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1

Syfte

Det här dokumentet är framtaget för att vara en guide vid
anläggning av Blågröngrå system (BGG-system). Denna
skrift bör läsas ihop med handoken Levande gaturum – en
handbok för Blågröngrå system, då dessa kompletterar
varandra.
Bakgrunden till denna utförandebeskrivning bygger
på mångåriga fältförsök och forskning inom området
VA-hantering och vegetation för att få en mer hållbar
dagvattenhantering för främst urban miljö. Skriften
Växtbäddar i Stockholms stad - en handbok 2017
tillsammans med två forsknings med två forskningsstudier
(2015 och 2017) i Vinnova-projektet Klimatsäkrade
Systemlösningar för Urbana ytor med tester på öppna
förstärkningslager gjorde att utvecklingen av BGGsystem tog fart i Sverige. Handboken du nu ska komma
att läsa är den senaste produkten av en utveckling och
kunskapssammanställning inom detta ämnesområde.
Varje BGG-projekt har speciella förutsättningar och krav.
Utförandebeskrivningen illustrerar en generell process
och det kan därför krävas avsteg eller ändringar vid
anläggning för att anpassas till ett specifikt projekt. Detta
är ett exempel på en process och vissa moment går att
göra i annan ordning. I första hand är det alltid ritningar
och andra projektspecifika dokument som ska efterföljas.
Just nu sker mycket inom området vilket kan komma
att påverka utformningen av BGG-system varför
utförandebeskrivningen kommer att uppdateras allt
eftersom kunskap och regelverk utvecklas. Till exempel
kommer snart AMA -Anläggning 20 vilket kommer påverka
hänvisning till koder och texter. Se hemsidan
www.bluegreengrey/edges.se för senaste version.
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Begrepp och definitioner

Adsorption innebär att ett ämne
löst i en vätska fastnar eller finns
i anrikad form på ytan av ett fast
material.
Avbrott syftar här på en
avskiljande underbyggnad eller
undergrund som delar upp stråk
av öppet förstärkningslager i
mindre enheter. Ett avbrott kan
utformas som en vall.
Avjämningslager är ett lager
av fin makadam som packas in i
öppet förstärkningslager för att
skapa en jämn yta. Exempelvis
makadam 8/11 mm.
Bergkross är material
av krossat berg som är
vanligt förekommande vid
anläggningsarbete.
BGG-system står för Blågröngrå
system. Ett samlingsnamn för
alla typer av konstruktioner
som samutnyttjar volym för
dagvattenhantering, växtbäddar
och hårdgjorda ytor.
Biokol är ett poröst, kolbaserat
material som blandas in i
substrat för att förbättra dess
egenskaper som rening, lagring
av vatten och näring. Biokol
kan näringsberikas vilket ger en
näringsdepå i växtsubstratet för
både växter och markliv.
Brunnar I denna handbok
kommer flera typer av brunnar
att beskrivas, se exempel i nästa
spalt:
- Dagvattenbrunn är den
komponent som är avsedd

att samla upp dagvatten från
hårdgjorda ytor.
- Luftbrunn är den komponent
som bistår med gasutbyte
mellan växtbädd under
hårdgjorda ytor och atmosfären.
En luftbrunn är oftast ca 1m
djup och ansluts direkt mot det
öppna förstärkningslagret.
- Luftdagvattenbrunn är en
form av luftbrunn dit man även
leder dagvatten. Denna brunn
kopplas till exempelvis en
spridarledning.
- Styrningsbrunn är den
komponent som styr och
reglerar dagvattenflödet inom
BGG-system. Den fungerar även
som bräddningsbrunn och bistår
med gasutbyte.
Bräddning är när dagvatten
svämmar över från en fylld
anläggning till en brunn eller
ledning.
Bärlager är den del av
överbyggnaden som är mellan
förstärkningslagret och slitlagret.
Cykelfartsgata är en gata där
motorfordon och cyklister
samsas om utrymmet, på
cyklistens villkor.
Dagvatten är ytligt avrinnande
nederbörd och smältvatten.
Dimensionerande regn är
det regn som används för att
dimensionera anläggningar
avseende flöde, rening och
fördröjningsvolym enligt Svenskt
Vatten P110.

Dränerande överbyggnad
är en överbyggnad med
hög infiltrations- och
perkolationskapacitet. Läs mer i
avsnitt 6.3.2.

GIS (geografiskt
informationssystem) är
datorbaserade system för
insamling och behandling av
geografisk data.

Regnbädd är en nedsänkt
vegetationsyta med
fördröjningszon för
omhändertagande av dagvatten.
Läs mer i avsnitt 6.3.4.

Enhet syftar här på stråk av
öppet förstärkningslager mellan
två avbrott.

Hydraulisk konduktivitet är ett
mått på genomsläppligheten i
ett substrat.

Rotzon syftar här på den volym
där rötter förväntas växa.

Extremregn syftar här
på regn som är större än
dimensionerande regn eller
större än VA-systemet kan
hantera

Infiltration är vattnets rörelse
genom markytan.

