
Ett seminarium som utforskar och fördjupar 
kunskaperna om vattenhantering i stadsbyggnad

Vatten - 
katastrof eller kärlek?

WHITE S UT VECKLINGSOMR ÅDEN L ANDSK AP OCH MIL JÖ 

I  SAMARBETE MED WHITE I  OSLO

  



  

En rapport i serien Making Sense 

   med stöd från stiftelsen ARQ.2

2



Index

Inledning 

Vatten - Katastrof eller kärlek?  5

Keynote - Vattnets form 6

Del 1 - Fluid flows 11
Uppströms, nedströms och staden mitt i?  12

Del 2 - Omfamna staden, möta vattnet 17

Designing urban green spaces in times of climate change 18

Göteborg, världens bästa stad när det regnar 22

Del 3 - Föränderligt och flyktigt 27

Från tak till regnbädd 28

Vattnets dynamik 32

Slussen – Det handlar om vatten 36

Samtal & Sammanfattning 41

Föreläsarnas reflektioner 42

Deltagarnas kommentarer 44

Sammanfattning 46
Summary 47 

© 2019 White arkitekter AB

  



4

  



Kunskaper om vattenhantering i stadsbyggnad

I en tid då klimatanpassning spelar en alltmer framträdande roll i samhällsplaneringen 
bjöd White Arkitekter in till seminarium för att utforska och fördjupa kunskaperna om 
vattenhantering i stadsbyggnad. Under år 2018 fokuserade vi på detta tema för att, 
i samarbete med andra, intensifiera vår kunskapsutveckling i ämnet.

Äntligen har vattnet fått den uppmärksamhet det förtjänar. Vi börjar bli smärtsamt 
medvetna om de problem vi dragit på oss genom att nonchalera denna resurs och 
istället lever våra liv långt bortom vad som är hållbart. Vattnet hittar sin väg oavsett 
hur hårt vi försöker styra det. Den enda lösningen är att arbeta med vattnet och inte 
emot. Vattenbrist, översvämning och hur man framgångsrikt integrerar vatten i urbana 
strukturer är alla bara olika sidor av samma mynt - frågan om hur vi ändrar vår relation till 
vatten från katastrof till kärlek.

Seminariet genomfördes av Whites utvecklingsområden Landskap och Miljö, 
i samarbete med White i Oslo, som ett forum för kunskapsutbyte mellan representanter 
för olika samhällsfunktioner, intressenter och specialister. Huvuddelen av dagen 
kretsade kring föreläsningar och diskussioner. 

Tre större teman låg på agendan för seminariet och delades upp som följer:

Fluid flows i landskapet - Strategier och policys på övergripande nivå
Förändringen måste ske i massiv skala och för att det ska lyckas behöver strategiska 
aktörer engagera sig, sätta mål och ange färdplan. Vi startar på nationell nivå med en 
spelare i denna kaliber. 

Omfamna staden, möta vattnet – Utformningsprinciper i urbana miljöer
Nästa nivå vi uppmärksammar är stadskalan. Det är ofta här som de strategiska målen 
ska genomföras. Vad kan vi lära från två av de mer progressiva städerna när det gäller 
hantering av vatten?

Föränderligt och flyktigt – Verktyg och design ovan mark
Under processens gång upphör aldrig de modigaste experterna och uppfinnarna att 
pressa gränserna i sin kamp för nya, bättre och mer optimerade lösningar.
Så småningom landar uppgiften att lösa problemet på konsultens bord. Projekten är alla 
unika men kunskapen, som hela tiden utvecklas, kan återanvändas. 

Texterna i denna rapport är ett sammandrag av seminariets föreläsningar.

VAT TE N - K ATA S TROF E LLE R K ÄRLE K? / WHITE

Inledning 
Vatten - katastrof eller kärlek?
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I den kinesiska skriften Tao Te Ching, från 600-talet f.Kr, fastslås att det 
högsta är att vara liksom vatten. Vattnet gynnar alla ting. Det finns inget 
mjukare eller svagare än vatten som samtidigt oöverträffat kan förgöra det 
fasta och det starka. I många mytologiska berättelser är vattnet det element 
ur vilket allt liv skapas. Men lika många myter ger även vattnet makten att 
sluta en skapelses livscykel genom en flodvåg, om världen inte skulle vara till 
förnöjsamhet för sin skapare. 

På alla kontinenter finns myter om förhistoriska översvämningar, ofta som 
bestraffning utfärdad av en förargad gudom. Syndafallets dubbla uppgift är 
att förgöra den förbrukade ordningen och skapa återfödelse i renhet. I Global 
Risks Perception Survey, framtagen av World Economic Forum, beskrivs 
samma förhållande som i mytologierna. Vattnet är precis lika avgörande 
för vår överlevnad som det är kapabelt att återkalla hela civilisationer. 
Rapporten säger att ”det är genom vattnet som vi kommer märka effekten 
av klimatförändringarna tydligast”. Vattnets kvalitet är en indikator på 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt välstånd i samhället och utgör ett tydligt 
mått på samhällets sårbarhet. Samtidigt framhålls att vattensituationen 
medför stora möjligheter: det världsomspännande vattnet kan förena 
människor som ingen annan fråga kan. Vi omflyts av samma hav och vi har alla 
samma grundläggande behov av säkra vattentillgångar. Rapporten framhåller 
att 90 procent av globala katastrofer är vattenrelaterade.  

Livsmiljöer kommer att ödeläggas, men kommer det bli genom extrem torka 
eller extrem väta? Olika svar ges i fiktionens förflutna framtider. Science 
fiction-genren verkar delad mellan den extrema torkans värld och den 
dränkta världen, mellan Mad Max och Waterworld. Åter andra narrativ 
låter extremformerna spelas ut sida vid sida, i en värld som saknar mjuka 
övergångar. I Blade Runner 2049 följer vi huvudpersonen från den 
vattensjuka staden till dess omgivande Dust Bowl-liknande öken. 
Hur kommer våra liv att formas av vatten i morgondagens värld? Gemensamt 
för den analys som framträder i skilda sammanhang är att vattnets framtida 
form aldrig är ”lagom”. 

Föredraget bygger på en text publicerad i tidskriften Plan (nr 2-3, 2018), 

som här presenteras i bearbetat utförande.

Vattnets form
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Sedan åren runt millennieskiftet har samhällsvetenskapliga och filosofiska analyser 
av samtiden varit särskilt blöta. Flytandet är en bild av den osäkerhet, eller egentligen 
oförutsägbarhet, som präglar det samtida samhället. Tydligast är kanske Zygmunt 
Bauman som konstaterar i sitt förord till Liquid Modernity (2000), att vätskor ”varken 
fixerar sig i rummet eller binds i tid”. Vätska, alltid beredd till förändring, kan färdas 
snabbt och lätt. Vätska har många sätt att förflytta sig, fördelas, spridas; rinna, droppa, 
sippra, förångas – och han räknar upp vätskans olika strategier att möta hinder; förflytta 
dem, flyta runt hinder eller upplösa och förändra dess egenskaper. Bauman stöder 
sin metafor på molekylär nivå: i vatten pågår ständiga förhandlingar om molekylernas 
position. Vätska håller därför inte formen. Vattnets och flytandets metafor är därför 
inom sociala och kulturella sammanhang en bild av mångdimensionell icke-hierarkisk 
form, poststrukturalismens blöta bibel, oordningens logik. Kanske inte något fast att 
klamra sig fast i, utan något att låta sig omslutas av, följa med i, bli en del av för att förstå 
sociala och kulturella processer, förbindelser, rörlighet och kommunikation.

Tid, språk, identitet – samt de rådande systemen; kapitalismen, digitalitet, globalitet 
– lånar in den terminologi som tecknar det oavlåtliga flödet. Kapitalflöde och digitalt 
streamande är nätverkens vågor på vilka kommunikation bärs fram. En fungerande 
informationsöverföring beskrivs också med vattnets egenskaper: att tala ett språk 
flytande är att göra sig förstådd utan problem. Tiden tillmäts samma egenskaper som 
vatten när man vill uttrycka dess obönhörlighet. Den rinner iväg, den förflyter. När tid och 
existens löper samman i ett kreativt fokus talar man om flow –  det perfekta flödet. Flytet 
till skillnad från idétorkan eller stillaståendet. Idealet i vår tid har blivit det oavbrutna 
flödet av möjligheter till omedelbar behovstillfredsställelse. Fluidity på engelska är 
en term som beskriver förmåga till anpassningsbarhet och behovsuppfyllelse hos ett 
samhälle, som i "the fluidity of the commuter system" exempelvis. Då vattnet överskrider 
gränser blir det också politiskt. Flytandets kvaliteter beskriver oviljan eller oförmågan 
att låta sig avläsas som antingen det ena eller det andra. Vi kan även svara flytande på 
frågan om kön och ras – beskrivningar som gender fluidity och racial fluidity uttrycker 
önskan och möjligheten att forma och omforma sin egen identitet. 

Men när det gäller större omflyttningar, orsakade av konflikt och i framtiden alltmer 
av klimatförändringar, då anlitas vattnets egenskaper återigen som metafor. Då blir 
människor flöden, flyktingar till strömmar och migranter till vågor som sköljer in över 
länder som är oförberedda eller ovilliga att ta emot flödet, strömmarna eller vågen. 
Nästan alla europeiska språk adapterar denna sammansättning med små varianter: 
flyktingströmmar. När människor bokstavligen sköljer in över land står språket i 
vanmaktens tjänst. Vi låter begreppen anta den hotfullt flytande formen, inget är fast, 
varken principer eller värderingar står fast och grunden spolas bort. Strömmarna virvlar 
i media, önskan är att nå på djupet eller att föra upp saker till ytan. Den djupare analysen 
visar att det inte bara är vatten som skiljer de flyende från friheten, men också riskerar 
att ta de flyendes liv – vatten är också orsak till konflikten som tvingar dem på flykt. 
 
