning av öppen dagvattenhantering
Inom Augustenborg har man jobbat mycket med gröna tak. De gröna taken tar
hand om dagvatten samt som de isolerar byggnaderna. Vatten som rinner av
taken förs ner genom stuprännor till mindre kanaler i sidan av gatan som sedan
ansluter till större kanaler som i slutskedet rinner ut i dammar. Dammarna och
kanalerna har även möjligheter till breddning i närliggande anslutande kanaler
och dammar om regnvattnet skulle vara extensivt. Mellan dammarna pumpas
vattnet runt för att få rörelse på vattnet samt att man installerat fontäner och
tryckpumpar som också ska få rörelse och syresätta vattnet så att det håller sig
fräscht och inte bli fult med algblomning. Rännorna som leder vattnet till
dammarna har små upphöjningar i sig för att skapa rörelse i vattnet och försöka
att rena vattnet ifrån grenar och löv mm innan vattnet möter dammen. Dessa
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rännor kallas lökrännor på grund av utformningen (Se bild 1).

Bild 3: Lökrännor (Foto av författaren)
Dammarna i området möjliggör för goda rekreationsplatser där boende i
området kan mötas. Vattnet i sig skapar en dragningskraft till de platserna
(Gö ransson, 1994, p. 7). Exempel på en av dessa dammar kan ses i bild 2.
Dammarna fungerar även som större upptagnings och fördröjnings magasin
innan vattnet pumpas vidare till reningsverk (Begtsson et al., n.d., p. 164).

Bild 4: Uppsamlingsdamm (Foto av förfataren)
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Med hjälp av arbetet i Augustenborg fick man ut vinningar på, Ca 60 % lägre
energianvändning i reningsverket (27 000 KWh), Minskad belastning på
recipienten. Områdets gröna utformning i sammanband med vattnet gör platsen
även mycket bra för att främja den biologiska mångfalden. Fåglar och andra
mindre djur kan frekvent ses runt omkring dammarna och på de gröna taken.
Hittills har vi gått igenom ekologiska och ekonomiska fördelare med
Augustenborgs öppna dagvatten hantering.
Själva projektet i sig var finansierad ifrån LIP (lokalt investerings program) och
kostade 10.1 miljoner kr varav 2.2 miljoner kronor var bidrag. Projektet med
dagvatten dammarna etc. utfördes av Malmös kommunala bostadsbolag (MKB)
och Va-verket. Medan LIP finansierade reningsverket (Jeppsson, n.d.).
En annan aspekt är den pedagogiska som mycket tydligt ses i Augustenborg. Inte
bara kan man på ett närmare plan se vattnets kretslopp och få en förståelse för
det ekologiska kretsloppet som ett öppet dagvattensystem synliggör. I
Augustenborg har man även inkorporerat systemet tillsammans med skolan och
områdets lekplatser och grönytor. Detta möjliggör för en korsning mellan lek och
pedagogik som kan ses mycket önskvärd för barnen i området. Olika platser är
utformade för lek kring vattnet och alla dammar är lätt tillgängliga för den
nyfikne. På bild 5 är en stapling av cementblock genom ett breddningsdike
bakom skolan i en dunge som möjliggör för lek och lärande nära vattnet. På bild
4 ser man hur lekplatsen i bostadsområdet fått en egen kanal som sträcker sig
igenom lekplatsen för att än mer ge barnen nära tillgång till vattnet i sina lekar.

Bild 5: Lekplats och dagvattenhantering ”Lek och pedagogik” (Foto av
författaren)
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Applicering av Innehållsanalys
Här kommer utfallet ifrån den kvalitativa innehållsanalysen att appliceras på
Augustenborg. Vilka av de faktorerna som kom fram i analysen som har använts
i utformningen av Augustenborg. Först kommer en tabell att redovisa för vilka
faktorer som finns implementerade. 1 står för att faktorn är fult implementerad.
2 står för att faktorn är delvis implementerad. 0 står för att faktorn ej är
implementerad.

Primära faktorer
Lokalt omhändertagande på privat
mark
Fördröjning nära källan
Trög avledning
Samlad fördröjning