Finmaterial syftar här på
bergkross i fraktioner mindre
än 2 mm.
Flexzon kallas det området i
gaturummet som växelvis utgörs
av t.ex. parkeringsfickor och
vegetationsytor. Den anläggs
ofta mellan körbana och GC-yta.
Fraktioner skrivs i handboken
utan enhet, men avser ett
storleksintervall i mm.
Fördröjningszon är ett litet
dagvattenmagasin ovanpå en
regnbäddsyta.
Geomembran är en duk som
hindrar vatten från att tränga in
eller ut ur en konstruktion. Det
kan utgöras av olika material
såsom gummi eller bentonitlera.
Geotextil är en
materialavskiljande duk som
förhindrar att små partiklar
migrerar.

Inlopp syftar här på alla typer av
komponenter som leder vatten
in i regnbädden.
Komponent syftar här på
element eller beståndsdel som
ingår i konstruktioner, t.ex.
brunnar, geotextil och inlopp.
Kornstorleksfördelning är
den procentuella fördelningen
av mineralpartiklars storlek
i en jord eller bergkross.
Redovisas ofta i tabell eller
kornfördelningskurva, även
kallad siktkurva.
Makadam är krossat
bergmaterial och syftar här
på fraktioner mellan 2 och
90 mm. Förekommer i olika
fraktionsspann, t.ex. 2/4, 8/16,
16/32, 16/90 och 32/90.
Mindre regn syftar på 1-2
årsregn som ofta används vid
dimensionering av rening
Perkolation är vattens rörelse i
substrat.

Samkross är krossat
bergmaterial i fraktioner mellan
0 och 200 mm.
Stadsvatten är ett
samlingsnamn för vatten som
genereras i en stad och som
kan återanvändas/nyttjas. T.ex
dränerings-, tak- och dagvatten
samt vissa typer av gråvatten.
Slitlager är det översta lagret
i en överbyggnad, som utsätts
för trafik. Ofta ingår sättlager i
benämningen slitlager.

Stråk syftar här på långa,
sammanhängande partier av
öppet förstärkningslager.
Terrass är den yta på
underbyggnad eller undergrund
på vilken överbyggnad för
vegetationsytor och hårdgjorda
ytor anläggs.

Täcklager är ett ytligt
makadamlager för att minska
avdunstning, erosion och
ogräsuppslag.

Undergrund är orörd del av
marken under terrass och
underbyggnad.
Vegetationsyta syftar här på
en vegetationsyta anlagd på
öppet förstärkningslager där
tillrinnande dagvatten ej leds
till ytan ovanifrån (vilket det
gör i en regnbädd). Istället leds
dagvattnet via en brunn till det
öppna förstärkningslagret där
vegetationen kan tillgodogöra
sig vattnet. Läs mer i avsnitt
6.3.6.
Växtbädd syftar här på den
volym där rötter förväntas växa.
Se rotzon.

Stenmjöl är krossat bergmaterial
i fraktioner från 0 till 8 mm.

Träd i hårdgjord yta syftar
här på en konstruktion för
trädplantering med hårdgöring
ovan växtbädden. Läs mer i
avsnitt 6.3.3.

Underbyggnad är den del av
markanläggning som ligger
mellan undergrund och terrass.

Växtjord syftar här på A- och
B-jord enligt AMA anläggning
20, eller en befintlig jord.
Växtsubstrat syftar här på
framställda bergkross- eller
sandbaserade substrat med
syfte att uppnå specifika
fysikaliska krav, t.ex.
genomsläpplighet.
Överbyggnad är den del
av markanläggningen som
påförs terrassen. Avser hela
konstruktionen för t.ex. en
hårdgjord yta eller växtbädd.
Öppet förstärkningslager
är ett förstärkningslager
bestående av makadam. Även
kallat luftigt eller dränerande
förstärkningslager.
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Grundläggning av BGG-system

Här beskrivs hur processen påbörjas genom
grundläggning av öppet förstärkningslager. Byggnationen
av BGG-system kan utföras i en eller två etapper. Med
två etapper avses att i ett första skede färdigställs en
byggata som används vid anläggandet av byggnads- och
kvartersmark. Utförandet av grundläggningen med
öppet förstärkningslager görs likadant oavsett om BGGsystemet byggs i en eller två etapper. Däremot skiljer sig
färdigställandet av öppet förstärkningslager beroende på
om det görs i en etapp (se kapitel 4) eller i två etapper (se
kapitel 5).
I turkos rutor ges förslag på AMA-koder enligt AMAAnläggning 17. Då många moment är nya föreslås
flera koder med 9- och Z-tillägg. Snart kommer AMAAnläggning 20 ut och då kommer dokumentet att
uppdateras. I AMA-Anläggning 20 finns koder för
dränerande (öppet) förstärkningslager.
Vid anläggning i exploateringsområden är det vanligt
att processen utförs i två skeden. I skede ett utförs
grundläggning av systemets underjordiska delar
och arbetet i skede ett avslutas därefter av byggata
som används under uppförande av byggnader och
kvartersmark. När husen är färdigbyggda startar skede
två i anläggandet av BGG systemet. Då öppnas grunda
schakt upp där vegetationsytor ska anläggas och systemet
färdigställs. Om processen utförs i ett enda skede, t.ex
vid anläggning i befintlig gatumiljö, anläggs ingen byggata
utan färdigställandet sker direkt efter grundläggningen.
Illustrationerna i den här beskrivningen visar anläggning
i exploateringsområde för systemet med generellt högre
krav. Principen är dock densamma om anläggning utförs i
befintlig miljö eller med generellt högre krav.

