
Grå-Gröna systemlösningar för 

hållbara städer 

MinBaS-dagen 18:e mars 2015 
Björn Schouenborg, CBI 



Tid: 2-årigt projekt med 2013-2015 (januari) 
Budget ca 20 M SEK, hälften från Vinnova 
Konsortiet: Drygt 20 projektpartners: 
Forskningsutförare: SP, JTI, SLU, VTI och CBI (koordinator) 
Städer/kommuner:  Stockholm, Malmö, Växjö samt fler som följer 
projektet (Sundsvall, Tyresö, Kristianstad++) 
Konsulter: Sweco, CEC Design, StormTac, Viös, Thorbjörn 
Andersson, Movium 
Industrier: Cementa, NCC, Starka, Benders, Hasselfors Garden, 
Pipelife, STEN, MinBaS 
 
Slutanvändare är stadsplanerare, upphandlare, alla 
projektpartners och alla som bor, jobbar i och besöker städerna 

Ett Vinnovaprojekt 
Projektfakta 

www.greenurbansystems.eu 

http://www.greenurbansystems.eu/


Bakgrunden – Utmaningen 

Urbanisering och klimatsvängningar 

Urbaniseringen är en förutsättning för fortsatt tillväxt men                
leder till många negativa konsekvenser, såsom ökade problem med 
översvämning på grund av icke/dåligt dränerande markytor, 
förorenade vattendrag, träd som dör, svårare med nyetablering av 
grönytor och ökad värmestrålning från staden, som ger kraftig 
påverkan på klimatet, en rad nackdelar som vi kan påverka i positiv 
riktning 



Stadsträd lever ett allt tuffare liv 

pga förtätningen 

Träd och annan grönska är ett måste i 

staden för att människor skall må bra 

och trivas. Allt tuffare för stadsträden 

ju längre förtätningsprocessen går. 

 

Plantering i standard konstruktions-

massor är inget som gör att träden 

trivs. Täta ytor, täta konstruktioner  

 

Av Stockholms 12 000 träd i 

innerstaden mår  8 000 dåligt! Träden 

dör långsamt och vi ser ofta inte 

konsekvensen förrän det är för 

sent. 

 



Dagens lösningar –  
Byta VA-systemet = större rör 

• Reinvesteringsvärdet för förnyelse av VA uppskattas till ca 800 
miljarder. Skyfall förstör ändå reningsverken och är inte heller en 
hållbar lösning för staden eller dess träd 

• Plantera ett stadsträd kostar mellan 25 000 och 1 miljon SEK 
beroende på plats 

• Det går att jobba smartare, snyggare och mer hållbart 

• Kostnaderna för 1 timmes skyfall i Köpenhamn 2011 slutade på 
10 miljarder kronor 

• Malmö skall ta fram en skyfallsplan och ber om hjälp osv. Vi 
märker att det vi gör nu är ett av de hetaste områdena inom 
stadsplanering. Projektet ligger helt rätt i tiden! 



Resultat av dagens lösningar 



En beräkning av dataprogrammet i-Tree visade att Malmös träd förra året bidrog till att 172 447 
kubikmeter vatten inte belastade dagvattensystemet. 
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2014 

2015 



WP 1 
Attraktiva 
städer 
1.1 Stadskvalitet 
1.2 Staden som 
livsmiljö 

WP 2 
Hårdgjorda 
ytor 
2.1 Expertsystem 
2.2 Dränerande 
ytor 
2.3 Kvalitet 
Kontrollprogram & 
utbildning 

WP 3  
Gröna ytor 
3.1 Trädetablering 
3.2 Alternativa 
materialbäddar 

WP 4  
Dagvatten-
lösningar 
4.1 Dagvatten-
lösningar för ind. 
4.2 Naturlig infiltr. 
4.3 V. magasin 
4.4 Simulering  

WP 5 Klimatpåverkan 5.1 Gråa parametrar 5.2 Gröna parametrar      5.3 Urbanmodell 

WP7: Kommunikation 

Vinnovaprojektets innehåll och struktur 

W6  Hållbara materialval LCA: Markstensprodukter av betong och natursten 



WP 1 PROJEKTETS VÄRDEGRUNDER 

• 6:1 Stadskvalitet. 

• Livet i de offentliga rummen. 

• Staden som livsmiljö. 

• Stadens attraktionskraft.  

• Det gröna och det grå. 

• 6:2 Staden som livsmiljö. 

• Det biologiska perspektivet. 

• Det sociala perspektivet 

• Det tekniska perspektivet. 