Vattnet kommer före staden. Det är vattnet som bestämt städers läge, 
förflyttningsmöjligheter, handelsmönster, städers effektivitet, försörjning, bekvämlighet, 
hygien, överlevnad. Att kontrollera vattnet är att kontrollera samhället. Samtidigt som 
vattnet utgör filosofins metafor för det okontrollerbara, pågår en ständig utveckling av 
teknologier och strategier för att sätta det i samhällets tjänst. Vatten är politiskt konkret 
och föremål för noggrann planering. Vattnets kraft överförs till maskiner och människor. 
Genom historien har alla aggregationstillstånd gjort sitt för utvecklingen; ångan i 
industrin, isen för färskhållning av livsmedel och hela systemet av färskvatten som 
livgivande grundingrediens för hela samhället. Vatten i möte med land är människans 
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ideala habitat. Ändå dröjde det till år 2010 innan tillgång till rent vatten erkändes som 
en mänsklig rättighet, då FN antog resolutionen Human Right to Water and Sanitation. 
Nu återkommer vattnet som en central samhällsfråga runtom hela jorden på grund av 
klimatförändringarna, även i västvärlden som tagit tillgången för given. Det svenska 
samhället är inget undantag även om vårt problem inte ser likadant ut som på Maldiverna 
eller runt Tchad-sjön. I den urbana riskhanteringen ingår stadens kapacitet att hantera 
å ena sidan torka och heat islands, å andra sidan stora vattenmängder som kan orsaka 
allvarlig skada.  Ansvaret ligger, enligt plan- och bygglagen, på kommunerna att planera 
användning av mark och vatten och att bedöma risk för översvämning. Det var dock inte 
längesedan som vatten var närmast en icke-fråga. Där det finns och fungerar, införlivat 
i de processer som genererat moderniteten, försvinner också vattnet från synfältet och 
från diskussionen. I ledningar, renat och klart och med ständig tillgång, blir det en ”hälsa 
som tiger still” – där det finns och fungerar blir det en icke-fråga. I ledningar, renat och 
klart, blir det en hälsa som tiger still. 

År 2007 nådde inte Gula floden fram till havet. Yangtze hade torkat ut, i ett land 
vars hela historia tillskrivs vattnets kretslopp. Makten att befalla vattnet har varit en 
huvuduppgift för Kinas ledare. Om den mytomspunne kejsar Yu sägs att han tämjde 
floderna för fyra tusen år sedan, och sedan hans styre har varje ledare bedömts efter 
sina kunskaper i hydrologiska förhållanden. Själva rikets form, folk och framgångar 
står i direkt relation till förmågan att befalla över vattnet, så till den grad att vattnet 
”mätt upp” Kina till just detta territorium; all makt utgår från behovet att styra över just 
denna landmassa, genom att kontrollera dess vatten. Kina är dimensionerat efter den 
befolkning som vattnet sätter i arbete och de dynastier som satts att organisera rikets 
flöden. Den mest centrala kinesiska symbolen, draken, står för förmågan att kontrollera 
mäktiga krafter, särskilt vatten, regn, stormar och floder. Vattnet kommer före nationen. 
Idag talar man om “svampstäder” – sponge cities – där planeringen gör det möjligt att 
ta tillvara allt dagvatten utan att leda ut det ur staden. Utvecklingen leds framförallt av 
Kina som planerar ett trettiotal svampstäder. 

Stora ansträngningar görs än idag att försöka förutsäga vattnets flöden med hjälp av 
helt analoga skalmodeller. Trots den tilltagna skalan är förutsägbarheten begränsad. 
Vatten har en exponentiell skala där kraften ökar med volymen. Det går inte att ljuga i 
vattenskala, en filmscen som ska utspelas i ett hav men spelas in i bassäng avslöjar sig 
alltid. Dess ytspänning och dynamik är alltför bekant för ögat och våra taktila sinnen för 
att passera som sanning. Likväl görs försök att lära känna vattnet, att tänka som vatten. 
Ett imponerande exempel är The Mississippi River Basin Model som uppfördes på 
1940-talet för att uppnå förutsägbarhet om Mississippi-deltats närmaste framtid, följd 
av bygget av Vicksburg-modellen som används ännu i våra dagar. Ännu har inga datorer 
klarat av att simulera flodens komplexa flöden. 

För att kunna färdas utanför jorden blir vi tvungna att återskapa ett miniatyrkretslopp 
av vatten, som på International Space Station (ISS) där 93% av astronauternas svett 
(genom kondensåtervinning) och urin återvinns och renas till dricksvatten. Den färdiga 
produkten är renare än amerikanskt kranvatten, lovar vatteningenjören på ISS. Samtidigt 
på jorden: många människor har inte en aning om att det vatten som finns här är samma 
vatten som cirkulerat sedan tidernas begynnelse. Varje droppe har passerat igenom 
levande väsen i sin väg genom det ständiga kretsloppet. Vi är mer intima med vatten än 
vad vi skulle vilja tro. I Andrej Tarkovskijs film Solaris från 1972, baserad på Stanislav 
Lems roman från 1961, utspelas handlingen på en rymdstation i omloppsbana runt 
en planet som verkar bestå av ett enda hav. Denna ocean är föremålet för forskarnas 
intresse, men istället för att studera dess djup verkar förhållandet vara det omvända. 

VAT TE N - K ATA S TROF E LLE R K ÄRLE K? / WHITE
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Oceanen studerar människorna på djupet och framkallar levande materialiseringar av 
deras drömmar. Inne i rymdstationen figurerar dessa väsen, framkallade av vattnets 
sensoriska förmåga, stöpta i dess substanser, som ömma spöken, självklara i sin 
närvaro men också inte mer än vad som rymdes i drömmarna. Vattnet på den främmande 
planeten har utökat sitt kretslopp till människornas psyken och sköljer fram ensamhet 
och längtan genom att ta fram deras mest sårbara minnen och rendera dem som 
levande varelser. Även denna skildring får oss att känna tacksamhet över vattnets 
skonsamhet, såsom det ledsagar livet på jorden. 
Våra hav passerar genom oss, men vi får behålla våra minnen. 
Vi korsar haven och vattnet glömmer oss genast.

VAT TE N - K ATA S TROF E LLE R K ÄRLE K? / WHITE
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Fluid flows i 
landskapet 
Strategier och policys 
på övergripande nivå

VAT TE N - K ATA S TROF E LLE R K ÄRLE K? / WHITE

Förändringen måste ske i massiv skala och för att det ska lyckas behöver 
strategiska aktörer engagera sig, sätta mål och ange färdplan. Vi startar på 
nationell nivå med en spelare i denna kaliber. 

Del 1
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Vattenmyndigheten

Uppströms, nedströms 

och staden mitt i?
Från Källa till Hav
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Havs- och vattenmyndigheten leds 
av generaldirektör Jakob Granit, 
som svarar inför regeringen när det 
gäller myndighetens verksamhet. Han 
gav en inspirerande föreläsning om 
hur staden står centralt i en hållbar 
utveckling och omhändertagande av 
våra framtida vattenresurser. Jakob 
belyste även vikten av god holistisk 
vattenplanering och hur essentiellt det 
är att vi samarbetar gränsöverskridande 
med planeringsfrågor gällande vatten i 
framtiden. 

Jakob Granit har arbetat med 
vattenplaneringsfrågor i närmare 
30 år och har haft fokus på den 
internationella dimensionen gällande 
vattenresursfrågor och hur vi samarbetar 
kring dem. Han har fokuserat på hur 
vi använder vatten som resurs för att 
utveckla energi, mat, hållbara städer och 
ekosystemtjänster samt hur vi arbetar 
med det allt mera påtagliga hoten som 
t.ex. översvämningar, extrem torka 
och vattenbrist. Med utgångspunkt 
i dessa frågeställningar har Jakob 
varit involverad i bl.a. SIDA och SIWI 
(Stockholm International Water 
Institute) och besitter bred internationell 
erfarenhet från Afrika, Mellanöstern 
samt områdena runt Östersjön innan 
han startade upp arbetet på Havs- och 
vattenmyndigheten. Havs- och 
vattenmyndigheten etablerades år 
2011 och har ett övergripande ansvar 
för havsvattenfrågor och Sveriges 
vattenkvalitet. 

Jakob belyste att staden är central i 
vattenfrågan och budskapet är tydligt att 
staden har en stor roll att spela i både 
upp- och nedströmsfrågorna. Med den 
centrala rollen staden besitter krävs 
också ett större ansvarstagande. 

Vi är alla påverkade av vattnets 
tillstånd

Alla påverkas av tillgången på vatten 
och vattenkvaliteten skapar stor 
osäkerhet på internationell basis. Jacob 
visade globala översiktsbilder och 
scheman över hur våra globala söt- och 
kustvattenresurser försämras drastiskt 
och 80% av jordens befolkning är 
drabbade eller på något sätt påverkade 
av en vattenosäkerhet. Utsläpp, dammar 
och hur vi använder våra vatten leder 
till stor miljöbelastning både på land 
och till havs t.ex havsbottnar längs med 
industrialiserade kustzoner. De döda 
kustzoner har ökat drastiskt sedan 
60-talet och är ett tydligt exempel på 
hur människans aktivitet påverkar våra 
gemensamma vattenresurser. 

Osäkerheten gällande tillgången på 
vatten i kombination med föroreningar 

Alla påverkas av 
tillgången på vatten 
och vattenkvaliteten 

skapar stor 
osäkerhet på 

internationell basis. 
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Urmiasjön i Iran har minskat till 10% av sin tidigare storlek på grund av vattenabstraktion från jordbruksbruk och klimatförändringar.

VAT TE N - K ATA S TROF E LLE R K ÄRLE K? / WHITE

påverkar inte bara miljön och våra 
ekosystem utan det påverkar även den 
totala ekonomin. Ett tydligt exempel på 
hur viktigt vatten är för civilisationen 
är den globala bilden av människans 
etableringar och byggandet av 
dammar som på olika sätt används i 
framställning av energi, matproduktion, 
färskvatten samt dammar som 
barriärer i översvämningsområden. 
Dammetableringen påverkar det totala 
flödet både uppströms och nedströms, 
vilket inte bara sätter ekosystemen i 
obalans men också ekonomin. 