6
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3.1

Dokumentation och kontroll

Redovisa nyckelskeden enligt checklista löpande under
byggprocessen med hjälp av fotodokumentation. All
personal som deltar i anläggning av BGG-system ska ha
fått utbildning om systemet innan arbetet påbörjas. För
exempel på egenkontroll se s.37, sist i denna bilaga.
•
•

Egenkontroll: YCQ.1112
Utbildning av personal: BZ

1

Färdig kvartersnivå

2

Terrass gångyta (-0,5m)

3

Terrass BGG-system (-1,0 till 1,5m)

4

Terrass körfält (-0,8m)

5

Stamledning för dagvatten

3.2

Schakt och formande av terrass

Schakt utförs för det kommande BGG-systemet och
eventuella VA-ledningar med flera under mark. Utförande
av detta beskrivs inte i det här dokumentet. Efter att
eventuella VA- eller övriga ledningar har anlagts formas
en ny terrass för överbyggnaden för BGG-systemet och
övriga ytor med mera. Terrassen hamnar ofta på 1,0-1,5
m djup och ska ges fall som följer den framtida markytans.
Djupare terrassbotten krävs ofta vid brunnar. Det är av
yttersta vikt att terrassen blir stabil, framtida sättningar
härrör ofta till undermåligt packad och instabil terrass.
•

Schakt: CBB.112 alt. CBB.113

1
1
4
2
3
Figur 1. Illustrerar terrassytor för kvartersmark och
gaturum efter VA-ledningssystem lagts och kringfyllts.
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3.3

Styrningsbrunnar

Styrningsbrunnar som reglerar flödet i BGG-systemet
placeras ut och ansluts till dagvattennätet. Är
styrningsbrunnen försedd med perforerade sidor ska
kringfyllande öppet förstärkningslager och vattengången i
utgående ledning nivåjusteras så att önskat flöde erhålls.
Om styrningsbrunnen är perkolerande (perforerade
sidor) behöver krinfyllnaden runt brunnen, där
hålbilden finns, vara av makadam t.ex. 16/32 för att
säkerställa att dagvattnet kan perkolera in och ut i öppet
förstärkningslager och brunn. Om styrningsbrunnen inte
är perkolerande kan kringfyllnad ske med traditionella
material. Det samma gäller ovan och under hålbilden om
styrningsbrunnen är perkolerande. Denna ska i så fall vara
omgärdad av geotextil för att förhindra materialvandring
som kan orsaka sättningar.
•
•
•

Bädd för VA-komponenter: CEC.2111
Styrningsbrunn: PDY.9
Kringfyllning: CEC.349

3.4

Rensbrunnar för takvatten

3

Placera och anslut rensbrunnar enligt ritning.

5

•
•
•

Bädd för VA-komponenter: CEC.2111
Rensbrunn: PDB.32
Kringfyllning: CEC.3111

2
1

5

5
4

1

Styrningsbrunn

2

Rensbrunn för takvatten från kvartersmark

Styrningsbrunn sedd från ovan.
1. Bräddningsrör
2. Sandfång
3. Flödesregulator med skyddsbur
4. Perforering för perkolation
5. Spridnings- tömnings- takvattenledningar

2

1

Figur 2. Styrnings- och rensbrunnar anläggs och ansluts.
Foto. Styrningsbrunn i mitten av fotot, rensbrunn till höger.
Levande gaturum - Bilaga 1
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3.5

Luftdagvattenbrunnar

Placera och anslut luftdagvattenbrunnar enligt ritning.
Deras perforerade sidor ska vara på samma höjd som det
öppna förstärkningslagret. I figur 3 nedan på illustrerat
BGG-system ingår ej luftdagvattenbrunn.

•
•
•

1
2

Bädd för VA-komponenter: CEC.2119
Dagvatten- och luftbrunn: PDY.6
Kringfyllning: CEC.349

Materiallager för ändring av terrassens
egenskaper
Styrningsbrunn

1

2

Figur 3. Om terrassens egenskaper behöver förändras placeras ett lager
med önskade egenskaper ut.
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3.6

Terrass

Undersök terrassen och anpassa åtgärder efter
beskaffenhet så att önskad infiltration uppnås. Det kan
t.ex handla om att göra en höggenomsläpplig terrass mer
tät. Exempel på situationer där terrassen bör tätas är
följande:
• När målet är att erhålla en trög perkolation eller
fördröjning där terrassen består av materialtyp 11
& 12 ur Tabell DC/2 AMA-Anläggning. Terrassen
avjämnas med ett 100 mm tjockt lager. Material
anpassas efter geotekniska förutsättningar och behov.
•

Terrassens fall ska följa den framtida markytans fall.

•

Om terrassmaterialet i schaktets slänter är
erosionsbenäget kan det skyddas med geotextil
bruksklass N3.

•

Om ingen hårdgjord yta ska anläggas ovan öppet
förstärkningslager kan terrassen luckras till
minst 200 mm djup med grävmaskin för att öka
genomsläppligheten på terrassen.