1
1
1
1

Stödjande funktioner
Återbruk

0

Mervärdes faktorer
Pedagogiska
Ekologiska
Social
Estetiska och rumsliga

2
2
1
1

Alla de primära faktorerna är implementerade i Augustenborg. Det lokala
omhändertagandet sköts av gröna tak på många av de gemensamma
byggnaderna i området så som förråd och skärmtak. Fördröjning nära källan är
bland annat mindre dammar runt om i området där man skapat mötesplatser för
sociala interaktioner och plats för djur- och naturliv. Till dessa dammar för
vattnet genom mindre kanaler och lökrännor som leds genom området som
också fungerar som estetiska och rumsbildande element i stadsmiljön.
Den tröga avledningen består av översvämningsbara svackdiken som leder
vattnet utifrån området till större samlad fördröjning utanför området.
Man kan även ana ambitioner till att integrera den pedagogiska faktorn där man
lett dagvattensystemet igenom lekplatser och utformat dagvattensystemet som
en lekplats likt bild 5.
Efter att ha studerat området kan man då se att många av faktorerna som
utpekats i innehållsanalysen är implementerade eller delvis implementerade i
Aufustenborg. Med detta utfall bör det vara realistiskt att implementera
systemen på Trossö, det man dock ska ha i åtanke är att stadstrukturerna skiljer
sig åt ganska markant. Medan Augustenborg har en mer ”luftigare” struktur
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uppgjord av lamellhus med ganska mycket grönytor medan Trossö har
strukturen av tätare klassisk stenstad. Här kommer då att markanspråksfaktorn
bli än mer viktig, då det finns mindre plats att implementera dagvattensystemet
på. Något man bör beakta i det slutgiltiga förslaget.
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Förutsättningar
Området ligger på Trossö (Karlskrona), på öns Norra sida. Området är mycket
centralt och innefattar både stadsparken Hoglands park mindre delar av stor
torget, och den stora gågatan Ronnebygatan som löper i väst, östlig riktning över
kartan. På Ronneby gatan sker den mesta kommersiella servicen i Karlskrona
tillsammans med väldigt åtrå värdiga flerbostadshus. Platsen är som sagt dels
parkmark men även kvartersstad som vi i detta avseende definierar som tät
stenstad utifrån dess karaktär. Och det är just denna karaktär som man ofta i
policy dokument vill återskapa. Men var får egentligen vattnet sin plats mellan
alla hårdgjorda ytor? Går det att behålla ett bra värde av friyta per capita
samtidigt som man utvecklar ett hållbart dagvattensystem i en redan befintligt
tät stenstad.
Den mest iögonfallande förutsättningen man kan se på platsen är områdets
topografiska förutsättningar, en mycket skarpa lutning från torget ner mot
parken är mycket påtaglig. Något som i sin tur borde användas som en möjlighet
för självfall av vattnet och på ett eller annat sätt inkorporeras i systemet.
Området innefattar även en hel del hårdgjord ytor både asfalt och gatsten som
samlar upp vatten och blir stora avrinningsytor. Detta bör göras något åt för att
samla upp vattnet och leda vidare vattnet på ett mer ändamålsenligt sätt.
Information Va-system inom området på Trossö har hämtats ifrån Karlskrona
kommuns egna CAD och karterings material. Inom större delen av Trossö och
inom området utan avvikelser är det ett separerat Va-system. Vilket gör att man
slipper problematiken med kontaminerat dagvatten i kombination med
avloppsvatten inte existerar som det ibland kan göra i gamla stadskärnor. Istället
kan problem med extensiv nederbörd överbelasta systemet vilket i kombination
med de topografiska förutsättningarna gör att detta område kan vara ett
intressant område att anlägga ett öppet dagvattensystem för att främja
ekologiska, pedagogiska och estiska värden på Trossö.
Karlskrona har alltid varit nära sammankopplad med vattnet, dels på grund av
geografin men även som en hubb för flottan under många 100 år. Även detta kan
fungera som ett argument att på ett kulturhistoriskt plan kunna än mer koppla
samman Karlskrona med dess historia och gjuta samman staden med dess
historia med det öppna dagvattensystemet. Detta kan fungera både på ett
kulturellt, historiskt och pedagogiskt plan.
Dagvattenhantering på olika sätt
När det kommer till implementationen av dagvattenhantering finns det många
olika lösningar. I denna del av uppsatsen kommer det redogöras för ett antal
olika huvudlinjer och koncept som kan användas för att implementera
dagvattenhantering sedan kommer konklusionen av detta leda till vilken av
dessa som ska implementeras på fallstudien över Trossö. Det vill säga vilken som
passar sig bäst och kan med fördel verka på ett bra sätt med de förutsättningar
som finns på Trossö.
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I början av texten redogörs det för kombinerat Va-system. Detta system används
oftast i äldre stadskärnor och är som sagt innan ett föråldrat system som inte
längre används dels på grund av lagstiftning men även för att det sätter extra
hård press på reningsverk samt att man kontaminerar mer vatten än vad som
behövs, vilket leder till att reningsverken måste ha väldigt mycket större
kapacitet än vad de egentligen skulle behöva ha. På grund av dessa argument är
detta inte ett alternativ att använda på Trossö.
Ett separat system finns redan i stor utsträckning på Trossö. Ett separat har
fördelen att man behandlar dagvatten och avloppsvattnet separat. I ett sådant
fall kan man släppa ut dagvattnet i recipienten. Problemen med detta system är
att dagvattnet kan kontamineras av olika faktorer som påverkar systemet men
även att systemet påverkas av överkapacitet och skapar översvämningar dels på
gator men även inom fastigheter i golvbrunnar. Det separerade systemet var från
början en lösning på städernas problem med kontaminerat dagvatten och
reningsverkens problematik. Idag har vi problem med mer frekventa 100-års
regn samt översvämningsrisker och ekologiska förändringar.
Öppet dagvattensystem kan ibland kallas duplikat system, avloppsvattnet rinner
i ledningar medan dagvattnet rinner i öppna diken, detta är förstås bara ett
exempel på öppna dagvattenlösningar. Men tanken med de öppna
dagvattenlösningarna är att man låter helt eller delvis vattnet behandlas i öppna
system på marken så som kanaler och dammar. Dels för att skapa mindre press
på reningsverken men samtidigt skapa goda miljöer både socialt, pedagogiskt
och estetiskt.
Ett annat förslag är vatten magasinering och rening under jord som kan utföras
individuellt men även i kombination med andra system. Detta är en möjlighet på
Trossö då det finns många olika före detta militära bergrum och anläggningar.
Då måste man helt enkelt leda ner vattnet till magasinen där de renas samtidigt
som man bygger reningsverk och pumpstationer för att pumpa ut vattnet mot
recipienten.
På just Trossö anser jag efter följande argumentation att en form av
öppendagvattenhantering borde vara lämplig på grund av topografi och andra
naturgivna förutsättningar så som befintliga grönytor och breda gånggator som
faktiskt lämpar sig för detta. Därför kommer det att härefter redogöras närmare i
detalj för olika delar av ett öppetdagvatten system som i ett senare skede
kommer till att användas i fallstudien och dess utförande och analys.
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Avgränsning

Bild 6: Planområde (Ortofoto Lantmäteriet)

Trossö
Trossö är en ö förbunden med fastlandet i Karlskrona Kommuns skärgård.
Karlskrona stad är placerad i huvudsak på Trossö tillsammans med närliggande
öar. På Trossö är det flesta centrum funktioner etablerade så som transport,
kommers, ekonomi och service placerade. Topografin gör att hela ön är som en
stor kulle av sten där stortorget är etablerat. På grund av detta blir det ett väldigt
sluttande område som börjar högst upp på torget och slutar i nordlig riktning
mot Hoglands park vilket är en av områdets lägst belägna platser, där dagvatten
ofta ackumuleras. Arbetet behandlar alltså inte närliggande öar förbundna med
Trossö och inte heller fastlandet som börjar norr om pottholmen.