• 6:3 Regleringar, anspråk, konflikter. 

• Exempel parkprogram. 

• Internationella förebilder. 

• Urbanhistoriska erfarenheter. 



WP2 HÅRDGJORDA YTOR 

• Uppdaterad state-of-the-art 

• Expertsystem för dimensionering av hårdgjorda ytor.  

• De flesta ytorna dimensioneras för att klara de statiska lasterna 

• De dynamiska lasterna är svåra att hantera 

• Samverkan mellan markstenarna, fogmaterial och underlag är 
avgörande för funktionen 

• De standardiserade provningsmetoderna hjälper oss inte fullt ut 

• Upphandlare och konstruktörer behöver konkreta vägledning 
och siffror att jobba med 

• Kontrollinstruktioner för att säkra att det byggs som det är 
beskrivet 



A B

C D

Provning i labskala och simulering av  

fullskala, olika statiska laster 



Men förstår vi dynamiken? 

Trafik ger tryckvågor som förorsakar 
buckling och nedböjning, svaga 
fogar går sönder vid påfrestningen 

ALLA ytor flexar under last 

Även de s k helt styva 

Hela 

konstruktionen 

samverkar! 



Förstår man inte hur alla delar 

samverkar blir det lätt så här 

 



WP 3 DET GRÖNA – TRÄDEN OCH 

ANDRA GRÖNYTOR 

• Träd behöver ett friskt rotsystem för att leva 
• Trädens rötter behöver näring, vatten och syre. 

Möjligheten till gasutbyte är lika viktigt som 
tillgången på vatten 

• Rötter som inte får vatten söker sig ofta vägar som 
många gånger förstör de hårdgjorda ytorna 

• Ett planterat träd är en stor och dyr investering 
• Träd tar hand om stora mängder vatten på liten 

grönyta 
• Träd skänker svalka både genom skugga och 

genom vattenavdunstning 



Dagens lösningar för bra etableringsmiljö 

är dyra men har stor utvecklingspotential 



Utläggning av skelettjord 

Nya försök på Narvavägen, 

Stockholm 

Ett lyckat projekt! 



Kontroll tre säsonger efter plantering 

Många rötter blev 

det 



Dessa träd trivs! 

Skottillväxt 40 – 50 cm/år! 



Vi har även undersökt potentialen hos 

billigare alternativ 

• Är biokol positivt för urbana träds tillväxt 
och vitalitet?  

• Kan träd växa i endast sten och hur blir 
tillväxten och vitaliteten? 

 



Foton från Juni, Frida Andreasson 

Vanlig växtbädd (AMA B) 
Växtjord AMA B 
+Biokol 

Sten utan jord 
(32-64 mm) 

Ett av många försök 



Resultat 
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Med 99% sökerhet 



Sammanfattning 

• Träd kan växa i en växtbädd med en mindre stenfraktion utan 
övrigt substrat och ha samma tillväxt som i AMA B-jord. 

• Biokol gjorde att Körsbär (Prunus avium) har större 
stamomfång än de träd som står i vanlig växtjord. Tillväxten av 
trädets biomassa har alltså ökat markant. 

• Körsbären har större skottlängd och bredare krona när de 
växer i växtjord med biokol inblandning.  

• Trädens vitalitet och bladyteindex påverkades inte av att de 
växte i en jord med tillsats av biokol. 

 

 



WP4 DAGVATTENPROBLEMATIKEN 

• Regnvatten leds ofta direkt ut i sjöar och 
vattendrag. Ibland till reningsverk och 
överbelastar dessa. 

• Klimatstörningarna leder till fler översvämningar. 
• Detta vatten går samma väg, ibland via förstörda 

källare, boutrymmen, industriområden etc. 
• Vi vill att dagvattnet i största möjliga mån skall 

filtreras ned genom de hårdgjorda ytorna och 
grönområdena och därmed renas. På väg ned ska 
det återställa naturliga grundvattennivåer och ge 
växterna det vatten de behöver. 



Resultat 
Dagvatteninventering 



Fler hållbara dagvattenlösningar 

Exempel i Växjö 

Renare, snyggare och mer 
miljövänligt 



Dagvattenkassetter för att kapa 

topparna vid översvämning 
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- Fördröjning av dagvatten 
- Plastboxar med 95 % effektiv volym 
- Täta eller genomsläppliga 
- 1 m ovan GVY om infiltration 
- Körbara eller icke körbara 
- Stapelbara 
- Saknar kvalitetskrav! 