•
•
•

3.7

Tätning av schaktet (extra)

Schaktets botten och/eller slänter ska eventuellt tätas
med geomembran, t.ex. gummiduk (LDPE/EPDM)
eller bentonitmatta. Detta skyddar grundvatten eller
husgrunder från oönskade flöden och föroreningar.
Geomembran rullas ut så att den täcker anvisade ytor.
Skarvar och genomföringar tätas enligt tillverkarens
föreskrifter. När geomembran är utlagd skyddas den med
t.ex ett lager bergkross 0/16. Närmast VA-komponenter
med stort flöde, t.ex. brunnar, spridningsledningar
och dagvattentunnlar, täcks bergkrossen av geotextil
bruksklass N3 för att minimera risker för erosion.
•
•
•

Geomembran och skyddslager: DBB.52
Tätning av genomföringar: ZBC
Geotextil: DBB.3133

Tätning och avjämning: CEE.31 eller CEC.39
Geotextil: DBB.3133
Luckring: DCL.149

Tätning av schakt med geomembran med ett skyddande
lager av bergkross 0/16 ovanpå i botten.

Grundläggning av BGG-system

3.8

Avbrott

3.9

Avbrotten byggs antingen upp av t.ex bergkross 0/32,
0/90 som täcks med geotextil. Avbrotten kan också skapas
med geosyntet eller dubbla lager geotextil som anläggs
vertikalt i det öppna förstärkningslagret. Man kan även
skapa avbrott genom att inte schakta bort befintlig terrass
där avbrott önskas.
•
•
•

Avbrott i öppet förstärkningslager: DCB.219
Geotextil, N3: DBB.3133
Geomembran: DBB.5

•

1

Lager 1, Öppet förstärkningslager

2

Avbrott

Öppet förstärkningslager (lager 1)

Öppet förstärkningslager läggs ut i flera lager med max
300 mm tjocklek. Varje lager packas genom minst 8
överfarter med vibroplatta över 400 kg innan nästa läggs
ut. Första lagret utgörs av t.ex makadam 32/63. Anläggs
grundare system, <0,8m (med hög trafikbelastning),
rekommenderas 2/90 eller 16/90. Detta lager utesluts om
det är systemnivå generellt lägre krav.
Där ledningar ska anläggas anpassas nivåer efter dessas
höjd. Kring brunnar används föreskriven kringfyllnad.
Om öppet förstärkningslager önskas utföras med 90/150
krosskärv, se Växtbäddar i Stockholms stad- en handbok
2017 för utförande.
Öppet förstärkningslager: DCB.219 alt. DCB.213

Tätning av terrass med geomembran med
lager 1 av öppet förstärkningslager

2

1

Figur 4. Illustrerar lager 1 av öppet förstärkningslager och uppbyggnad
av avbrott i form av en vall av samkross.

Levande gaturum - Bilaga 1
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3.10

Tömnings-, spridnings- och
stuprörsledningar

Tömnings-, spridnings och stuprörsledningar läggs ut och
ansluts enligt handling.
Ledningsbädd och kringfyllning utförs med t.ex. makadam
8/11 förutom när det är utanför öppet förstärkningslager.
Då används istället liknande material med noll-fraktion
som i avbrott, om det är en tät ledning.
•
•

Ledningsbädd: CEC.2111 & 2112
Kringfyllning: CEC.3111 & 3112

1 Spridnings-/tömningsledning
2 Avbrott

3.11

Dagvattentunnel (extra)

Om dagvattentunnlar används istället för spridningseller tömningsledning för att uppnå extra hög säkerhet
avseende drift och mottagning av sediment, placeras
de ut enligt ritningar och deras ändar förses med
gavelstycken. Under tunnlarna läggs en vävd geotextil
som skyddar ledningsbädden vid framtida renspolningar.
Skarvar i geotextil får inte förekomma under tunnel. I
övrigt se leverantörens anvisningar avseende anläggning.
•
•
•
•
•

Ledningsbädd för dagvattentunnel: CEC.2119
Geotextil för tunnlar: DBB.3131 & DBB.3133
Dagvattentunnlar: PBB.59
Kringfyllnad dagvattentunnlar: CEC.3119
Resterande fyllning dagvattentunnlar:
CEC.4119

Om stråken med öppet förstärkningslager seriekopplas
kan dränledning eller dagvattentunnlar användas för
tömning av ovanliggande magasin enligt Figur 5.

Dagvattentunnel ansluten till styrningsbrunn. Kan vara aktuell där
dagvatten med hög sedimentförekomst leds mot öppet förstärkningslager

3
2

3 Dagvattentunnel alt. tömningsledning (anläggs
endast om magasinen ska seriekopplas)
1

Figur 5. Illustrerar anläggning av spridnings- och tömningsledningar
samt dagvattentunnlar (extra) och avbrott
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Grundläggning av BGG-system

3.12 Öppet förstärkningslager med
växtbäddsförbättrande material (lager 2)

Under framtida växtbäddar ska det öppna
förstärkningslagret vara blandat med 15 vol%
växtbäddsförbättrande material som t.ex biokol, pimpsten
och kompost. Materialet ska blandas innan utläggning.
Mellan sjok med växtbäddsförbättrande material längsled
används motsvarande fraktion makadam utan inblandning
till samma höjd (visas ej i illustration).
Ett lager av makadam 32/63 eller 32/90, med och utan
växtbäddsförbättrande material, läggs ut med max 300
mm tjocklek och packas genom minst 8 överfarter med
vibroplatta över 400 kg.
•

Öppet förstärkningslager: DCB.219

Utläggning av öppet förstärkningslager med biokol.