En kartläggning visar att det knappt 
finns några områden i jordens oceaner 
som inte är påverkade av människans 
aktivitet, vilket har stora konsekvenser 
för det marina livet. Östersjön har 
exempelvis utsatts för stor påfrestning 
och det talas om att Östersjön nått en 
ekologisk kollaps. Önskan att förbättra 
och ställa tillrätta har genom ett 
samarbete mellan länder som gränsar 
till Östersjön givit goda resultat och lett 
till att giftutsläpp och övergödning har 
minskat. Till exempel har det inneburit 
att sälen har kunnat återetablera sig 

i Östersjön och föroreningarna har 
reducerats till de nivåer som uppmättes 
på 50-talet. 

Även om medvetenheten har ökat så 
kvarstår de stora utmaningarna gällande 
föroreningar av våra marina miljöer och 
en stor fråga är den stadigt ökande 
konsumtionen av olika typer av plast 
som olyckligt hamnar i våra vattendrag 
och hav. Plast tar ca 400 år att bryta ner 
och plastavfall har ökat kraftigt sedan 
den moderna plastproduktionen tog fart 
på 50-talet. 

Utöver föroreningar har 
klimatförändringar en stor påverkan på 
våra vattenresurser. Klimatförändringar 
innebär översvämningar, extrem 
torka, erosion av kustzonerna och 
saltvatteninträngning. Utifrån ett svenskt 
perspektiv har dessa hot länge setts 
som något som händer på andra platser 
på jorden men torka och översvämningar 
har på senare år gjort sig mer och mer 
påtagliga även i Sverige.

Vatten hänger ihop i ett system,  
och behovet att koordinera och se 
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God planering som 
tar hand om helheten 

både uppströms 
och nedströms är 

en nyckel till att 
möta de kommande 

utmaningarna. 

VAT TE N - K ATA S TROF E LLE R K ÄRLE K? / WHITE

sammanhangen är extremt viktigt för 
att kunna skapa en holistisk bild av 
situationen mellan förvaltning, utveckling 
och innovation från källa till hav. 

Vad är stadens funktion från källa 
till hav? 

Den kraftiga urbaniseringen innebär 
större behov av färskvatten, transporter 
och matproduktion samt att städerna 
påverkar avrinningsområdena. Städerna 
blir mer och mer viktiga och innebär 
stora möjligheter men också stora 
utmaningar. Exempelvis visade Jakob att 
90% av våra städer ligger vid kustzoner 
och inom riskzonen för havsnivåhöjning, 
vilket konkret innebär att 40% av jordens 
befolkning bor i dessa riskzoner. 
Vattenfrågan handlar därför inte bara 
om naturvetenskapliga frågor utan 
innebär även extremt stora utmaningar 
gällande de sociala aspekterna och de 
ekonomiska konsekvenserna för våra 
städer. 

Jakob refererade till rapporten “Better 
Growth, Better Climate : The New 
Climate Economy Synthesis report”, 
där sju länder bidragit till “The Global 
Commission on the Economy and 
Climate”. Rapporten formulerar 
strategier för hur framtidens städer ska 
kunna skapa en hållbar tillväxt som är 
stark, smart och koldioxidneutral. 
I Sverige har dessa strategier anpassats 
och formulerats i en maritim strategi, 
vilken visar på jobb och tillväxt i kustnära 
orter samt en livsmedelsstrategi vilken 
ska säkerställa en ren matproduktion 
och även hur vi bygger upp våra värden 
och flöden i våra landsortsmiljöer.

Vad kan vi göra uppströms 
respektive nedströms? 

Vi behöver jobba i uppströmsområdena 
eftersom det är därifrån värdena 
kommer. Det är där man kan arbeta 
förebyggande och hindra exempelvis 
översvämningar innan de sker. Genom 

att t.ex. bromsa vattenflödena med 
smart landskapsanalys eller grön 
infrastruktur, vilket i praktiken innebär 
att låta vattnet jobba ute i landskapet.  
Men vi behöver också aktivt arbeta 
med frågorna nedströms. Det finns 
exempel på hur städer jobbar med att 
skapa buffertzoner t.ex. i Kristianstad, 
där man aktivt arbetar med att planera 
översvämingsområden. I Holland kallas 
det ”living with floods” där man bygger 
fördämningar, vallar och vattenbarriärer 
vilket skapar buffertzoner som tillåts 
svämma över under perioder. 

En god plan

God planering som tar hand om 
helheten både uppströms och 
nedströms är en nyckel till att möta 
kommande utmaningar. Jakob framhöll 
att verktygen finns hos de enskilda 
kommunerna, myndigheter och städerna 
men det finns behov av att utveckla 
metoder som zoomar ut och skapar 
samarbeten mellan olika instanser för 
att få en god övergripande planering 
kring våra gemensamma vattenresurser. 
Ett exempel som visades var staden 
Xiamen i Kina där stora investeringar 
gjorts både upp- och nedströms vilket 
har varit essentiellt för att staden 
Xiamen ska kunna utvecklas. Bl.a. 
har staden investerat i avveckling 
av jordbruksområden som påverkat 
vattenkvaliteten negativt.

Hur kan vi jobba med 
värdeskapande aktiviteter och med 
avrinningsområdet, kusten och 
staden däremellan? 

En framtida modell eller koncept är "från 
källa till hav" där staden ligger i centrum. 
Stadens resurser kan investeras i att 
skapa värden och göra skillnad för en 
hållbar utveckling i hela spektrat från 
källa till hav, där gränsöverskridande 
samarbeten och god planering av 
våra vattenresurser säkrar en levande 
framtida stad. 
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Städer som kan påverkas av åtminstonde 0,5 m havsnivåhöjning år 2050.

Värdeskapande aktiviteter och flöden. Avrinningsområdet staden – kusten.
Förslag till Vinnova 2016 Kompetenscentrum: KTH, SEI, IVL, Stockholm Water, Sweco m.fl.
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Värdeskapande aktiviteter och flöden
avrinningsområdet – staden – kusten

Catchment Urbanization Coast

Constraints
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Opportunities – value of water
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production

consumption

scarcity

population

climate

Förslag till Vinnova 2016 Kompetenscentrum: KTH, SEI, IVL, Stockholm Water, Sweco mfl
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Nästa nivå vi uppmärksammar är stadsskalan. Det är ofta här som de 
strategiska målen ska genomföras. Vad kan vi lära från två av de mer 
progressiva städerna när det gäller hantering av vatten?

DEL 2 
Omfamna 
staden, möta 
vattnet 
Utformningsprinciper i 
urbana miljöer
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Henriette Berggreen

N'Guessan

Projektleder och 

Byplanarkitekt

Københavns kommune

Klimatanpassning 
är ryggraden i 

utvecklingen av 
Köpenhamn och hur 

man anpassar sig 
till översvämningar 

både från skyfall och 
stormfloder eftersom 

staden ligger vid 
havet.

Designing urban green 

spaces
In times of climate change
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Henriette Berggren N'Guessan 
är projektledare och planarkitekt 
vid Köpenhamns kommun. Hon 
presenterade Köpenhamns kommuns 
mål och riktningar för arbete med design 
av urbana arealer, klimatanpassning som 
ryggrad för utveckling och förnyelse, 
utgångspunkter i stadens existerande 
kvaliteter, helhetssyn och mervärde.

Köpenhamns kommun har under en 
lång tid arbetat med att hantera vatten 
i urbana miljöer. Målet är att få en 
grönare stad som samtidigt anpassas 
till utmaningar i klimatet. Genom att ha 
en tydligt dokumenterad gemensam 
strategi kan alla inblandade arbeta 
tillsammans och ta fram lösningar som 
har staden och människan i centrum.

Henriette förklarade att arbetet är 
indelat i tre nivåer:

- Visioner och mål
- Verktyg för idéutveckling 
- Verktyg för projektutveckling och 
programmering

I den första nivån beskrivs stadens 
arkitektur, kvaliteter och identitet. 
Det kopplas till vad som faktiskt har 
beslutats och hur man kan ta till vara på 
och utveckla hur olika delar av staden 
ser ut. I en stad under stor utveckling är 
det viktigt att det är tydligt vilka riktlinjer 
som finns och hur de ska efterlevas. Det 
kan bland annat motverka att för stora 
areal hårdgörs och gröna och blå arealer 
tas till vara på.
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Nivå två är verktyg för idéutveckling där 
illustrationer och exempel på lösningar 
visas. Det gäller främst dagvatten, hur 
de kan se ut och fungera tillsammans 
med andra projekt. Den tredje nivån 
är mer anläggningsspecifik där olika 
produkter och deras funktioner beskrivs.

Efter att Köpenhamn startade sitt arbete 
med en organiserad klimatanpassning 
insåg de att det fanns ett behov att 
starta en gemensam ”Think-tank” för att 
samla kompetenser från alla inblandade 
avdelningar i kommunen. Hur kan man 
gå från ett ganska statiskt sätt att se 
på lösningar till ett mer dynamiskt, ett 
som tar till vara på både nyttovärden, 
estetiska värden och biodiversitet? På 
det sättet kan funktionella och estetiska 
lösningar tas fram och även hjälpa till att 
öka den ekologiska mångfalden.

För att få en översikt och kunna 
planera alla pågående och kommande 
projekt var första steget att ta fram 
en implementeringsplan. 300 projekt 
över en tidsram på 20 år och en 
kostnad på 11 miljarder kronor kräver 
en tydlig plan för att få ut så mycket 
som möjligt av investerat kapital och 
tid. Implementeringsplanen innebär ett 
stort sammanhängande system som 
kopplar ihop rörledningar och öppna 
lösningar, beskriver var grundvattnet är 
högt och hur känsligt olika områden är 
för stormflod. Det innebär att när man 
arbetar med stora och små projekt i de 
områdena så kan man se hur planen bör 
förhålla sig till den överordnade bilden. 

Andra steget var ett prioriteringsverktyg 
för utveckling av stadsrum så man först 
kan värdera de existerande kvaliteterna 
för att sedan utvärdera potential för 
mervärde. Med mervärde menas 
att klimatanpassningen underlättar 
helhetslösningar och att lösningarna 
tar utgångspunkt i existerande värden 
för egenart, natur och stadsliv och 
tillsammans stärker dessa. Det leder 
i sin tur till en grönare, mer levande 
och rekreativ stad. I det tredje steget 
utvärderas ekonomi och möjligheter för 
synergi med fler av de 300 projekt som 
planeras för Köpenhamn.