Analys
Med tanke på platsen och nederbörden är detta tydliga argument för att
byggnationen av sådant här system skulle kunna vara bra för att skapa en bättre
centrum situation som använder vattnet som en tillgång istället för en
översvämningsfaktor som gör staden än mer osäkrare.
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Lösningar
Utifrån figuren tidigare presenterad ifrån Stahres bok utgår lösningarna för
området ifrån denna. Det vill säga att systematiskt följa modellen och hierarkiskt
ordna de olika delarna efter den, med privat och allmänplatsmark etc. Det är
alltså nedanstående modell som kommer användas i utformningen.
Utformningen kommer att fokusera på Urbans design och mindre på teknik och
artificiella flöden utan det som kommer ta plats är estetiska värden pedagogik
och ekologi.

Bild 2: Dagvattenlösningar (Stahre 2004 s. 19)

Förslag
Utförande
Förslaget utgår ifrån att implementera ett öppet dagvattensystem på ett
avgränsat centralt område på Trossö för att skapa pedagogiska, ekologiska och
estetiska värden som kan komma till gagn för det befintliga dagvattensystemet
likväl de boende på Trossö. Första delen handlar om att analysera hela platsen
för att avgöra vilken del av modellen/hierarkin ska implementeras just på den
specifika platsen. Detta kommer att göras med hjälp av en grov kartering där de
4 olika kategorier får en designerad färg och området helt enkelt analyseras och
väljs ut efter bästa förmåga att fylla ett specifikt syfte.
Sedan smalnar man av frågeställningen som genom en kon och går igenom varje
designerad plats och avgör vilken del av denna kategori som kan anses vara
lämplig att implementera på denna plats. Mer än en funktion kan redovisas på
samma plats men då kommer det tydligt stå under och överordnad i huruvida
analysen anser vilken som passar sig bäst.
I ett parallellt stadium tas även en trafik karta fram som tydligt visar vägar och
stråk samt platser som folk uppehåller sig på. De olika användningarna av
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stråken kommer sedan beskrivas samt en godtycklig uppskattning på intensitet
av användare i relation till andra stråk inom området. Även en Space-syntax
kommer att användas här för att visa på de olika vägarna integration samt
potential till utveckling.
I ett senare skede av kommer utfallet av dessa två karteringar och analyser läggs
samman och överläggas för att kunna göra en ytterligare analys av de båda
utfallen tillsammans. Detta för att kunna värna om både ett bra LOD system men
även om trafikanter och promenerande människor i staden. Förslaget kommer
sedan byggas på denna avvägnings analys som baserar sig på de överlagda
kartorna. Målet är att både få en fortsatt promenadvänlig stad och ett effektivt
dagvattensystem. Så själva designen för utförandet blir som en trestegs raket.
Först börjar uppsatsen behandla dagvattenlokaliseringen generell placering
vidare till specifik funktion. Sedan under söker man trafiken runt omkring och i
parken t.ex. vilket specificerar funktion och senare integration. Sedan jämkas de
båda till den slutgiltiga analysen och framväxten av de slutgiltiga
dagvattensystemet som tar hänsyn både till människorna och ekologin. Självklart
kommer även exempel från platsanalysen inkorporeras i detta förslag, som
utvalda lösningar med tidigare gott genomförande. Läsningar som inspireras av
Augustenborg kommer tydligt att redovisas i texten vilka dessa är och hur dem
används i Augustenborg och hur dem kommer till att användas i förslaget.

Analys 1
Analys 1 utgår ifrån modell nummer 1 och delar först in områdena i olika färger
efter de fyra kategorierna och bästa lokalisering av dessa kategorier. Färg
kodningen kommer att förklaras här nedan.
x Lokalt omhändertagande=Lila
x Fördröjning nära källan=Blått
x Trög avledning=Grön
x Samlad fördröjning=Gul