Utläggning av öppet förstärkningslager med biokol där terrassen har
tätats med bentonitmatta.

1 Öppet förstärkningslager med
växtbäddsförbättrande material
1

Figur 6. Utläggning av öppet förstärkningslager
där vegetationsytor ska anläggas.
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4

Färdigställande av grundläggning av BGG-system i en etapp

Här beskrivs hur processen att grundlägga BGG-system
avslutas då utförandet sker i ett skede. För anläggning i
två skeden, se kapitel 5.

4.1

Luftbrunn

Sätt ut och anslut eventuella luftbrunnar. Deras
perforerade sidor ska vara i höjd med det kommande
öppna förstärkningslagret. Nivåjustering ska utföras med
makadam 8/11.
Kringfyllnad ska utföras med t.ex. makadam 16/32 kring
den del av brunn som kommer vara i nivå med det öppna
förstärkningslagret för att vatten och luft ska kunna flöda
ut och in från brunnen den vägen.
Ovan detta lager kan kringfyllnad utgöras av bergkross
med finmaterial. Denna ska i så fall vara omgärdad av
geotextil för att förhindra materialvandring som kan
orsaka sättningar.
•
•
•

4.2

Trädgropsfundament

Om träd ska planteras i hårdgjord yta sätta
trädgropsfundament på lager av öppet förstärkningslager.
Fundamentet placeras på betongmarksten
som nivåjusteras med t.ex. makadam 8/11. När
fundamentet är på plats fortsätter utläggning av öppet
förstärkningslager med växtbäddsförbättrande material
omkring det. En del makadam kommer falla in genom
öppningar i fundamentets sidor. Det är önskvärt och
ska inte förhindras. Fundamentets slutna övre del ska
anpassas till tjockleken på beläggningens överbyggnad för
att hindra att det faller in i trädgropen och blandas med
växtsubstrat. Detta skapar stabilitet och förhindrar att
marken runt trädgropen sätter sig i framtiden.
•

Trädgropsfundament: DDC.211

Bädd för VA-komponenter: CEC.2119
Luftbrunn: PDY.6
Kringfyllning: CEC.349

Luftbrunn som ska sörja för gasutbyte.
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Trädgropsfundament placerat på betongplattor med
underliggande makadam 8-11 för höjdjustering.

Levande gaturum - Bilaga 1

Trädgropsfundament. Hindra ej öppet förstärkningslager
att falla in med dukar.

Färdigställande av öppet förstärkningslager i en etapp

Snitt på uppbyggnad av stråk av
öppet förstärkningslager.

4.3
Öppet förstärkningslager
(lager 3 osv.)
Makadam 16/90 eller 2/90 kan används som öppet
förstärkningslager för det tredje lagret och eventuella
resterande lager upp till underkant bärlager och kantstöd.
Det läggs ut i ett max 250 mm tjocklek och packas genom
minst 8 överfarter med vibroplatta över 400 kg. Kring
styrningsbrunnar används föreskriven kringfyllnad. Nivåer
på det öppna förstärkningslagret anpassas till framtida
vegetationsytor, brunnar, m.m. När önskad nivå av öppet
förstärkningslager är uppnådd avjämnas det genom att 50
mm makadam 8/11 packas in i dess yta.
•

4.4

Förstärkningslager av samkross

Anläggning av konventionellt förstärkningslager på ytor
som ansluter till det öppna. Utförande av detta beskrivs
inte i detta dokumentet.

1

Öppet förstärkningslager

2

Förstärkningslager av samkross

Öppet förstärkningslager: DCB.219

2
1
2
Utläggning av lager 3 av öppet förstärkningslager.

Figur 7. Illustrerar uppbyggnad av lager 3 osv. med öppet
förstärkningslager och kringliggande överbyggnad.
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Färdigställande av öppet förstärkningslager i en etapp

4.5

Geotextil

Slutligen täcks ytan med geotextil bruksklass N3. Det är
viktigt att geotextilen viks upp mot brunnar och kantstöd.
Kantskär geotextilen efter att obundet bärlager lagts ut.
•

Geotextil: DBB.3131, DBB.3133

4.6

Sättning av kantstöd

Sätt kantstöd enligt handlingar. Om regnbäddar ska
anläggas ska dessa omgärdas av extra höga kantstöd
som därmed sätts djupare än konventionella stöd. På
detta sätt kan marknivån inne i regnbädden anläggas
lägre än omgivande mark och därmed förvara dagvatten
vid regn. Se på ritningar hur hög visningen ska vara på
kantstödets olika sidor. Kantstöd sätts i betong på det
öppna förstärkningslagret. Använd trögflytande betong
som bibehåller önskad form medan den härdar.