VAT TE N - K ATA S TROF E LLE R K ÄRLE K? / WHITE  
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Det är viktigt att 
vi sätter naturen 

först och tar 
utgångspunkt i 

platsens existerande 
natur och 

sammanhang för att 
koppla till stadens 

större landskapsbild.

Förutom rörsystem för dagvatten 
har Köpenhamn kommun grupperat 
lösningarna i fyra kategorier. Den 
första kategorien är skyfallsvägar, 
vägar som när det kommer stora 
nederbördsmängder kan fungera som 
öppna transportvägar för vattnet. Den 
andra kategorien är fördröjningsvägar, 
vilka fungerar som en fördröjd transport 
av vattnet och transporterar vattnet 
långsammare än skyfallsvägarna. Den 
tredje kategorin är fördröjningsplatser, 
områden som kan bli översvämmade och 
fungera som lagringsplatser för större 
vattenmängder. Den fjärde kategorien 
är gröna vägar, små vägar som fördröjer 
och transporterar vatten.

I diskussioner om hur och vem som 
ska betala de grönblå projekten har 
kommunen fastslagit vad de olika 
typerna av hydraulisk natur ska innehålla 
och hur de ska fungera. Det ska inte 
enbart vara gräs i projekten utan det 
är viktigt med en variation som ger 
merkvalitet till staden. 

Hur ska de mer tekniska lösningarna 
kombineras så att naturen blir en del 
av det hydrauliska systemet? Det är 
viktigt att de olika projekten skall ge 
en bättre stad även när det inte regnar. 
Typologierna underlättar även för att ha 
ett mer genomtänkt och robust system 
som blir sammanhängande i hela staden. 
Typologierna underlättar också för att 
värdera vilka typer av lösningar ska man 

ha var och när är det värt att satsa mer 
eller mindre pengar.

Några exempel på projekt som tagits 
fram genom den strategiplan som 
Köpenhamn har är: Bispebjerg, Hans 
Tavsens Park, St Annæs plats och 
Tåsinge plats.

I Bispebjerg skulle det utvecklas ett 
grönt stråk samt en lokal park som 
binder samman olika delas av staden. 
Genom att använda strategiplanen 
kunde synergieffekter som planer 
områdesförnyelse och styrkande 
av existerande identitet och natur 
möjliggöras. Det gjorde det också 
möjligt att identifiera kostnadsnivån 
till medelhög i förhållande till andra 
planerade projekt. Det gav en klar bild 
av man önskade att bygga och vad 
som faktiskt var möjligt ekonomiskt och 
praktiskt.

Ett annat exempel är Hans Tavsens 
Park. Parken var tänkt som en del av 
skyfallsplanen för Köpenhamn och hade 
därför hydrauliska krav, men det innebar 
också att det fanns en god finansiering 
reserverad för projektet. Som alla andra 
projekt i Köpenhamn låg fokus på hur 
man tar tillvara på existerande värden 
och hur man kan skapa mervärde och 
synergi med andra planerade projekt i 
staden. 

VAT TE N - K ATA S TROF E LLE R K ÄRLE K? / WHITE  
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Projektet utvecklat av SLA är en del 
av parken som fungerar bättre och ger 
kvaliteter till sin omgivning både när det 
är regn och när det är torrt.

Ett exempel på ett mindre projekt är 
St Annæs plats, som var en utveckling 
av klimatanpassning med syfte på 
hantering av regnvatten. En stor del av 
området var tidigare belagt med grus 
och asfalt men genom att bygga ett 
större genomgående och översvämbart 
grönområde kunde en mer robust 
lösning tas fram.

Det sista exemplet som Henriette tog 
upp var Tåsinge plats, som var färdigt år 
2014 och har visat sig fungera väldigt 
bra. Projektet var ett samarbete med 
närområdet där takavvattningen från 
husen runt omkring kunde samlas upp 
och fördröja stora mängder vatten 
för att sakta släppa ut det i de stora 
rörsystemen som sedan tar vattnet 
vidare till havet. Platsen var tidigare 
asfalterad och hade flera olika hårda 
ytor. Det nya projektet har skapat ett 
varierat grönområde vilket gjort att 
caféer och andra verksamheter valt 
att etablera sig där. Resultatet är en 
mötesplats där samarbetet mellan 
närområdet och kommunen har varit 
viktigt i utvecklingen av projektet.

Slutligen vill Henriette betona att om 
vi ska ha ett grönt fokus när vi bygger 
och planerar våra städer, så är det 
viktigt att vi sätter naturen först och tar 
utgångspunkt i platsens existerande 
natur och sammanhang för att kunna 
koppla  utvecklingen till stadens större 
landskapsbild. Naturen ska primärt 
verka för att livet mellan husen ska vara 
tillgängligt i vardagen och samtidigt vara 
det sundaste och mest hållbara valet.
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Jens Thoms Ivarsson

Creative director  

Kretslopp och vatten

Göteborgs Stad

Regn har intressanta 
kvalitéer och 

egenskaper då 
det befinner 

sig längst ut på 
upplevelsespektrat 

"kallt och blött". 
Genom att jobba 
med kontrasten 
"torrt och varmt" 

skapas starka 
upplevelser.   

Göteborg
Världens bästa stad när det regnar

VAT TE N - K ATA S TROF E LLE R K ÄRLE K? / WHITE

Jens Thoms Ivarsson har arbetat med 
vatten på ett eller annat sätt i hela sitt 
liv. Från konsten att leda vatten vid 
designen av handfat till möjligheterna 
av vattnets frysta form, i egenskap 
av konstnärlig ledare på Ishotellet i 
Jukkasjärvi, har det handlat om att 
framhäva materialets egenskaper – 
att kunna tillföra ett värde och lyfta 
materialets kvalitet.

Idag arbetar Jens Thoms 
Ivarsson för Göteborgs Stad med 
jubileumssatsningen ”Rain Gothenburg” 
inför år 2021 och visionen att bli 
”världens bästa stad när det regnar”. 
Med 152-174 regniga dagar om året 
är Göteborg Sveriges näst regnigaste 
stad. Genom att tillföra kreativitet 
och kompetens till ett väderfenomen 
som till synes uppfattas negativt, 
vilket regn oftast gör, menar Jens att 
vi kan se regn som en tillgång som 
faller från Göteborgs himmel 1/3 av 
årets dagar. En möjlighet att omvandla 
väderfenomenet till en upplevelse!

En snabb omvärldsanalys visade att 
många städer i världen redan jobbade 
med regn som möjlighet och upplevelse. 
Så om Göteborg ska bli världens 
bästa stad när det regnar – hur bra 
måste det vara då? Och hur ska just 
Göteborg arbeta med det? För att 
närma sig visionen blev svaret att ”Om 
Göteborg ständigt uppmärksammar 
och lyfter fram regnet genom konst, 
design, landskapsarkitektur, arkitektur, 
stadsplanering, dagvatten- och 

skyfallshantering, verksamheter, 
produkter, lek, kommunikation, 
utbildning och social jämlikhet – så finns 
möjligheterna att bli världens bästa stad 
när det regnar!” Dessa mål delades in i 
tre huvudområden:

 - Individen
 - Dagvatten och skyfall
 - Konst och design

Individen

Vad innebär det för oss som individer 
att bo i världens bästa stad när det 
regnar? På hur många olika sätt kan 
man framhäva regnets egenskaper t.ex. 
det audiativa och det taktila. Regn har 
intressanta kvaliteter och egenskaper då 
det befinner sig längst ut på 
upplevelsespektrat ”kallt och blött”. 
Genom att jobba med konstrasten ”torrt 
och varmt” skapas starka upplevelser. 
Därför behövs torra platser och stråk 
runt om i staden där individen kan vara 
nära upplevelsen av det blöta och kalla 
samtidigt som hen befinner sig i det 
varma och torra. Dessa platser kan 
vara permanenta, semipermanenta eller 
temporära och bör kunna tillföra ett 
värde även när det inte regnar t.ex. en 
solig dag. 

Det finns flera olika idéer för att lyfta, 
sätta fokus på och kommunicera frågan 
kring regn som en identitet för Göteborg 
som särskiljer sig från övriga världen. 
Det kan t.ex. handla om platser med 
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regninsläpp istället för ljusinsläpp, 
en regnshop som säljer utvalda 
regnprodukter av god kvaliet eller ett 
”stadsparaply” att låna.

Dagvatten och skyfall 

Det här området handlar om de 
ingenjörstunga, tekniska och praktiska 
samhällsfunktionerna som måste 
fungera. De kombinerade systemen där 
dagvatten leds ner i avloppsledningar 
leder till breddningar och 
översvämningar som är kostsamt och 
dåligt för vår miljö. Översvämningar får 
politiker att reagera, vilket även kommer 
hända i Göteborg förr eller senare, och 
i sin tur förhoppningsvis leda till fler 
hållbara lösningar.

Konst och design

Det här huvudområdet handlar om att 
skapa nytänkande, kreativa och estetiskt 
tilltalande lösningar kring dagvatten och 
skyfallshantering. Med rätt inställning 
och mindset kan man vända något till 

synes negativt till en positiv möjlighet 
för en hel stad. Jens nämnde Bilbao- 
och Guggenheimeffekten vilken 
visar på hur hamnstaden Bilbao, som 
hamnade på dekis när stålindustrin 
havererade på 80-talet, förändrades 
såväl kulturellt, ekonomiskt, mentalt 
och utseendemässigt efter det att 
Guggenheimmuseet invigts 1997. 

Många städer och arkitekter strävar efter 
att efterlikna denna utveckling, men 
frågan är med vad och hur? Kan man 
jämföra Guggenheimmuseets arkitektur, 
där kurvornas slumpmässighet är 
designade för att fånga ljuset, med 
arkitektur som är designad för att fånga 
upplevelsen av regn? 