 
 Thomas Larm, Sweco 



Dagvattenkassetterna 
testades i en 
provningsmaskin med 
en vertikal axel för 
lastpåläggning 
 
En horisontell last på 
med en separat 
cylinder 
 
Dagvattenkassetten 
ligger mellan två 
stålplattor 
 
Mellan oket och över 
plattan finns rullar för 
lagring 
 
   

DAGVATTENKASSETTER 
Experiment 1(4) 

Vertikal last Horisontell last 



Dagvattenkassetterna 
belastades också från 
långsidan och fallet med 
tre staplade kassetter 
behandlades också 

DAGVATTENKASSETTER 
Experiment 3(5) 

Dagvattenkassetterna 
försågs med en mängd 
förskjutningsgivare som 
lästes av med  samplings-
frekvensen 10 Hz 



Finita elementmetoden har 
använts  
 
En modell en dagvatten-
kassett har byggs av 
skalelement  
 
Modellen har kopierats och 
använts för att bygga större 
strukturer 
 
En elastisk-plastisk 
materialmodell har  
använts 
BA2004E (PP) 
E = 1,1 GPa, Y = 27 MPa 
 = 0,4 

DAGVATTENKASSETTER 
Simuleringar 1(3) 



T 

BIOFILTER 
Portland och Tyresö 

•Nedsänkta växtbäddar (curb 

extensions) 

•Regngårdar (rain gardens) 

•Rening och utjämning 

•Perkolationslösning eller tät botten 

•Växtbädd med växter/träd, grov 

sand och nederst makadam med 

dräneringsrör 

 

 

Portland, USA (2010) 

Tyresö (2013) 



Öringevägen, Tyresö 
Dimensionering av biofilter i StormTac 

  Beräknad 

 Ämne 

(enhet) 
Före rening Efter rening 

P (mg/l) 0,14 0,084 

N (mg/l) 2,2 2,1 

Pb (µg/l) 3,6 0,82 

Cu (µg/l) 22 11 

Zn (µg/l) 40 11 

Cd (µg/l) 0,27 0,069 

Cr (µg/l) 7,0 6,5 

Ni (µg/l) 4,2 1,4 

Hg (µg/l) 0,076 0,045 

TSS (mg/l) 41 10 

olja (mg/l) 0,72 0,11 

PAH (µg/l) 0,14 0,033 

BaP (µg/l) 0,010 0,0024 



WP 5 KLIMATPÅVERKAN 

 

 

 

 

 

 
 

• Vilka förbättringar är möjliga att åstadkomma? 

• Hur kan vi tydliggöra det vi vill åstadkomma? 



”Tänkbara” 
System-

lösningar 

”Godkända” 
System-

lösningar 

Föreslagna 
System-

lösningar 

WP5 – Struktur 
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Simu-
leringar 

Databas: 
- Grå (WP2) 
- Gröna (WP3) 
- Blå (WP4) 

Benchmark 
Prototyp 

Klimatförändring? 

WP1: Attraktiva Städer 

Föreslagna 
System-

lösningar 



Databaser 

• Grå data 

– Markbeläggningar 
• Termiska data för ca 250 markbeläggningar registrerade 

• Vissa standardvärden antagna (värmekapaciteter mm) 

• Begränsning till relevanta typer behövs för fortsättningen 

– Jordarter 

• Inga nya data utöver standardvärden 

• Mätningar krävs i bl a skelettjordar (SLU) 

• Grön data 

– Stadsträd  

• Ca 600 st mätta (WP3) och fotoanalyserade 

• Delvis klassificerade (storlek, krontäthet mm) 

• Blå data 
– Inga klara kopplingar mellan systemen 



Simuleringar   (Parameterstudie) 

• Markbeläggningar 
• Öppen jord, betong, asfalt 

• Vegetation (i huvudsak Stockholm) 

• Stora/medel/små träd 

• Tät/gles krona 

• Tät/gles plantering 

• Växtväggar/-tak, gräs 

• Malmö/Sundsvall (basfall) 

• Klimatförändring 

• Hydrologi 
• Hög/Medel/Låg markfukt 



Resultat: Komfort (PPD: Percentage of 

Persons Dissatisfied) 

• Betongbeläggning  
utan plantering 

• Med tätt planterade 
medelstora träd 

36 
Stockholm, juli kl 14 



Klimatförändring och påverkan 



WP 6 VAL AV HÅLLBARA MATERIAL, 

PRODUKTER OCH SYSTEM 

Gröna upphandlingar blir allt vanligare men finns 
verktygen för att jämföra olika anbud? 