En mindre mängd betong kommer rinna ner i det öppna
förstärkningslagret innan den härdat färdigt. Detta
behöver inte förhindras. Om en större mängd betong
flyter ut och därmed minskar växtbäddens volym ska
överflödig betong kapas och bortföras.
•
•

1

1
Ovan öppet förstärkningslager vibreras 50mm makadam, t.ex.
8/11, ner för att avjämna ytan innan geotextil påförs.

Figur 8. Illustrerar sättning av kantstöd.
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Kantstöd av granit: DEC.14
Kantstöd av betong: DEC.24

Kantstöd

Färdigställande av öppet förstärkningslager i en etapp

4.7

Sandfångskar, inlopp, spygatt

Placera eventuella sandfångskar, inlopp, bygel och
spygatter enligt ritning. Inlopp kan utföras på olika sätt,
t.ex. med linjeavvattning kopplad till sandfångskar eller
som en sänkning i kantstödet. Sandfångskar nivåjusteras
med makadam 8/11 eller med trögflytande betong i
samband med gjutning av kantstödet. Dess överkant ska
när anläggningen är klar vara 50 mm under gatans nivå
vid inloppet.
•
•
•
•
•

4.8

Bärlager

Anläggning av bärlager på alla ytor som ska bli hårdgjorda
i framtiden.
•
•

Obundet bärlager: DCB.312, DCB.313
Bundet bärlager: DCC.21111 & DCC.31111

Bygel: DEC.5
Sandfångskar: DEK.92
Inloppsbetäckning: DED.2
Kapning av kantstöd för inlopp: BEE.222
Spygatt: PDB.9

Foto. Sandfångskar med bygel.
Inlopp till regnbädd med linjeavvattningsenhet och sandfångskar

1

Kantstöd

2

Gjutning

3

Inlopp

4

Sandfångskar
1
2

Exempel på Inloppsplatta som trycks ner i asfalten vid inloppet till
regnbädden.

Figur 9. Gaturummet har försetts med
bärlager och inlopp samt sandfång.

4

3
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Färdigställande av öppet förstärkningslager i en etapp

4.9

Brunnsbetäckning

Brunnar nivåjusteras och förses med brunnsbetäckning.
•
•

Betäckning: PDB.9
Nivåjustering: PDB.9

4.10

Slitlager / Beläggning

Anlägg beläggningar enligt anvisningar. Det finns olika
varianter av slitlager som kan vara aktuella:
a.
Tät beläggning
b.
Dränerande beläggning
För utförande se svensk markbetongs skrift Fördröjning av
dagvatten med dränerande markstensbeläggning
och AMA-Anläggning 20.

Brunnsbetäckning för styrningsbrunn med
avlastningsring under.
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Dränerande beläggning.

4.11 Konstruktioner i marknivå
(växtbäddar)

Anlägg enskilda konstruktioner enligt separata
utförandebeskrivningar. Det finns beskrivningar för
följande konstruktioner:
c.
Träd i hårdgjord yta på öppet förstärkningslager
d.
Regnbädd på öppet förstärkningslager
e.
Vegetationsyta på öppet förstärkningslager

Konstruktion i marknivå. Träd i hårdgjord yta.
Hornsgatan, Stockholm

5

Färdigställande av grundläggning av BGG-system i två etapper

Här beskrivs hur processen att grundlägga BGG-system
avlsutas då utförandet sker i två skeden.

5.1

Öppet förstärkningslager (lager 3)

Makadam 16/90 eller 2/90 används för tredje lager och
eventuella resterande lager av öppet förstärkningslager.
Det läggs ut i ett lager om max 250 mm tjocklek och
packas genom minst 8 överfarter med vibroplatta över
400 kg. Kring styrningsbrunnar används föreskriven
kringfyllnad. Där brunnens sidor är perforerade ska
kringfyllnad utan finmaterial användas. Nivåer på
det öppna förstärkningslagret anpassas till framtida
regnbäddar, brunnar, m.m.

5.2

Styrningsbrunnar

Runt brunnen placeras en avlastningsring och ovanpå den
placeras en plåt för skydd av brunn under byggnation av
byggnader. Om grundläggning utförs i två etapper skyddas
brunnar därefter med en skyddsplåt, i annat fall sätts
betäckning på brunnen.
•

Skyddsplåt / Betäckning PDY.9

När önskad nivå av öppet förstärkningslager är uppnådd
avjämnas det genom att 50 mm makadam 8/11 packas in
i dess yta.

1

•

Lager 3 och eventuella resterande lager av
öppet förstärkningslager

Öppet förstärkningslager: DCB.219

1
Avlastningsring till betäckning för styrningsbrunn.

Figur 10. Illustrerar utläggning av lager 3 osv.
med öppet förstärkningslager.
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Färdigställande av öppet förstärkningslager i två etapper

5.3

Geotextil

Ytan täcks med geotextil bruksklass N3. Det är viktigt att
geotextilen viks upp mot brunnar och kantstöd. Kantskär
geotextilen efter att obundet bärlager lagts ut.
Geotextil behöver inte läggas där framtida vegetationsytor
ska anläggas.
•

5.4

Förstärkningslager av samkross

Anläggning av konventionellt förstärkningslager av
samkross på ytor som ansluter till det öppna. Utförande
av detta beskrivs inte i detta dokument.

Geotextil: DBB.3131, DBB.3133

1

Förstärkningslager av samkross

2

Stråk med öppet förstärkningslager

1

Geotextil på öppet förstärkningslager.
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Figur 11. Illustrerar uppbyggnad av gång- och körfält
med samkrossmaterial.

Utläggning av öppet förstärkningslager.