Idag har Göteborg några enstaka 
regnträdgårdar men för att få 
internationell uppmärksamhet måste 
staden nå upp till en viss nivå. Det 
behövs fler sinnrika och fina lösningar 
som skapar identitet för staden. Initialt 
på några väl utvalda platser, sedan flera 
platser över hela staden, inte bara i 
centrum.
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Dagvatten & 
skyfallshantering 

+ konst & design = 
ökat mervärde för 

individen. 
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Två större konstinstallationer i 
världsklass har påbörjats och ska 
färdigställdas till år 2021. Bl.a. en 
öppen dagvattenhantering i Lorensberg 
tillsammans med den världskända 
konstnärsstudion Superflex och 
en regninstallation i Gårdsten som 
fokuserar på social jämlikhet. Redan nu 
har en regnlekplats vid Näckrosdammen 
invigts år 2018.

Förutom de större installationerna finns 
idéer på mindre projekt. Busshållplatser 
har t.ex. stor potential att utvecklas med 
sinnliga upplevelser kopplat till regn. 
Västtrafik har accepterat utmaningen 
att bli världens bästa kollektivtrafik när 
det regnar och i sin tur stötta stadens 
vision att bli världens bästa stad när 
det regnar. Det finns även ambitioner 
att årligen anordna ett konstsymposium 
kopplat till regn samt tillämpa en kreativ 
designmetodik tidigt i alla stadens 
projekt. När staden ändå ska bygga en 
skola, en fastighet eller en rondell – hur 
kan vi göra för att tillföra ett värde även 
när det regnar?

Sammanfattningsvis fokuserar Rain 
Gothenburg på att skapa ett bra innehåll 
och tillföra värden till staden samt visa 
på Göteborgs styrka som kreativ stad 
både i Sverige och internationellt.

Dagvatten & skyfallshantering + konst & 
design = ökat mervärde för individen. 

  

VAD? VAR? HUR?

Vi börjar med några utvalda platser. 
Sedan fler och fler.

RAIN GOTHENBURG arbetar aktivt för ett
mer socialt jämlikt samhälle genom att
uppmärksamma och lyfta platser över
hela staden.
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KONST - DESIGN - ARKITEKTUR
o Såväl permanenta som tillfälliga konstinstallationer ska stärka

och ge nya upplevelser av regn.

o Två installationer i världsklass ska vara färdiga till 2021. Det
ena är Lorensberg och det andra Gårdsten.

o Göteborg anordnar årligen konstsymposium kopplat till regn.

o Sinnrika och fina lösningar som skapar identitet för staden.

o Designmetodiken ska eftersträvas att ta med in tidigt i alla
projekt i staden.

VAT TE N - K ATA S TROF E LLE R K ÄRLE K? / WHITE  
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Föränderligt 
och flyktigt  

Verktyg och design 
ovan mark
Under processens gång upphör aldrig de modigaste experterna och 
uppfinnarna att pressa gränser i sin kamp för nya, bättre och mer 
optimerade lösningar.
Så småningom landar uppgiften i att lösa problemet på konsultens bord. 
Projekten är alla unika men kunskapen, som hela tiden utvecklas, kan 
återanvändas. 

DEL 3 
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Jonathan Malmberg

Miljövetare 

Verksamhetsledare för 

SGR Institute

Scandinavian Green Roof 

Institute

Ju mer vatten på 
taken desto mer LIV! 

Från tak till regnbädd
Grönblåa systemlösningar i täta städer
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Bakgrunden till det här ämnet är att 
det idag ställs allt större funktionskrav 
i täta stadsmiljöer där det ofta saknas 
infiltrationmöjlighet i mark. 

Sammanfattningsvis handlade 
föreläsningen om:
 
- Grönblåa tak 
-  Pyrolys och biokol
- Grönblå (svarta) lösningar

Det finns stora skillnader på taklösningar 
beroende på växtbäddsdjup då det 
givetvis kan hålla mer vatten ju större 
växtdjup ett tak har. Svaret om det 
är kärlek eller katastrof med vatten 
på tak är - KÄRLEK. Ju mer vatten 
på taken desto mer LIV! Antalet 
ekosystemtjänster ökar och den 
biologiska mångfalden gynnas. 

Definitionen på grönblåa tak är 
enligt Jonathan Malmberg: Gröna 
systemlösningar på tak som 

medvetet och effektivt kvarhåller 
vatten för magasinering, bevattning 
och fördröjning. När vi beräknar 
avrinning från tak med en så kallad 
avrinningskoefficient, så baseras 
beräkningarna ofta på växtbäddsdjup, 
vilket inte är hela sanningen då nya 
vegetationssystem kan hålla kvar mer 
vatten än djupet indikerar. 

Parallellt med grönblåa lösningar har 
intresset för solceller växt, där Tyskland 
ligger i framkant med att kombinera 
solceller och grönblåa system.
I Sverige är ett exempel BiodiverCity 
där 1700kvm solceller i kombination 
med 40 olika arter ängs- och sedumtak 
har etablerats. Takets dräneringsmatta 
har djupa tråg där en del av regnvattnet 
magasineras. Skuggningar från 
solpanelerna har också gett ökad 
livskraft åt vegetationen. Våtmarksstak 
innebär att det är stående vatten på tak. 
Med 10cm magasinering i botten såg 
man att blomningen blev riklig under den 

Foto: Dusty Gedge,  Zinco, Jonatan Malmberg

Dagvattenretention på gröna tak 
i kombination med solceller?
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varma sommaren 2018. 
Större systemlösningar är på ingång i 
Sverige, t.ex. Polderdak där ett hålrum 
mellan växtbädd och tätskikt innehåller 
vatten som sedan kan komma växterna 
till godo. Det kan även innehålla en 
styrning av avvattning med anpassning 
efter väderprognoser Ett liknande 
system som finns på marknaden är 
HydroVentil, ett exempel från Frankrike, 
som VegTech har i sitt sortiment. 
Skillnaden är att kassetterna här står på 
tätskiktet. De har alltså samma funktion 
som en regnbädd fast uppe på ett tak. 

För de som är mer intresserade finns 
”Gröna Takhandboken” skriven av 30 
partners, som har ett fortsatt samarbete 
om hur branschen ska enas om hur vi 
bör hantera t.ex. stående vatten på tak. 
Exempel på ”grönblå väggar” är Påvel 
Snickares gränd i Uppsala (2016) av 
företaget Butong. Ett annat specifikt 
system från företaget Byggros kopplas 
direkt till stuprören där vattnet istället 
magasineras bakom växterna. System
med större planteringskärl för 

klätterväxter dit takvatten leds, är också 
en lösning som kommer testas i Malmö 
framöver, ett samarbete mellan Jonathan 
Malmberg och White Arkitekter 

Med processen pyrolys (förkolning) 
skapas biokol. Med hög temperatur (500 
- 1000 grader) i förkolningen och andra 
processparametrar väl kalibrerade får 
man ut ett stabilt och mycket poröst kol. 
Det testades för första gången i Sverige, 
år 2009 i Halland för jordbruksmark och 
år 2009 för stadsträd i Stockholm, med 
goda resultat. Biokol kan produceras av 
flera olika restproduktkällor t.ex park- 
och trädgårdsavfall, alger, tång och 
avloppsslam. En mycket viktig aspekt 
är att en kolsänka skapas samtidigt 
som en värdefull produkt erhålls. Det 
är dock viktigt att biokolsproduktionen 
inte konkurrerar med bioenergin utan 
istället kompletterar den genom att 
använda restprodukter som inte används 
till t.ex. biogasproduktion. Biokol har 
många positiva egenskaper i urbana 
jordar. Biokol gynnar mikroorganismer, 
håller fukt, har stor specifik yta och 

HydroVentiv®

System med vatten stående i 
kassetter med distans till tätskikt  

Byggd 2016

Påvel Snickares Gränd, 
Uppsala
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 De grönblåa 
systemen i staden 

kan med biokol 
bidra till en cirkulär 

ekonomi
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binder både näringsämnen och 
tungmetaller vilket är bra egenskaper i 
t.ex. regnbäddar. Inom projektet "Rest 
till Bäst" utförs en rad olika försök med 
biokol i urbana vegetationssystem. 
Webbföreläsningar om pyrolys och 
biokol samt publikationer och annan 
information finns på www.biokol.org.

Björn Embrén är en av experterna som 
utvecklat ”The Stockholm Tree Method” 
även kallad Skelettjordsmetoden. 
Brist på gasutbyte för rötterna är det 
vanligaste problemet för stadsträd. 
Metoden bygger på att grov makadam 
läggs i kombination med jord och mull. 
Det här system är dock inte tillräckligt 
bra eftersom växtbäddarna ändå riskerar 
att bli för täta och att mullen då på 
sikt bryts ned. När biokol ihop med 
grönkompost blandas med makadamen 
istället för jord och mull kan dock 
en fortsatt infiltration ske. Jonathan 
menar att detta är en revolutionerande 
utveckling.

Kent Fridell har utvecklat 
dagvattenlösningarna för den nya 
stadsdelen Rosendal i Uppsala. 
Lösningen man använt sig av där är 
regnbäddar tillsammans med luftiga 
och öppna förstärkningslager med 
tillsatt biokol, i nästan varje gata. 
Ledningssystem längs gatan kanske 
inte ens kommer att behövas om 
systemen fungerar som de ska - En 
blågrön lösning helt i framkanten av 
utvecklingen.  
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Björn Embrén
Stockholm Stad Trafikkontoret

Biokol: Stor potential till cirkulära flöden med negativt kolutsläpp
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The Stockholm Tree Method av Björn Embrén

Björn Embrén
Stockholm Stad Trafikkontoret

Björn Embrén
Stockholm Stad Trafikkontoret
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Daniel Asp och

Libny Pacheco

Arkitekter 

White arkitekter

Water needs to be 
an integrated part of 
our design process. 

That means that it 
has to be integrated 

in our tools.
 

Vattnets dynamik
How to integrate the behavior of water 
in our design process
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Water is the source of life and it invites 
both to play and recreation. At White 
we think that water can give an extra 
quality to our built environments and 
our cities and at the same time make 
them more resilient. White invest about 
10% of our profit into research, which 
makes it possible to arrange events 
like this and also have focus groups 
within White that target certain areas. 
Our Water network is something that 
helps us to share knowledge between 
our offices and also help each other to 
find solutions to challenges that might 
arise. Even though water is a necessity 
for life and has so many nice effects 
on us, water can also have the most 
devastating consequences. Heavy rain 
and rising sea levels threatens our city’s 
and destroy lifes and properties. Water 
also changes how we move. Downpours 
and flooded streets create barriers and 
changes how we utilize our cities. 