• Vi ska inte bara skapa systemlösningar för att de 
hårdgjorda ytorna skall fungera över lång tid och för att 
leda vattnet rätt och naturliga vägar 

• Vi skall göra det på ett uthålligt sätt med så liten 
miljöpåverkan som möjligt, gärna med återvunna 
produkter och/eller återanvända 

• Vi inkluderar LCA för att göra det på objektivt sätt och 
för att kunna jämföra olika lösningar 

• Viktigt för planerare och upphandlare att även se på 
kostnader på kort och lång sikt. LCC blir viktigt 
framöver 



25 m2 torgyta, trafikklass 2, i 30 år 
5 m kantsten eller kantstöd i 30 år 

Funktionell enhet 
 



Livslängd 
En betydande faktor 

• Vi har här räknat med 6 omläggningar av ytan, dvs 180 år. 

• Vid varje omläggning läggs ny betongmarksten, 50 % av 
betongen krossas och ersätter naturkross. 

• Klippt gatsten: återanvändningsgrad 98% vid omläggning. 
Efter 180 år måste 11,4 % ersättas. 

• Sågad gatsten: återanvändningsgrad 95% vid omläggning. 
Efter 180 år måste 26,5 % ersättas med ny produkt. 

• Hällar: återanvändningsgrad 80%. Efter 180 år måste 73,8 % 
ersättas med ny produkt. 

• Kantsten: återanvändningsgrad 90%. Efter 180 år måste  
46,9 % ersättas med ny produkt. 

 

 

 



Jämförelse av markbeläggning 
Klimatpåverkan 



WP2 Permeabla konstruktioner - 

fördjupning 
 

Typ A: Full infiltration 
Förhindrar tillskottsvatten i dagvattensystemet. 

Rel hög infiltrationskapacitet i terrass eller till  

Kringliggande områden. 

 

Mkt. kostnadseffektiv då dräneringsledningar  

och diken ej behövs. 

Typ B: Delvis infiltration 
Liknar typ A, men används då undergrunden 

har lägre infiltrationskapacitet. Bibehåller stabilitet  

undergrunden. Ger lågt tillskott och lång fördröjning  

till dagvattensystemet. 

Typ C: Ingen infiltration 
 

Nu går vi under jord! 



Hur fungerar det? 

Traditionell tät beläggning: 

Uppgift:  Skydda överbyggnad och terrass mot  

 bärighetsreduktion pga vattenmättnad 

 

Vatten:  Avrinning till dike och avloppssystem (normalt utan rening) 

 

Resultat:    Koncentration av vatten och föroreningar till recipienten 

 

 

Dränerande markstensbeläggning: 

Uppgift:  Omhänderta ytvatten med kvarvarande bärighet 

Vatten:  Infiltreras i överbyggnaden i hög hastighet och  

 exfiltreras via terrass med låg hastighet. Vattenrening  

 via biodegradering. 

 

Resultat:    Minskad belastning av vatten och föroreningar till 

recipienten 



Vilken betong talar vi om? 
 

I första hand permeabla ytor och inte permeabel betong 
 
Det innebär att vi jobbar på att öka markanden för redan existerande 
produkter.  Vi utvecklar inte nya produkter! 
 
Det finns i ett finskt samarbetsprojekt som heter Climate Adaptive 
Surface Systems (CLASS) 
http://www2.vtt.fi/sites/class/?lang=en 
 

http://www2.vtt.fi/sites/class/?lang=en
http://www2.vtt.fi/sites/class/?lang=en


I vilka tillämpningar har 
betong att bidra till att 
avhjälpa städernas 
problem? 

 

• Trafikbelastning och 
dräneringsförmåga undersöks 

• Parkeringsplatser 

• Gång- och cykelbanor 

• Terminaler, med låg hastighet 

• Säkert fler möjligheter 

 

Några exempel 
 



• Bärförmåga talade Anders Larsson om 
• Hållbarhet (mekanisk, både statisk och 

dynamisk) 
• Kapacitet att hantera skyfall (bedöm själva) 
• Estetik (bedöm själva, stora 

variationsmöjligheter) 
• Miljöaspekter (LCA) 
• Kontrollrutin under och av bygget (nya 

instruktioner) 
• Integration med övriga delar av projektet 

(expertsystem) 

Vad har Vi gjort och hur? 

Resultat? 
 