40

Bild 7: Planområde med Analys 1 (Ortofoto Lantmäteriet)
På bilden framgår inte tunneln som korsar torget på mitten av bilden men lägg
märke till att även denna kan användas till fördröjning nära källan som
magasinering av vatten till exempel. Idag är denna tunneln helt oanvänd och har
tidigare använts att frakta tågvagnar med material till marinbasen och varvet på
tidigt 1900-tal.
Lokalt omhändertagande inom området kommer i huvudsak att bestå av gröna
tak inom områdena som infinner sig under kategoriseringen privat mark. Men
ett sekundärt alternativ är även att man samlar upp vatten ifrån takrännorna
med tunnor som man sedan kan använda till bevattning av odlingar inne på
gårdar och balkonger. Detta kräver givetvis ett större lokalt engagemang men
om man kan starta detta kan båda metoder realiseras parallellt och verka
tillsammans. Men även genomsläppligt material på parkeringar på innegårdarna
kan vara en möjlighet om till exempel bostadsrättföreningen vill göra det som ett
initiativ. Generellt är det mycket svårt att påtvinga några lösningar på redan
befintliga bostadshus på privat mark. Det kan egentligen bara ske genom att man
redan i detaljplaneskedet väljer att bestämma dessa saker. När husen nu som i
detta läge redan står där det står kan man egentligen bara försöka förhandla
med mark/fastighetsägaren vad man vill göra och om hen går med på det kan
man starta ett projekt tillsammans där man utför det. Eller om kommunen ställer
upp med ekonomiska subventioner kan man övertala fastighetsägaren att
genomföra detta.
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Fördröjning nära källan har enbart designerats till en litenplats kring torget. Det
finns anledning att kunna se en kontrollerad uppdämning av dagvattnet
tillsammans med trög avledning därifrån. På Klaipedaplatsen finns redan en
fontän som rent hypotetiskt skulle kunna byggas om till en uppdämning som
skulle kunna vara väl fungerande samtidigt som man bevare det värden som
redan finns i fontänen.
Trög avledning inom området har fått läggas kring och längs med gator och
gångvägar dels för att låt gravitationen/höjdskillnaden göra jobbet med vattnet
men samtidigt för att det är mycket enklare att komma åt mitt i gatan än att
bygga till exempel långa tunnlar. Främsta lösningen på detta efter som man
infinner sig i en urban miljö blir att konstruera dagvattenkanaler som löper
igenom området. Tillsammans med lökrännor som man använder sig av i
Agustenborg för att till vis del rena vatten samt föra vatten till de större
kanalerna. Dessa kanaler kan även ibland avbrytas av infiltrationsområden som
renar och transpirerar en del av vattnet. Vattnet kommer alltså i huvudsak ledas
i syd-nordlig riktning vilket kan vara bra att ha i åtanke när man läser
förslagskartorna.
Samlad fördröjning kommer bestå av antingen större fördröjningsdammar eller
potentiella översvämningsytor framför allt lokaliserade i Hoglands park där det
finns mest yta att tillgå. Översvämningsytorna har en klarfördel för att man
bevara friyta per capita under de tiderna som den inte är översvämmad. Man kan
även göra den framkombar under översvämning med plintar av betong som går
att ”hoppa” mellan för att komma över som en rolig lek för barn. Dessa två
lösningar kan vara ett bra ingrepp för djurlivet då många fåglar gärna uppehåller
sig längre stunder kring och runt vattnet. Dagvatten system är oftast inte bara
ekologiska ur vattensynpunkt utan hjälper även den biologiska mångfalden med
växter och djur runt omkring platsen. Med exempel på nyttiga för den biologiska
mångfalden och då framför allt fåglar som uppehåller sig på dem. Det finns
förstås även här en problematik i urbana miljöer där många människor inte alls
vill ha mer djurliv runt omkring sig så som måsar och skator som kan låta
mycket. Detta är givetvis något man måste tänka på under en utarbetning av
denna typ av projekt.

Analys 2
Analys 2 kommer att fokusera på transport, gator och stråk inom området.
Kategorisera dessa samt göra en space syntax som visar på Integreringen i
området samt ger en fingervisning om huruvida trafikanter som gångare
använder gatorna i frågan om ”volym” av till exempel gångtrafikanter. Detta görs
för att få en fingervisning om vart man ska vara försiktigt.
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Untitled Measure Integration
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Bild 7: Space Syntax analys Trossö
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Bild 8: Space Syntax analys underlagskarta Trossö (Lantmäteriet)
Syntax kartan visar en axial karta över Trossö centrala delar, alltså en bra bit
utanför själva undersökningsområdet. Detta är viktigt för att kunna få ett
sammanhang på syntax analysen.
Axialkartan är ett bra sätt att kunna visa gators integrering i stadsnätet vilket ger
en fingervisning om vilka gator som brukar var mer frekvent använda. Detta är
inte helt sant då det kan finnas svängda gator som är mycket frekvent använda
men gräver 2-3 axiallinjer vilket gör att man delar upp gatan i olika segment och
visar inte på gatans integrering som en helhet. Vad axial kartan däremot kan
göra är att se hur många gånger en väg blir korsad av en annan väg. Om vägen
ifråga blir korsad eller möter en annan ”väg” axiallinje många gånger blir denna
vägen väl integrerad i systemet. Till exempel Ronnebygatan i detta exempel är en
lång väg i öst-västlig riktning som förbinder många vägar med varandra. I
verkligheten är detta en levande gata då många människor rör sig här för att
besöka olika affärer och service inrättningar. En vanlig dag rör det sig mycket
folk här och man skulle kunna kalla denna gata levande och välbesökt. På syntax
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analysen är denna karta mörkröd vilket bevisar att den är väl integrerad så i
detta fall stämmer verkligheten och analysen överens och berättar något om just
Ronnebygatan. Kartan ska alltså läsas som så att röda och orangea färger är väl
integrerade axiallinjer medan blå är inte väl integrerade linjer. Desto varmare
färg desto mer, desto kallare färg desto mindre integrerad.
Om man ser till analysen av kartan avgränsat till området som ska undersökas i
uppsatsen kan man se att många av dem mer väl integrerade vägarna går genom
området. Så som Ronnebygatan och Västra/östra Köpmansgatan är väl
integrerade stråk som också är mycket väl använda. Därför bör man då anordna
dagvattenlösningarna så att de inte tränger undan eller stör dessa stråken. Man
bör se dessa värden som de besitter och försöka få dagvattensystemet att
samspela med dem. Det är även viktigt att man med dagvattenlösningarna kan
stärka de befintliga stråken. Kanske genom att göra anläggningar längs med
dessa stråken som gör det intressant för gående att ta dessa vägar än mer och
hitta något nytt att betrakta under färden. Detta är en viktigt punkt för att
försöka stärka stadslivet på Trossö och inte enbart ha Ronnebygatan som öst
västlig axel som den överhängande centrum funktionen utan också stärka den
nord-sydlig axeln och kunna samtidig förstärka centrumfunktionen på Trossö
och slippa det en dimensionella stadslivet som nu råder på Trossö.
Denna space syntax analysen kommer att överläggas med analys ett för att sedan
lägga fram argument för vart systemet ska ligga och huruvida det ska
implementeras för både trafikanter och dagvatten systemets bäst fungerande
utformning. Space Syntax har under senare tid växt mer och mer och kan
användas till mycket bra och även kombineras tillsammans med andra metoder
för att hitta resultat(Hillier, 2007, pp. 1–3). Viss kritik finns mot Space Syntax
därför bör man ta i beaktning att det enbart är en teoretisk modell och inte alltid
beskriver verkligheten på ett exakt sätt.