So how can we handle this problem and 
how can we use it to create something 
positive that bring out all the great 
properties of water that we all can relate 
to? We think that in order to achieve 
that, water needs to be an integrated 
part of our design process. That means 
that it has to be integrated in our tools 
as well.

This led to us looking into what kind 
of software exist and which kind of 
information is easily accessible. There 
are a lot of information that can be 
evaluated using different GIS-tools and 

that is perfect for analyzing large areas, 
river flows and so on. But it is mostly an 
analyzing tool. 

Rhinoceros is a 3D-modeling tool 
that we as architects often use when 
we are developing our projects. It is 
very powerful and gives you a lot of 
freedom while working. There are also 
a Plug-in to Rhino called Grasshopper. 
Grasshopper is a graphical programing 
software where there is a possibility to 
write your own code and program that 
analyses the geometry created in Rhino.

As a research project we wanted to 
develop an interactive workflow model 
for computational design regarding 
landscape and urban design. Starting 
with an analyse of the site. Then setting 
up a strategy and developing the design 
of the area. And finally going back 
to analyze the design, evaluating the 
strategy and redesign once again. 

On an analytical level, the research used 
existing sites of two projects we were 
currently working on, one in Quebec 
City and one in Västra Jakobsberg. 
The sites were chosen because of 
their similar topographic conditions, 
opposing scales and their exposure to 
flooding and heavy rain. We wanted 
to try different analytical models, and 
this led to the conceptualization of a 
prototype at a smaller scale, that we 
called Water block. We wanted to 
explore two key variables of moving 
water in our script and method.
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2. Create roofs

6. Analyze sub area 

1. Create a landscape surface

4.  Modify landscape and buildings

3. Analyze the flow of water

7. Evaluate the results

5. Add elements or cuts
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Horizontal dynamics concerns the 
direction in which water moves across 
a given surface. This can help as a 
starting point for design; giving an 
understanding of the water logic on-site

Vertical dynamics concerns the 
topographic level of water. There are 
two parameters within this variable. 
River Water Depth, and Rain Fall 
Accumulation. 

The methodology we created 
consisted of seven steps within Rhino 
and Grasshopper. First you create 
a landscape surface, that could be 
created from height curves as one 
example. The second step is to create 
the roofs of the buildings with the 
slopes defined. The third step and first 
analysis is the waterflow on the site 
and the topography. The lines show 
how the water flow and the color of the 
lines show the inclination of the surface. 
The script also shows the accumulated 
water volume. The fourth step is to 
modify the landscape and move the 
buildings. At this step the script also 
show the mass balance of the modified 
terrain. There are not only buildings that 
influence how the water flow, so we 
wanted to be able to add other elements 
and also make cuts in the terrain. 

On a large and complex site, the 
analysis can be quite heavy so we saw 
the need for being able to choose a 
smaller subarea to analyze.

This script should be seen as a beta 
version for a tool used for sketching 
the behavior of water and it does have 
some limitations. One is that in this 
version we consider all surfaces as 
hard surfaces or fully saturated. Adding 
permeable properties of the soil could 
be something interesting to add in the 
future.
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Simulation of water flows and defined catchment area
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Let’s have a look at how we tested our 
tools in two of our projects. The first 
is Tullhusplatsen, which used to be 
the north entrance to Stockholm. The 
whole area is being redeveloped and in 
this particular part we are redesigning 
the square. The design is still in a very 
early stage, but we wanted to see if it 
was possible here to design with rain 
water. We started with a very simple 
and schematic model which was made 
in Rhinoceros. We visualized the 
topography marking the lowest points 
with green and the highest points with 
red. The image shows that the level that 
we chose to be lowest is the base of 
the two buildings, which basically gets 
flooded. We saw that the drainage of 
the square would become a problem 
since the natural drainage was in the 
opposite direction. Based on the result 
we started changing the design. 

At the same time we were also 
interested in the accessibility of the 
square. We used the tool to mark out 

the areas with a >5% slope, a descent 
which is not seen as accessible. By 
running the actual simulation the red 
arrows shows us what direction the rain 
water actually flows, which allows us to 
define the catchment area where water 
will be collected on the square. 
We are able to visualize the different 
months in which a significant amount 
of water is gathered, and show them 
overlapping. For example we can see 
that in November the water level will 
be lowest and in July the highest. All 
the images are coming directly from 
Rhinoceros. 

We want to develop tools to quickly and 
intuitionally understand what we can 
do with the water that we have on the 
site. We made a matrix with the different 
surface of water we get with different 
depts in each month. So for example 
if you want to have a pool with 50mm 
depth in June, the software shows you 
the area that would be needed. 

We got to an 
understanding that 

in this early stage 
the overlapping of 
information on the 

topography and 
water helps to push 

the design a step 
further.
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Part of the matrix showing different water surfacesVisualization of water levels in different months
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We did a second round in the project 
and in this case we changed the 
topography to make most of the square 
accessible with slopes of less then 
5%. It also makes the square drain in 
another direction. We ran the simulation 
again and defined a new catchment area 
which visualized the lowest and highest 
levels and how they change between the 
different months.

Then we had a third round in which 
we asked ourselves what happens 
during a 10-year flood scenario? In the 
previous simulations we worked with 
the average amount of rain water but in 
this round we worked with data of heavy 
rains which are expected once every 
10 year. It showed us that the water 
level and surface on the square raises 
significantly compared to the average 
situations. 

The data we get is the amount of water 
in numbers, and what the script does is 
turning that into a volume on the square. 
It doesn’t make contour curves but it 
creates a volume. This is where we are 
at right now in this project, a point of 
understanding on how we can use these 
tools. We learned that in this early stage 
the overlapping of information on the 
topography and water helps to push the 

design a step further. 
We also worked with the tool on a 
more urban planning scale, the new 
train station in Karlstad. We received 
an analysis of the 10-year flood from 
the city. Unfortunately the grain of this 
analysis was to big. It didn’t provide us 
with the smaller details on how the water 
was moving. We ran the previous tools 
in this project as well and from that we 
got a much more defined analysis and 
understanding of the flows. The tool 
shows in which direction each street 
slopes and also marks the points where 
water is collected. At the same time 
it gives an indication of the amount of 
collected water. 

All the images are taken directly from 
the software. We can control what 
information we want to see the zand 
don’t need to run it through other 
software. The next stage for our 
research now will be to compare this 
tool of Rhinoceros and Grasshopper to 
GIS software. It is really exciting to see 
how we can use these different tools 
directly in the design process in a way 
that the analyses feed the design and 
improves it.
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Gustav Jarlöv och

Jack Johnson

Landskapsarkitekter 

White arkitekter

Slussen är en 
getingmidja, den 
enda kopplingen 
mellan norr och 

söder, dessutom 
en av de viktiga 

kopplingar mellan 
Mälaren och 

Saltsjön. 

Slussen
Det handlar om vatten
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White Landskap har arbetat med 
Slussen-projektet sedan år 2010. Det 
är ett stort stadsbyggnadsprojekt men 
också ett projekt som handlar om vatten.

Bakgrund & Historik:

Den nya Slussen ligger mitt i Stockholm 
mellan Gamla Stan och Södermalm. 
Området omges av urberg och 
förkastningsbranter i öst-västlig riktning 
och korsar Stockholmsåsen i nord-
sydlig riktning. Stadsholmen (Gamla 
Stan) ligger mellan Mälaren och 
Saltsjön, och är omfluten av norr- och 
söderström. Under de senaste 100 
åren har landhöjningen medfört att en 
nivåskillnad uppstått och Mälaren och 
Saltsjön har separerats. Mälaren har 
blivit en insjö av sötvatten, avskuren 
från Saltsjön. Med landhöjningen har 
den upphöjda åsen mellan Mälaren och 
Saltsjön skapat ett näs som hindrat fri 
passage för fartyg. Det här var grunden 
för den första slussen som byggdes på 
platsen, nämligen Drottning Kristinas 
Sluss som invigdes år 1642.
Drottning Kristinas Sluss var kanske 
inte ens den allra första, men den första 
ordentligt etablerade som vi känner 
till. Sedan dess har det byggts en ny 
sluss ungefär vart hundrade år. I mitten 
av 1700-talet bygger man Christoffer 
Polhems sluss och i mitten av 1800-talet 
Nils Ericssonslussen.

Senaste århundradet:

I början av 1900-talen uppstod det så 
kallade Slussen-eländet, en konsekvens 
av ökad trafik i staden av spårvagnar 
och bilar samt en aktiv maritim handel 
som var beroende av en fungerande 
slussanläggning. Slussen är en 
getingmidja, den enda kopplingen 
mellan norr och söder och dessutom 
en av de viktigaste kopplingarna mellan 
Mälaren i väst och Saltsjön i öst. År 
1935 stod Karl-Johansslussen klar, vilket 
var utmärkande i Europa då man för 
första gången byggde trafikklöverblad.
 
Ett intressant citat, som speglade den 
aktuella planeringens mode, var när Le 
Corbusier lyckönskade Tage William 
Ohlsson, en av upphovsmännen, såhär i 
ett brev: "Ni har skapat, ni i Stockholm, 
den moderna tidens första stora verk -  
korsningen vid Slussen! Fullfölj arbetet i 
denna skala. Misströsta inte. Gå vidare, 
kom med förslag, kämpa på…" 

Anläggningen var redan från 
början förberedd för högertrafik. 
Trafiken peakade just år 1967 innan 
Essingeleden öppnade. Maxkapaciteten 
på över 60 000 fordon per dygn 
utnyttjades en kort tid, sedan minskade 
trafiken och Stockholm började inse att 
anläggningen var överdimensionerad. 
Man upptäckte också att konstruktionen 
var undermålig och betongen av dålig 
kvalitet. 
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Den Nya Slussen:

Redan 1991 genomfördes en första 
arkitekttävling för en ny Slussen, 
ungefär i takt med den hundraårscykel 
som har pågått sedan 1600-talet.
Men när anlägningens överkapacitet 
och dåliga skick blev allt mer påtaglig 
ökade aktualiteten väsentligt. Ett 
viktigt tillägg till programkravet att 
lösa trafikproblematiken visade sig 
vara kopplat till ett större område. 
Klimatförändringar med stora 
nederbördsmängder kräver att 
möjligheterna att snabbt tömma 
Mälarens vatten måste öka. Risken 
för översvämning av Gamla Stan 
uppmärksammades år 2000 men 
var egentligen inte den allvarligaste 
utmaningen. Värre var riskerna att 
reningsverk i Uppsala, Södertälje m.fl. 
svämmas över och förorenar Mälaren 
som är dricksvattentäckt för över 2 
miljoner människor. Stockholm såg en 
chans att få draghjälp av faktumet, ökad 
avbördningskapacitet i Söderström 
(Slussen) kunde ge ett ekonomiskt 
bidrag till den ombyggnad av Slussen 
som i vilket fall var nödvändig. 