2

1

Färdigställande av öppet förstärkningslager i två etapper

5.5

Bärlager för byggata

Anlägg obundet bärlager över hela ytan, även där
konstruktioner såsom vegetationsytor ska anläggas i
framtiden. Anlägg sedan bundet bärlager över de delar
som redovisas i handlingar.
BGG-systemet bör inte användas för dagvattenhantering
under byggtiden på grund av risken för igensättning.
Om detta önskas ändå krävs att man försäkrar
sig att dagvattnet inte kan flöda in i det öppna
förstärkningslagret.

Efter färdigställande av byggata kan anläggandet av
BGG-system pausas och kvartersmark bebyggas och
anläggas. Vid lämplig tidpunkt återupptas arbetet enligt
beskrivningen på följande sidor.

•
•

Obundet bärlager: DCB.312, DCB.313
Bundet bärlager: DCC.21111 & DCC.31111

1

Bundet bärlager

2

Obundet bärlager

1
2
Utläggning av öppet förstärkningslager med biokol.

Figur 12. Färdig byggata. Nu kan kvartersmarken bebyggas och anläggas.
Ingen risk för sönderkörning, byggatan kan trafikeras och belastas överallt.
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Färdigställande av öppet förstärkningslager i två etapper

5.6

Dokumentation och kontroll

Innan arbetet återupptas bör checklistan för egenkontroll
studeras igen. Gå igenom hur systemet ska fungera för att
anlägga återstående delar korrekt.
Redovisa nyckelskeden enligt checklista löpande under
byggprocessen med hjälp av fotodokumentation. Personal
som deltar i arbetet med att anlägga BGG system ska ha
fått utbildning om detta. För exempel på egenkontroll se
s.37, sist i denna bilaga.
•
•

1

Terrass för kantstöd

2

Terrass för vegetationsyta

Utbildning av personal: BZ
Kontrollplan: YCQ.1112

1
2

Figur 13. Illustrerar schakt för vegetationsytor och kantstöd
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5.7

Schakt

Om bundet bärlager lagts ut och används som byggata
över framtida vegetationsytor skärs det upp. Schakta
ned till angiven nivå där konstruktioner i marknivå ska
anläggas. Den del av det öppna förstärkningslagret som
är blandad med biokol ska vara synlig efter schakten.
Uppschaktat förstärkningslager kan återanvändas i annat
område.
•
•

Rivning av bundet bärlager: BED.12141
Schakt: CBB.14

Färdigställande av öppet förstärkningslager i två etapper

5.8

Luftbrunnar

Sätt ut och anslut eventuella luftbrunnar. Deras
perforerade sidor ska vara i höjd med det kommande
öppna förstärkningslagret.
Kringfyllnad ska utföras med makadam 16/32 kring den
del av luftbrunn som kommer vara i nivå med det öppna
förstärkningslagret för att vatten och luft ska kunna flöda
ut och in från brunnen den vägen.
Ovanpå kan kringfyllnad utgöras av bergkross med
finmaterial. Denna ska i så fall vara omgärdad av geotextil
för att förhindra materialvandring som kan orsaka
sättningar.
•
•
•

Bädd för VA-komponenter: CEC.2119
Luftbrunn: PDY.6
Kringfyllning: CEC.349

Luftbrunn i öppet förstärkningslager för försörjning av gasutbyte.

5.9

Trädgropsfundament

Om träd ska planteras i hårdgjord yta sätts
trädgropsfundament på lager av öppet förstärkningslager.
Fundamentet placeras på betongmarksten
som nivåjusteras med t.ex. makadam 8/11. När
fundamentet är på plats fortsätter utläggning av öppet
förstärkningslager med växtbäddsförbättrande material
omkring det. En del makadam kommer falla in genom
öppningar i fundamentets sidor. Det är önskvärt och
ska inte förhindras. Fundamentets slutna övre del ska
anpassas till tjockleken på beläggningens överbyggnad för
att hindra att det faller in i trädgropen och blandas med
växtsubstrat. Detta skapar stabilitet och förhindrar att
marken runt trädgropen sätter sig i framtiden.
•

Trädgropsfundament: DDC.211

Trädgropsfundament med kringfyllning av
öppet förstärkningslager med biokol.

Förläggning av ledningar med kringfyllnad av samkross i
öppet förstärkningslager.
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Färdigställande av öppet förstärkningslager i två etapper

5.10

Sättning av kantstöd

Sätt kantstöd enligt handlingar. Om regnbäddar ska
anläggas krävs oftast att de omgärdas av extra höga
kantstöd som därmed sätts djupare än konventionella
kantstöd. På detta sätt kan marknivån inne i regnbädden
anläggas lägre än omgivande mark och därmed fördröja
dagvatten. Se på ritningar hur hög visningen ska vara på
kantstödets olika sidor. Kantstöd sätts i betong på det
öppna förstärkningslagret. Använd trögflytande betong
som bibehåller önskad form medan den härdar. En
mindre mängd betong kommer rinna ner i det öppna
förstärkningslagret innan den härdat färdigt. Detta
behöver inte förhindras. Om en större mängd betong
flyter ut och därmed minskar växtbäddens volym ska
överflödig betong kapas och bortföras.
•
•

5.11

Sandfångskar, inlopp, spygatt

Placera eventuella sandfångskar, inlopp, bygel och
spygatter enligt ritning. Inlopp kan utföras på olika sätt,
t.ex. med linjeavvattning kopplad till sandfångskar eller
som en sänkning i kantstödet.
Sandfångskar nivåjusteras med makadam 8/11 eller
med trögflytande betong i samband med gjutning av
kantstödet. Dess överkant ska när anläggningen är klar
vara 50 mm under gatans nivå vid inloppet.