Fullskaleförsök med dränerande 

konstruktioner 
 

 
• HVS – Heavy Vehicle Simulation för olika 

trafiklaster 

• VTI, Väg och Transportforskningsinstitutet 

• Starkas betongsten, UNI Ecoloc & Siena Eco 

• 0-4 mm borttaget från grundkonstruktionen 
för ökad permeabilitet 

 



Preparering av terrass  

Packning med padda 

Kontroll av packning (statisk 
plattbelastning) 

Byggnation av obundna lager NCC 
 

Sättsand 



Fallviktsdeflektometer (FWD) 
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• Ger information om 
bärighet/styvhet 

• En vikt faller ner på en platta 
• Givare mäter deflektionen 
• Mätning i fält på konstruktioner 

med skelettjord och marksten 
• Mätning före och efter HVS testet 
• Indata till expertsystemet 



• Obundna lagren saknar 
0/4 finmaterial vilket 
minskar stabiliteten 

• Risken för omlagring är 
stor 

– Finmaterial kan 
transporteras neråt 

• Större spårdjup än 
standard 

– Beror troligen 
delvis på omlagring 
av sättsanden 

• Slutsats: Acceptabel 
deformation för lättare 
trafikerade ytor 

 

Resultat HVS 
Dränerande ytor 

 

Fortsättning planerad där 0-2 mm tas bort 
och ett test där man enbart tvättar materialet 



Stockholm, Malmö, Kristianstad 

Fältmätning som kontroll 
 



Permeabel hårdgjord yta 

• Video på vatten på hårdgjord yta 

Marksten Vattentest.m4v


Rätt tjocklek på hällar och plattor har betydelse för 
råvaruutnyttjandet, miljöpåverkan under transport och anläggning 

samt kostnaden 
 

Resultaten integreras som en del i Expertsystemet och har koppling 
till Kvalitet, Kontrollprogram & Utbildning (WP2) och Hållbara 

materialval (WP6) 
 

Jämförelse av hållfasthet mellan resultat från laboratorietester och 
dimensioneringsanvisningar enligt standard  

 

Dimensionering av 

markstensplattor 
 



Riggning 
 



Text mm 

Resultat 
Inverkan av tjockleken 



Resultat 
Summering 

Nuvarande dimensioneringsmetod  
• ger utifrån bakomliggande teori onödigt tjocka 

hällar 
• överskattar tjocklekens inverkan på hållfastheten 
• tar inte hänsyn till att olika dimensioneringsformler 

behövs beroende på hällarnas geometri 
• klarar inte av att beskriva inverkan av förhållandet 

mellan längd och bredd korrekt 
 
 



Fri dimensioneringshjälp och 

integration med de andra delarna 



 
 

Fri dimensioneringshjälp och 

integration med de andra delarna 



 
 



Integration av grått och blått 

terrass

förstärkningslager

dräneringsrör

obundet bärlager

slitlager
sättsand

fog-

sand

växtbädd

grov sand

makadam

terass

grundvattennivå

dräneringsrör

Bräddbrunnh1

h2

h3

h4

h5

h7

h14

h9

h8

h10/h11/

h12/h13
h15
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Vd1

Vd2

Qut4

Qut3
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Qut1

Qut5

h7a Vd4a

h7b Vd3

Vd4b

Qp

Permeabel (grå)  
beläggning 

Biofilter (grön  
dagvattenlösning)      



• Enade dimensioneringsrekommendationer för 
betong och natursten, avser standardkonstruktion 

• LCA för marksten av betong och natursten 
• Kontrollinstruktioner, redan i utbildning för 

besiktningsmän 
• State-of-the-art om dimensionering 
• Provning av brottlaster hos 

markstenshällar/plattor 
 

Övrigt i WP2 om hårdgjorda ytor 
 

Alla projektrapporter finns på 
www.greenurbansystems.eu 

http://www.greenurbansystems.eu/


KLIMATSÄKRADE SYSTEMLÖSNINGAR FÖR URBANA YTOR 

Betonghäckar 

Blåmesar 

Trädkramare 

Färgrik samverkan på ett betydligt effektivare och 
trevligare sätt än i Riksdagen  

Stenhuggare 

NYA TAG. Nytt namn! Ny logga! Vi får se.       

Intervju med Vinnova för 2 timmar sedan  
 



Här skall vi göra det 

• Uppsala 

• Stockholm 

• Göteborg 

• Växjö 

• Helsingborg 

• Landskrona 

• Lund 

• Malmö 

• Sundsvall 

• Botkyrka 

• Tyresö 

• Kristianstad +++? 

Och i 
Finland med 

CLASS 



Attraktiva och hållbara städer 
 

Tack för visat intresse! 

http://www.greenurbansystems.eu/