Slussen är en bit av ett större 
pussel - skydd av vattentäkten:

Innan den nya Slussen kunde gestaltas 
var staden tvungna att utreda vad 
platsen kunde ha för funktion i ett 
större perspektiv. Söderström, där 
Slussen ligger, är ett av Mälarens 
utlopp i Saltsjön, det med störst 
avbördningskapacitet. Avbördning sker 
genom den gamla Nils Ericssonslussen 
som idag är övertäckt och fungerar 
som avtappningskanal. Övriga 
avtappningar sker via Karl Johanslussen, 
Riksbron och stallkanalen i Norrström, 
Hammarbyslussen samt Södertälje 
sluss. Sammanlagt har dessa 
avtappningsanläggningar en nuvarande 
kapacitet på 800 m3/s, varav Slussen 
står för 285 m3/s. 

Dagens vattenreglering är statisk. Den 
nya regleringen av Mälaren kommer vara 
dynamisk och ta hänsyn till nederbörd, 
havsvattenstånd och årstid. Den 
nya regleringen kommer ha positiva 
ekologiska effekter. På våren kommer 
högvattnet bli en decimeter högre än 
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Den nya Slussen 
kräver en komplex 

och gedigen 
utredning för att 

säkerställa att 
det kommer att 

fungera under 
nästkommande 

hundra åren. 
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idag så att viktiga strandängar svämmas 
över, vilket gynnar vattenväxter och 
djurliv. På sommaren blir vattenståndet 
lägre, för att frön ska gro och för bete 
och slåtter.
Den nya regleringen förbättrar också 
förutsättningarna för effektiva islyft i 
vassområden under tidig vår så att den 
blå bården mellan vass och strandäng 
kan förnyas.

Slussen har uppmärksammats av OECD 
(Organisation for Economic cooperation 
& Development) som ser projektet som 
ett exempel på god klimatanpassning 
bl.a. för att det i hög grad förbereds för 
anpassning till gradvisa förändringar 
av vattennivåer i både Mälaren och 
Saltsjön, laster mm.  

Med förväntade klimatförändringar 
kommer förutsättningarna ändras under 
de kommande 100 åren. Nederbörden 
kommer att öka vilket innebär mer 
vatten i Mälaren vilket i sin tur medför 
större risk för översvämning och ett 
ökat krav på avbördningskapacitet. 
För att förebygga översvämning 
måste man ha möjlighet att bli av med 
vattnet relativt snabbt. Snabbare än 
den nuvarande anläggning klarar.
Avbördningskapaciteten från Mälaren 
ska ökas med 1200 kubik/s från 
800 till 2000 m3/s. Slussen ska stå 
för nästan hela denna ökning. Det 
innebär att Slussen kapacitet ökas 
från 285 m3/s till 1400m3/s. Aktuella 
avtappningsvolymer kommer att 
variera under årets lopp beroende 
på nederbörd, väderprognoser 
och förväntade havsnivåer. Under 
sommartiden är avtappningen relativ 
låg, medan den under våren kan ökas 
kraftigt p.g.a. snösmältning. Den 
nya Slussen kräver en komplex och 
gedigen utredning för att säkerställa 
att det kommer att fungera under 
nästkommande hundra år. 

Hur kom man fram till ett förslag 
som passar de nya kraven?

Sedan år 1991 har ett antal 
gestaltningsutredningar tagits fram 
inklusive två års beräkning och 
utredning (Tikab och ELU) på den 
nuvarande Slussens design. Denna 
beräkning testades med en 1:40 
skala fungerande/dynamisk mock up. 
Mockuppen utfördes vid Vattenfalls 
anläggning i Älvekarleby. Resultat visade 
att förslaget fungerade som förväntat 
och nu är byggandet av Nya slussen i 
gång och beräknas stå färdig år 2025.

Hur kan Slussen vävas in i Stadens 
hjärta? Vad handlar Slussen om, 
egentligen? 

Jo! Det är att skapa en trygg och 
funktionell trafiklösning som binder 
ihop Södermalm med centrala 
Stockholm och Mälaren med Saltsjön. 
Att skapa en mötesplats för ett 
Stockholm i världsklass och förstås 
Skydda Stockholms och Mälardalens 
dricksvattentäkt samt förebygga 
negativa konsekvenser till följd av 
klimatförändringar. En central fråga är; 
Hur kan man integrera denna tekniska 
anläggning i en av stadens mest 
centrala knutpunkter? Slussen är unik. 
Ingen annanstans i världen finns en 
vattenanläggning som i tät stadsmiljö 
ska lösa de funktioner som denna gör:

  

38



VAT TE N - K ATA S TROF E LLE R K ÄRLE K? / WHITE

Slutsats:
Slussenprojektet omfattar ett brett 
spektrum av olika teknikkompetenser. 
Redan från början av projektet har 
gestaltning av den offentliga miljön haft 
en lika viktig roll som den underliggande 
avbördningstekniken. 
Ett sådant projekt kräver en tät 
samordning och en god vilja från 
samtliga parter. Man kan påstå att ingen 
särskild del av Slussen är underordnad 
någon annan. Den Nya Slussen kommer 
bli ett bra exempel på en integrerad 
design där resultatet bygger ett bättre 
samhälle för alla.

Voilá! Slusstorget!

 / Avbördning
 / Slussning
 / Dämning
 / Fiskvandringsled

Tekniken måste även anpassas så att 
stadsrummet blir attraktivt:

 / Avbördningsbassängerna är inramade 
av torgytor 
 / Slusskanalen med sina slussande 
båtar blir en levande teater 
 / Kajytorna och det strömmande vattnet 
är tillgängliga för Stockholms invånare 
dygnet runt
 / Gång- och cykelstråk väver sig tvärs 
över Slussen
 / Restauranger och caféer aktiverar 
platserna under huvudbron
 / Konst är integrerad i vattenrummet
 / Fiskvandringleden är synliggjord för 
allmänheten
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Samtal & 
Sammanfattning
Efter seminariet hölls det en paneldiskussion där föreläsarna 
sammanfattningsvis fick reflektera över tre frågor angående seminariet.

Under paneldiskussionen fanns det även möjlighet för deltagarna att 
interagera med diskussionen med hjälp av mentimetrar utifrån två 
frågeställningar som berörde seminariet.
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Jakob Granit

1. Många goda exempel på 
stadsplanering finns inom staden för 
att anpassa den till klimatförändringar 
och väderförändringar. Att planera 
uppströms och nedströms är delvis 
nytt för staden. Det är utanför den 
traditionella domänen men vattenfrågan 
måste hanteras också utanför stadens 
ram och då krävs rätt institutioner som vi 
saknar i Sverige. 

2. God arkitektur och stadsplanering 
måste planera för nya väder och 
klimatrisker och det krävs ett synsätt 
som möjlig gör detta. Kommunen/
staden har planmonopolet och den 
regionala och nationella planeringen 
är svag. Vattenresurser på land och till 
havs påverkar staden. Försäkringsbolag 
börjar nu även i Sverige att ta 
väderrelaterad risk på allvar t.ex. 
översvämningsrisk. Det kan bli dyrt 
och svårt att försäkra framöver. Grön 
infrastruktur blir allt viktigare. 

3. Delvis är perspektivet uppströms/
nedströms inte det enskilda 
arkitektkontorets fråga men den kan 
väckas och lyftas av det  framåtriktade 
bolaget.

Föreläsarnas reflektioner
EftEr sEminariEt 
bad vi förEläsarna 
att åtErkoppla via 
trE frågor som 
bErördE dagEn:

1. Vilka är dina 
viktigaste tankar 
och intryck från 
dagen? 

2. Vad ser du 
för möjligheter 
till utveckling 
och framtida 
samarbeten? 

3. Hur skulle du 
önska att White 
tog detta vidare? 
Vad ska vi 
fokusera på? 
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Jonatan Malmberg

2. Gröna tak-institutet är ofta med i 
utvecklingsprojekt (t.ex. VINNOVA 
eller EU). Det är ibland lättare att 
vinna utlysningar med en oberoende 
expertorganisation / NGO, och Gröna 
tak-institutet kommer gärna i kontakt 
med verkliga projekt eftersom vi inte 
jobbar som konsulter. Vi kan bidra till 
hög innovationshöjd och vårt nätverk. 

3. White skulle kunna vara med och 
driva på för utvecklingen av jordar med 
biokol och mer cirkulär ekonomi, 
samt bidra till att innovationer slutar vara 
innovationer och införlivas i bredd inom 
olika projekt

Jens Thoms Ivarsson

1. Det var intressant och lärorikt att 
höra andra föredragshållare från olika 
områden, t.ex. att man zoomade in på 
gröna tak specifikt och hur man arbetar 
i stor skala i Köpenhamn. Det är en 
intressant kombination – att man går 
ner på djupet inom ett specifikt område 
och även tittar på de större och mer 
strategiska frågorna.

2. För att vi ska skapa bra, robusta, 
intressanta, estetiskt tilltalande, kul 
och levande samhällen krävs denna 
typen av ”seminarium/workshops” där 
man samlar folk från olika branscher 
och förvaltningar inom staden. En 
uppföljning på denna dagen skulle 
kunna vara en mer ”hands-on” workshop 
där man tvingas att se på vatten/
regnfrågan från andras perspektiv.  