Jämförande mellan Analys 1 & 2
I detta avsnitt görs en överläggning av data ifrån de två tidigare resultaten
resultatet ifrån denna analys använd senare i argumentationen för huruvida
placering och utformning ska anläggas inom området.
Enligt analys två kan man alltså utläsa att det är Ronnebygatan och Östra/västra
Köpmansgatan tillsammans med öst-västliga stråket genom Hoglands park som
står för stråk med högst integrering i stadsnätet. Det bör alltså enligt
spacesyntax analysen vara viktigt att bibehålla och kanske till och med förstärka
dessa stråk för att kunna ha kvar den vitala funktionen som de står för idag.
Därför bör man inte Stycka upp dessa stråk med dagvattendammar eller
liknande lösningar som ”hugger av” stråkets utsträckning. I dessa fall bör man
alltså se till bevarandet av bland annat gångtrafikanters framkomlighet som det
målet som man först och främst ska främja. Men det finns fortfarande möjlighet
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på tillexempel Ronnebygatan som i dagsläget är gångfartsgata och mycket bred
att kunna anlägga till exempel en kanal som löper längsmed gatan, som i sin tur
möjligen kan stärka den befintliga användningen och bidra till ett än mer
levande stråk med vatten som gör promenaden, strövande, flanerande än mer
intressant för den som använder stråket. Även stråken som löper i nord-sydlig
riktning har i dagsläget relativt dålig integrering och kanske skulle behöva
förnyas med hjälp av LOD-system som skulle kunna göra dessa gator mer
levande och populära för gångtrafikanter.
Den huvudsakliga frågan i detta avsnitt blir helt enkelt hur man ska kunna jämka
samma dessa två olika resultat ifrån analysen samt empiri och best practise
exempel till en helhet i form av ett väl fungerande dagvattensystem.

Implementering av del 1 och 2
Förslaget grundar sig i innehållsanalysen och visar först och främst hur man kan
använda sig av de primära faktorerna som tog fram i innehållsanalysen för att
implementera ett fungerande dagvattensystem på Trossö. Efter förslaget över
hur de primära faktorerna kan implementeras på Trossö kommer det en mer
resonerande text hur man skulle kunna gå tillväga för att använda sig av
mervärdesfaktorerna och vilka möjligheter det finns på platsen att göra detta.

Presentation av förslag
Under denna rubrik kommer alltså förslaget presenteras. Förslaget är indelat i
två delar. Den första delen är textbaserad och kommer att förklara hur
utformningen av systemet kommer att se ut. Detta baserar sig på projekt
analysen samt empiri och Augustenborgs exemplet tidigare i uppsatsen. I det
textbaserade stycket kommer även argumentationen om varför systemet är
utformat som det är att ske.
Del två kommer att innehålla kartor och illustrationerna som visar på hur
systemet kommer vara utformat mer detaljerat samt till vis grad beskriva
upplevelsen av rummet.
Även förslag till en promenad runt omkring dagvattenprojektet kommer att
anläggas här kan människor gå runt och se olika uppsatta plakat kring de olika
elementen som berättar om Karlskrona, världsarvet och kopplingen till vattnet
detta för att få en kulturhistorisk koppling till projektet vilket ytterligare
kommer skänka mervärde till denna insatts.

Systemets utformning och Argumentation.
Utformningen utgår ifrån empiri, best-practice exempel samt en föregående
kvalitativa innehållsanalys. Allt detta går in i projektet och kommer att stödja
argumentationerna för och emot olika delar av förslaget. Efter den beskrivande
texten kommer läggas fram presenteras sedan kartorna och illustrationerna som
på ett tydligare sätt kommer att illustrera de olika
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Teckenförklaring
1) Är två stycken fontäner som gjorts om till dagvattendammar i höjd med
marknivån. Ornament så som statyer får står kvar då det besitter ett
kraftigt kultur värde. Men själva fontänbassängerna sänks ner och
designas om så att de kan ta hand om dagvatten och fördröja det ett tag
innan det släpps vidare i resterande delen av systemet. Här kan även
betongplintar placeras i och intill vattendraget för att inbjuda till lek. Så
som i Augustenborgs exemplet. Lek och pedagogik i symbios med
dagvattendammen som fond. Här är även viktigt att placera skåror i
marken som vid busshållplatser för att signalera för synskadade vart
dagvattendammen befinner sig.
2) Är en mindre kanal som är tänkt att löpa genom hela Ronnebygatan ca
1/3 utifrån fasaden. Kanalen kommer till att bli relativt djup och bred och
skänka en viss stadsmässighet till den i vanliga fall väldigt breda gatan.
Små broar kommer förbinda butiker med gatorna för varuhantering osv.
Ett staket alternativt kätting kommer att avgränsa kanalen ifrån gatan och
förse en del säkerhet för trafikanter på gatan att inte ramla ner i kanalen.
Sektion A:A visar hur detta förslaget kommer att te sig i sektion samt
proportioner till fasader osv.
3) Står för dagvattentrappor. Dessa är placerade på de två mest sluttande
platserna inom området. Dels för att transportera vattnet mot de större
uppsammlingsplatserna men även för att stärka de nord/sydliga stråken
och ge de som använder dessa vägarna något intressant att titta och
upptäcka under färden. Inte bara estetiska värden kommer in som en
faktor utan även ljudbilden på dessa gator kommer till att förändras
under regn, ett porlande och strilande ljud kan för många uppfattas som
lugnande och en välkommen kontrast till bilarnas buller.
4) Är först och främst mindre rännor som transporterar vatten ifrån olika
uppsamlingsställen till större samt till och från Ronnebygatans kanal.
Dessa är planerad att i första hand vara lök rännor som renar delvis ifrån
större objekt som kommit ner in i dagvattensystemet samt ge vattnet
rörelse och bidra till att influera rummet både visuellt och audio.
5) Här kommer en större uppsamlingsdamm att anläggas med kanter som är
potentiellt översvämningsbara vid extensiv nederbörd. Det kommer till
att vara den sista utposten i det lokala dagvattensystemet innan vattnet
renas och släpps ut i havet med hjälp av en pumpstation.
6) Mindre kanaler intill husen som leder vidare vattnet mot damm eller
havet.
7) Mindre amfiteater damm som kan användas då den behövs ifall det blir
mycket nederbörd. I annat fall kan denna användas som sittplats och
mötesplats under träden i väntan på bussen eller tåget. Med ett tak av
redan befintliga träd som skapar en rumslighet kring denna plats.
8) Underjordisk koppling till havet där överflödigt vatten tillslut pumpas ut i
havet och renas vid anslutningen till pumpstationen.