3. White skulle kunna lägga sig i 
framkant på hur en arkitektfirma 
arbetar kreativt ochh hållbart med 
regn. Där finns hur mycket som helst 
att göra. Kanske genom att arrangera 
regnworkshops?

Föreläsarnas reflektioner
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Deltagarnas kommentarer

KUNSKAP OCH 
KOMMUNIKATION

Vi behöver uppmärksamma 
och skapa en medvetenhet hos 
allmänheten om vad kommande 
klimatförändringar innebär och 
vilka konsekvenser detta medför.

Vi förklarar de direkta 
konsekvenserna i form av mer 
extrema vädersitutationer och 
de kriser som följer med t.ex en 
översvämning.

Vi måste sätta fokus på 
problematiken men samtidigt 
också visa på möjligheterna.

PLANERING OCH 
KREATIVA LÖSNINGAR

Vi behöver utveckla våra 
planeringsverktyg och visa att 
vattnet är en förutsättning för 
hur vi planerar våra städer, inte 
tvärtom.

Vi måste ta hänsyn till 
väderförutsättningar när vi 
planerar och utgå ifrån att det 
kommer komma mer regn, vi 
måste helt enkelt planera för 
framtiden.

Vi har möjligheten att med 
goda exempel visa på kreativa 
lösningar för vatten som ger 
mervärden. Pedagogiskt förklara 
vattnets värde, belysa nyttan 
och framhäva potentialen.

Vi måste anta utmaningen och 
skapa upplevelser, mötesplatser 
och sprida kunskap med hjälp av 
gestaltning som hanerar vattnets 
förutsättningar i stadens 
planering.

många idéEr, åsiktEr och konkrEta 
förslag kom in och dEt var ingEn 
tvEkan om att dEltagarna var 
EngagEradE i frågan. 
för att sammanfatta och göra dEras 
röstEr hörda har vi sammanställt 
dEras svar ornadE undEr Ett antal 
skönjbara tEman.

undEr sEminariEt så 
bjöd vi in dEltagarna 
att mEdvErka i 
dEbattEn gEnom att 
svara på två 
frågEställningar via 
mEntimEtEr. 

1. hur kan vattnEts 
bEtydElsE bli En 
prioritErad fråga i 
samhällsplanEringEn?

2.hur kan vi bygga 
bättrE nätvErk och 
samarbEtEn?

1
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EKONOMI OCH 
POLITISKA BESLUT

Vi behöver visa på en holistisk 
samhällsnytta och den 
ekonomiska hållbarheten av att 
planera för vatten gentemot den 
eventuella ekonomiska 
förlusten om vi inte gör det.

Vi måste förankra kunskapen 
politiskt genom tydliga 
styrdirektiv, mål och riktlinjer, 
lagstiftning samt ställa krav på 
vattnets betydelse vid översikts- 
och detaljplanering.

Vi måste lyfta frågan till nationell 
samordning där myndigheter 
och förvaltningar arbetar sida 
vid sida med utmaningarna med 
samma målbild.

SAMARBETEN

Vi måste börja jobba över 
fastighetsgränser, stadsgränser, 
kommungränser, regionsgränser 
och nationsgränser. Vattnet 
begränsar sig inte, det flödar 
genom allt.

Vi måste ta initiativ till att 
forskare, praktiker och politiker 
jobbar tillsammans och med 
hjälp av samlad kunskap 
gemensamt formulerar visioner 
och målbaserad forskning.

Vi behöver upplysa och stötta 
ambassadörer i vattenfrågan 
och bistå med kunskap och 
inspiration

KOMPETENS

Vi behöver fortsätta ta initiativ 
och bjuda in till forum där vi 
delar kunskaper med varandra. 
Delad kunskap är dubbel 
kunskap. 

Vi bör sätta tydliga 
gemensamma mål och 
strategier, arrangera tävlingar 
inom ämnet ihop och främja tid 
för erfarenhetsåterföring.

Vi måste utveckla intern metodik 
och samt komma i kontakt 
med de som kan mest om 
problematiken och lösningarna 
och på så vis lära oss mer.

INTERDISCIPLINÄRT/
TVÄRVETENSKAPLIGT

Vi måste vara lyhörda för 
kompetensen inom olika 
yrkeskategorier och nyttja de 
olika disciplinerna för att erhålla 
ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Vi kan redan tidigt i projekten 
ha ett interdisciplinärt 
förhållningssätt och även 
applicera tvärvetenskapliga 
verktyg på pilotprojekt.

SAMARBETEN

Vi behöver samverka på 
nationell, regional och lokal nivå 
såväl som mellan offentliga, 
privata och civilia aktörer.

2
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Gustav Jarlöv

Landskapsarkitekt 

White arkitekter

Sammanfattning
Vatten - Katastrof eller kärlek?

Att frågan om hur vi hanterar vattnet i våra livsmiljöer är något som berör och 
engagerar är tydligt. Både föreläsare och seminariedeltagare visade på en djup 
insikt i att det för städernas framtid är avgörande att hitta nya lösningar på hur man 
tar hand om det vatten som på olika sätt strömmar genom staden och att ny kunskap 
utvecklas snabbt. På övergripande nivå handlar det om hur man ser på staden och 
dess beroendeförhållande till omgivningen – vatten till staden från nederbörd, hav 
och floder och det vatten som staden ger ifrån sig. Havs- och vattenmyndighetens 
generaldirektör, Jacob Granit, gav en tydlig bild av hur allt hänger ihop och 
måste vara i balans för att utvecklingen ska bli hållbar. Med klimatförändringar, 
havsnivåhöjning och ökad urbanisering är sökandet efter jämvikt ett ständigt 
pågående arbete som måste vara prioriterat. 

Det handlar också om att i städerna formulera tydliga strategier för att kunna 
mobilisera sig och vidta nödvändiga åtgärder, för att på ett så smart och effektivt 
sätt som möjligt integrera vattnet i vårt medvetande, i planeringen och slutligen 
i stadsstrukturen. Här visade både Henriette Berggreen N´Guessan och Jens 
Thoms Ivarsson hur man i Köpenhamn respektive Göteborg arbetar innovativt 
för att dessa städer ska bli mer tåliga emot de klimatförändringar som sker och 
samtidigt se vattnet som en fantastisk resurs och inte ett hot. I seminariets tredje del 
presenterades ett antal konkreta exempel på hur man kan göra för att ta hand om 
vattnet i staden. Jonathan Malmberg visade de senaste lösningarna för gröna tak och 
regnbäddar med skelettjord och biokol. Budskapet är även här att de olika delarna 
hänger ihop och måste samverka. Libny Pacheco och Daniel Asp visde hur man med 
digitala verktyg kan få med vattnets rörelser i designprocessen så att de stadsmiljöer 
vi formar ges en optimal kapacitet att ta hand om vatten. Slutligen berättade Jack 
Johnson och Gustav Jarlöv om Slussen i Stockholm, ett projekt som till stor del 
handlar om att med en avancerad dammkonstruktion i tät stadsmiljö skydda Mälaren 
som dricksvattentäkt för nära två miljoner människor. 

Seminariet avslutades med gruppdiskussioner kring några gemensamma frågor. 
Tanken var här att få en återkoppling på hur vattnets betydelse kan göras till en 
mer prioriterad fråga i samhällsplaneringen, samt hur vi kan bygga bättre nätverk 
och samarbeten. Synpunkter som återkom var bland annat att det handlar om 
kommunikation - att på ett pedagogiskt sätt förmedla kunskap om vattnets 
betydelse, men även att utveckla planeringsverktygen och visa på vikten av att satsa 
pengar så att politiken kommer på banan. Det rådde en bred enighet om att forum 
som detta seminarium är viktiga för att dela kunskap, hitta former för samarbeten och 
tvärvetenskapligt arbete. 
Så, fortsättning följer.   
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It became clear that the challenge of how we deal with water in our environment 
is something that engages and affects. Both lecturers and seminar participants 
showed a deep awareness that for the future of the cities, it's important to find new 
solutions on how to handle the water, which flows through the city in different ways, 
and that new developments changes rapidly. On a general level, it’s about how one 
views the city and its dependence on the surroundings - the water that goes in to 
the city from precipitation, sea and rivers and also the water that the city leads away. 
The General Director of the Sea and Water Authority, Jacob Granit, gave a direct 
perspective of how everything is connected and must stay in balance in order for the 
development to be sustainable. With climate change, rising sea levels and increased 
urbanization, the search for equilibrium is an ongoing concern that needs to be 
prioritized.

It is also a matter of the cities formulating a clear strategy in order to be able to 
mobilize and make the necessary measures to integrate the water as clever and 
efficiently as possible, in our consciousness, in the planning and finally in the urban 
structure. Both Henriette Berggreen N´Guessan and Jens Thoms Ivarsson showed 
different examples, in Copenhagen and Gothenburg, on how to work innovatively, 
in order to make these cities more resilient to the impact of the climate change and 
at the same time to look upon the water as an amazing resource instead of a threat. 
The third part of the seminar presented several concrete examples of how to take 
care of the water in the city. Jonathan Malmberg explained the latest solutions for 
green roofs and rainbeds that contains lithosol and biocarbon. The content is that 
the different parts are interconnected and need to work together. Libny Pacheco 
and Daniel Asp demonstrated how digital tools can use the movements of water in 
the design process, so that the urban environments we shape are given the optimal 
conditions and capacity to handle the water. In the end of the seminar Jack Johnson 
and Gustav Jarlöv talked about Slussen in Stockholm, a project that is using an 
advanced pond construction in a dense urban environment, which purpose is to 
secure Lake Mälaren as a drinking water supply for near two million people. 

At last, the seminar was completed with questions through group discussions. 
The aim was to receive feedback on how the importance of water can be made 
in to a more prioritized issue in community planning, and how we can build better 
networks and collaborations. The response, among other things, was focused 
on communication - to educate and convey the significance of water, but also to 
develop planning tools and show the importance of investing money so that the 
politics gets on the same track. There was a consensus that assemblies such as 
this seminar are important for sharing knowledge, finding forms of collaboration and 
interdisciplinary work.

Summary
Water - Disaster or love?
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