47

Bild 9: Planförslag med sektionspilar genom Ronnebygatan. (Kartunderlag
Lantmäteriet)
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Bild10: Sektion av Ronnebygatansett från väst.

Bild 11: Höjdkurvor med planområdet som visar markprofilens sluttande
karaktär. (Kartunderlag Lantmäteriet)
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Bild 12: Tak inom planområdet som lämpar sig för lokalt omhändertagande
på privat mar i form av gröna tak. (Kartunderlag Lantmäteriet)
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Visionsbilder

Bild 13 och 14: (Foto och montage är gjorda av författaren)
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Bild 15: (Foto och montage är gjorda av författaren)

Diskussion
Diskussionen kommer att först och främst diskutera resultatet kring fallstudien
och projektets resultat som presenterats i detta stycke.
Själva utformningen av dagvattensystemet liknar både hierarkisk och
modellmässigt mycket av det man sett i platsanalys ifrån Augustenborg. Mycket
redan taget direkt så som lökrännorna, men även hur det systematiskt har
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byggts upp med hjälp av de modeller som kommit fram under empirin och
analysen.
Kommunikation har på tidigare exempel visat sig vara mycket viktig. Man måste
fast förankra med lokalbefolkningen vilket syfte det nya systemet har och hur
det kommer att användas (Stahre , 2004, p. 16). Information om att det kan
verka skräpigt ibland och att visa delar kan ligga uttorkade under en del
tidpunkter. Samt kommunikationerna kring renhållningen måste fungera bra då
det oftast kan samlas upp mycket smuts kring olika avdelar och rännor. Det är
därför viktigt att bygga upp en förståelse från allmänheten samt dimensionera
anläggningen på rätt sätt så man till största möjliga mån slipper skräp men att
det också finns en acceptans för trial and error. I början av en systeminstallation
är det svårt att veta exakt hur allt ska dimensioneras därför kan det behövas
göras justeringar på djup och bred osv, innan man faktiskt presenterar det som
ett färdigt system.
En annan aspekt som redan har diskuterats en del i arbetet är de gröna taken
och dagvattenuppsamlingen inne på gårdarna. Här behövs verkligen ett stor
engagemang och låta tjänstemännen komma ut för att prata och övertyga
allmänheten om detta. Om det skulle visa sig genomförbart tror jag som i roll av
författare till detta arbete att det skulle kunna ge ringar på vattnet. Att man
aktivt bjuder in folket som bor runt omkring och låter dem tycka till men att man
sedan även integrerar dem i arbetet kring sin egna ”privata” del av
dagvattenhanteringen tror jag kan göra så att människor känner en större
samhörighet med platsen (Stahre , 2004, pp. 71–71). Att det hålls renare att det
ses efter kanske spontan odlingar ute på den allmänna platsmarken dyker upp,
att folk helt enkelt tar stolthet i sitt område och de unika förutsättningar som
presenteras i och med detta, samt att dem får en skjuts att göra det bästa av det
implementerade systemet som har investerats i. Det är som med all sådana
”underifrån rörelser” att det kräver ett lokalt engagemang antingen från
allmänheten eller politiker som skjuter på och driver det framåt både under
uppstart och när det brukas. Detta kan man de i allt från stadsodlingar till
bygemenskapers samt sådan här dagvattenhanterings projekt. Så som
Augustenborg där de lokala invånarna faktiskt mycket fort bjöds in i processen
tillsammans med MKB. Där man även visstids anställde lokala förmågor som
uppfinnare när man behövde ingenjörskunskap om utformningen.. De två första
punkterna här har alltså handlat om kommunikation. En annan sak som är minst
lika väsentlig är ekonomin hur tråkigt det än kan låta.
I ett sådan här projekt precis som vi såg på Augustenborg är det viktigt med
ekonomiska medel för att genomföra något som detta. Det räcker helt enkelt inte
att enbart gräva i backen utan man måste helt enkelt investera för att få ett
beständigt system. I Augustenborg var det kommunala bolag och en stor del Eu
pengar som hjälpte till att bygga delarna i ekostaden. I Karlskronas fall skulle det
däremot bli svårare. Först och främst har man begränsningar vad det gäller
Karlskrona världsarv är detta ett stort problem vid sådana här projekt.
Förändringar inom stadskärnan och även långt ut i skärgården kan få ödesdigra
konsekvenser och Karlskrona kan uteslutas som ett världsarv.
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Implementering av mervärdesfaktorer
Ovan har resonemanget kring implementeringen av de primära faktorerna Men
hur gör man då för att inkorporera mervärdesfaktorerna i projektet. Många av
de platser som pekas ut i förslaget så som dammar och fontäner har potential att
utveckla mervärdesfaktorer. För att arbeta fram dessa faktorer är det viktigt
med en bred dialog inom kommunen. Att kunna arbeta fram tillexempel social
mervärdesfaktorer kan handla om att tillsammans med gatu- och parkkontoret
förädla de platser som dagvattensystemet bidrar med till attraktiva
mötesplatser. Samma sak gäller för de pedagogiska mervärdesfaktorerna där
man till exempel kan arbeta fram lekplatser som tar tillvara på de kvaliteter som
dagvattensystem bidrar med. I båda dessa fall spelar estetiken en viktig roll där
man kan använda elementen så som dammar och kanaler för att skapa effektfulla
rumsligheter som att öppna upp eller skapa mer slutna intima rum.

Analys
Analysen kommer att ta sitt avstamp i dels problemformuleringen men även i
forsknings frågorna som formulerades i programmet. Till detta kommer även
diskussionen läggs till i analysen samt ett kritiskt förhållningsätt till den data och
resultat som lagts fram i och med förslagen och platsanalyserna.

Forskningsfrågorna
Om man utgår ifrån syftet som lyder följande: Syftet med uppsatsen är att
undersöka hur man går tillväga för att implementera ett lokala dagvattensystem
i den täta staden. Vilka avvägningar och till vilken grad dessa två element
egentligen är förenliga med varandra. Så ena sidan handlar uppsatsen om
markanspråkstagande i tät stad och utforska hur man kan göra för att
implementera platskrävandesystem på en yta där mycket olika aktörer
konkurrerar och markvärdet är högt. Utifrån detta har jag undersökt olika sätt
för att implementera ett fungerande dagvattensystem. Sedan har jag
kategoriserat dessa. För att sedan applicera på förslaget kring Trossös centrala
delar. Med hjälp av innehållsanalysen och spacesyntax. Utfallet av
undersökningarna mynnade sedan ut i ett förslag hur man kan implementera ett
öppet dagvattensystem i den täta stenstaden. På så sätt tycker jag att uppsatsen
har följt syftet och get förslag på hur man kan tänka kring utformningen av
dagvattensystem i stenstadens kontext.
Hur ska man gå till väga för att bygga ett fungerande system för
dagvattenhantering i stenstadens kontext? Vilka lösningar passar in i den täta
staden? Samt vilka vinningar kan man göra om man implementerar dessa
lösningar? Hur löser man dilemmat med t.ex. vattenmagasinering och
markanspråk i den täta staden. Hur behåller man friyta per capita av god kvalitet
trots dessa ingrepp. Hur kan man låta friyta och vattenhantering samspela på
samma plats även fast det är trångt om utrymme i staden?
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I frågan om hur man ska gå till väga för att bygga ett fungerande system för
dagvattenhanteringen har den uppsats till viss del svarat på det. Som i alla (om
inte det flesta fall) inom planering finns det inget direkt svar på en exakt lösning.
Men det kan finnas mer eller mindre bra lösningar i en uppsjö av olika metoder. I
denna uppsats tycker jag personligen har visat prov på ett tillvägagångsätt som
är relativt uttömmande och kan fungera på reella fall. Metoden blev en fusion av
Stahres modell över den fundamentala uppbyggnad och tillvägagångsättet i en
hierarkisk mening. Tillsammans med platsanalys och en spacesyntax analys. Med
detta tillvägagångsätt inrammar man många av de dimensioner som är viktiga
dels geografiska och kulturgeografiska förutsättningar som spelar in med
platsanalysen samt trafik och rörelse mönster ifrån syntax analysen. Sedan
cementerar man dessa infallsvinklar med Stahres metod som får fungera som ett
fundament i arbetet. Givetvis kan man önska sig mer tekniskt utförliga
beskrivningar, men efter som uppsatsen avgränsat sig till estetiska och
lokaliseringsalternativ med lösningar i fokus blir inte detta ett fokus i denna
uppsats. Detta skulle dock vara en intressant forsknings inriktning för att vidare
studera dagvattnets problematik och potential. I och med detta angreppsätt har
man tagit hänsyn till många av de stadsbyggandsdimensioner som dagvattnet
innefattar . Givetvis finns det flera aspekter som skulle vara intressanta att
implementera så som medborgardeltagandet och förhållandet mellan
initiativtagare, medborgare och kommun. Även denna aspekt hade varit
intressant för vidare studier att utforska ur ett implementerings fokus av den
öppna dagvattenhantering. Men som konklusion tycker jag att denna metod som
visats på i uppsatsen besvara frågan med att det är ett sätt som kan fungera för
att utforma dagvattenhantering i den täta staden.
Om man däremot går närmare på just Space Syntax delen i arbetet är denna
metod vida diskuterad utifrån dess vetenskaplighet. Men det är som tidigare sagt
enbart en mindre del av arbete och ska enbart ge en fingervisning på gatornas
integration i sin helhet. Å andra sidan hjälper syntaxen till att kunna
implementera dagvattensystemet (Hillier, 2007, pp. 1–3).
Vilka lösningar som passar in i den täta staden är just de som implementerats i
arbetet och är framtagna med hjälp av ovanstående metod. Rent generella
lösningar som passar sig bra i den täta staden är omgjorda fontäner det vill säga
markanvändningar som redan har specificerad vattenanvändning men kan
optimera sitt syfte som en del av det öppna dagvattensystemet. Andra lösningar
som passar sig bra är preliminära översvämningsplatser som kan ha mer än en
funktion då de inte behöver användas i det öppna dagvattensystem, till exempel
så som det har implementerats på punkt 5 i kartan (Stahre , 2004, pp. 62–63).
Själva problematiken handlar om att anspråket mark på ett varsamt sätt och se
till möjligheterna att använda platsen till fler än en användning under olika
förhållanden och se till vilka behov som kan tillgodoses på samma plats under
olika tidpunkter. Denna fråga samspelar även med de sista forskningsfrågorna i
forskningsfrågeställningen och som tidigare sagt handlar det om ett avvägande
tillsammans med smarta lösningar så som LOD implementerat tillsammans med
möjligen en lekplats eller liknande. Samtidigt måste man ha
demokratiperspektivet i åtanke, då man genomför projekten tillsammans med de
boende i området för att kunna skapa konsensus och ”få med alla på tåget” dels
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för implementering men även för utvärdering så medborgarna kan se hur mål
uppföljningen och resultat har fungerat och samspelar med platsen. Det gäller
”helt enkelt” att skapa kreativa lösningar samtidigt som man noga ser över
markanvändandet. Man måste låta dagvattnet ta en viss plats i staden men det
behöver inte alltid vara i på bekostnad av nått annat. Visst använder man en del
mark som ofta har ett högt markvärde för ”den täta staden” men man kan på
samma gång faktiskt använda dagvattnet för att skapa mervärde på platsen. Att
alltid se mark som i anspråkstas av icke kommersiella incitament så som butiker,
kontor eller bostäder bör per automatik inte ses som förlorade pengar. Ett väl
utformat dagvatten område kan som sagt ge markvärdet och markpriserna ett
extra värde och till och med sätta ett ganska alldagligt bostadsområde på Sverige
kartan, som Augustenborg.
Man får alltså börja se sådan här investeringar inte enbart som kostnader utan
mångdimensionella inventeringar både estetiskt men kan också re generera
monetära medel såväl som ekologiska vinningar. I och med ekologiska vinningar
kan man även jobba preventivt och förebygga kostnader för till exempel
översvämningar. Som sagt tidigare finns det även pedagogiska vinningar i detta
med hjälp av utformningen som redogjorts för både i del 2 och 3 (Gö ransson,
1994, p. 6)
Som diskuterat här har de mesta forskningsfrågorna cirklat kring
problemformuleringen.- I den täta stenstaden är ytorna huvudsakligen
hårdgjorda ytor och skapar mängder med dagvatten som måste tas om hand om.
För att göra detta behövs en effektiv dagvattenhantering. Samtidigt är staden tät
både på folk och till ytan, många olika grupper och aktiviteter.
Det är ett problematiskt tema men vinningar kan göras om man implementerar
och genomför processen och resultatet på rätt sätt. Sådan här system måste vara
väl genomtänka och väl genomförda men när det väl är det måste man ses det
som en tillgång och inte något som enbart tar upp plats i staden från mer
kommersiellt gångbara faktorer. I och med ett projekt som detta finns det
mycket än enbart ekonomisk vinning som kan

Genomförbarhet/ Nackdelar
Själva genomförbarheten av ett projekt som detta bottnar i mångt och mycket i
ekonomi och vem som egentligen ska finansiera. Detta har tidigare tagits upp i
diskussionen. Men det är ändå en viktig fråga som behöver lyftas även här. Den
ekonomiska frågan är när allt kommer omkring det som kan få projektet att ta
fart och få människor intresserad från första början. En annan aspekt är att det
behöver vara en väl genomförd dialog för att kunna uppnå något på den lokala
nivån. Det handlar enkelt talat om att få människor intresserade och bygga upp
en förståelse varför ett LOD system är bra för och vad medborgarna själv kan
vinna på det.
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Nackdelar
Nackdelar med att implementera ett dagvattensystem finns givetvis. De behöver
inte alltid förekomma men kan förekomma om man oaktsamt installerar ett
system på ett otjänligt sätt. Exempel på detta kan tillexempel försvårad eller
dålig framkomlighet för funktionsnedsatt på grund av systemet, exempelvis
dåliga markeringar av övergångsplatser och dammar för blinda etc. Även
nedskräpning kan bli ett problem till exempel om man har överdimensionerade
dammar som ofta ligger torrlagda under längre perioder. Då kan det ansamlas
skräp på botten av dammarna och inte alls bli till den estetiska attraktion man
hoppats på. Även den ekonomiska faktorn kan vara problematisk och det kan
vara ett tungt slag för kommunen att helt och hållet.

Slutsats
Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur man går tillväga för att
implementera ett öppet dagvattensystem i den täta staden. Vilka avvägningar
och till vilken grad dessa två element egentligen är förenliga med varandra. Så
ena sidan handlar uppsatsen om markanspråkstagande i tät stad och utforska
hur man kan göra för att implementera platskrävandesystem på en yta där
mycket olika aktörer konkurrerar och markvärdet är högt. Den andra delen
handlar om det ständigt aktuella klimat hotet mer och mer frekventa skyfall
skapar problem speciellt i städer. Översvämningar blir allt mer frekventa och ett
effektivt dagvatten system är då viktigt för att på ett fullgott sätt ta hand om all
nederbörd. På grund av dessa två argument är det viktigt att utforska
möjligheterna för riskminimering och smidigare kunna implementera dessa
system i staden. Uppsatsen har till vis del visat hur man på ett effektivt sätt kan
använda sig av kombinerade metoder för att få fram ett resultat som i praktiken
kan fungera. Det vill säga platsanalys, space syntax i kombination med redan
befintlig modell för att göra ett projekt möjligt. Annars har det även visat sig att
medborgardeltagande och konsensusskapande är en mycket viktig del för att
kunna få igång ett fungerande dagvattenprojekt.
Uppsatsen har även visat att medhjälp av att använda redan befintliga element
som grönytor och fontäner går det att integrera ett inte allt för platskrävande
dagvattensystem i den täta staden. På Trossö finns även möjlighet att använda
det mycket breda paradgatorna eller gångfartsgatorna som det historiska arvet
bidragit med till Karlskrona. Dock finns alltid problematiken med världsarvet
närvarande i Karlskrona som kan bidra med problematik i planeringsprocessen.
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