Kantstöd av granit: DEC.14
Kantstöd av betong: DEC.24

1

Kantstöd

2

Gjutning

3

Inlopp

4

Sandfångskar

1

4

2

3

Figur 14. Illustrerar anläggning av sandfångskar och inlopp till regnbädd.
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•
•
•
•
•

Bygel: DEC.5
Sandfångskar: DEK.92
Inloppsbetäckning: DED.2
Kapning av kantstöd för inlopp: BEE.222
Spygatt: PDB.9

Färdigställande av öppet förstärkningslager i två etapper

5.12

Brunnsbetäckning

Brunnar nivåjusteras och förses med brunnsbetäckning.
•
•

Betäckning: PDB.9
Nivåjustering: PDB.9

5.13

Slitlager / Beläggning

Anlägg beläggningar enligt anvisningar. Det finns olika
varianter av slitlager som kan vara aktuella:
a.
Tät beläggning
b.
Dränerande beläggning
För utförande se svensk markbetongs skrift Fördröjning
av dagvatten med dränerande markstensbeläggning och
AMA-Anläggning 20.

Dränerande markstensbeläggning med
dränerande fogar.

5.14 Konstruktioner i marknivå
(växtbäddar)
Anlägg enskilda konstruktioner enligt separata
utförandebeskrivningar. Det finns beskrivningar för
följande konstruktioner:
c.
Träd i hårdgjord yta på öppet förstärkningslager
d.
Regnbädd på öppet förstärkningslager
e.
Vegetationsyta på öppet förstärkningslager

Regnbädd, Stockholm.
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6

Regnbädd på öppet förstärkningslager

Här beskrivs hur regnbäddar på öppet förstärkningslager
anläggs. Det förutsätts att schakt för växtbädden redan är
utförd. Här redovisas anläggande av regnbädd för kravnivå
generellt högre men tillvägagångssättet är detsamma för
kravnivå generellt lägre.

6.1

Dokumentation och kontroll

Redovisa nyckelskeden enligt checklista löpande under
byggprocessen med hjälp av fotodokumentation. Personal
som deltar i arbetet med att anlägga BGG system ska ha
fått utbildning om detta.
•
•

Utbildning av personal: BZ
Kontrollplan: YCQ.1112

1

2

4
5
6

Exempel på plantering i regnbädd
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6
7

Figur 15. Exempel på uppbyggnad av regnbädd
och öppet förstärkningslager

3

1

Täcklager

2

Inlopp med sandfångskar

3

Konventionell överbyggnad

4

Övre växtsubstrat

5

Undre växtsubstrat

6

Öppet förstärkningslager

7

Öppet förstärkningslager med biokol

Regnbädd på öppet förstärkningslager

6.2

Kokosmatta

Kokosmatta läggs i regnbäddens botten för att avskilja
finkornigt material. Använd endast kokosmatta
för ändamålet. Att byta till geotextil skulle leda till
igensättning med tiden och kokosnät är för glest för att ge
tillräcklig avskiljning.
•

Kokosmatta: DBZ

6.3

Undre växtsubstrat

Lägg ut ett undre växtsubstrat av t.ex. makadam 8/11
eller 8/16 med biokol (ej näringsberikat) och kompost
ovanpå kokosmattan. Lagret ska vara 100 mm tjockt.
Ett växtsubstrat skiljer sig från växtjord genom att den
består av andra material och därmed har andra nivåer på
egenskaper. Var därför noga med att använda rätt typ av
material.
•

Kokosmatta ovan öppet förstärkningslager för att hindra
emigrering av mindre partiklar.

Undre växtsubstrat: DCL.149

Utläggning av växtsubstrat på kokosmatta.
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Regnbädd på öppet förstärkningslager

6.4

Plantering av träd

Träd placeras så att de hamnar på motsvarande höjd som
de hade i plantskolan. Efter placering klipps nät och annat
material som omgärdat rotklump upp och tas bort i den
mån det är möjligt. Bind upp träd mot stöd omedelbart
efter plantering.
Nivåsjustering av träd med t.ex. undre växtsubstrat eller
öppet förstärkningslager med växtbäddsförbättrande
material. Nivåjustering ska göras så rothals hamnar
över eller i samma höjd som i plantskolan. Rotklumpen
kringfylls sedan med växtsubstrat. vill man nivåjustera
trädet så det står som på en sockel blir det en ondulering
av substrat ovan rotklumpen, denna ska vara tillräckligt
flack så material inte eroderar.
•

6.5

Övre växtsubstrat

Fyll upp till föreskriven marknivå med ett övre
växtsubstrat som innehåller biokol (ej näringsberikat).
När rekommenderade växtsubstrat, t.ex makadam 2/4
med växtbäddsförbättrande material (t.ex biokol och
kompost) används ska inte någon överhöjning utföras för
sättningen av detta material är minimal. Regnbäddens yta
kan utföras skålad, så att materialet vid kanterna täcker
kantstödsgjutningen eller sandfångskarets överkant men
är lägre i mitten.

•
•
•

Plantering av träd: DDB.22

1

Övre växtsubstrat och täcklager i regnbädd

2

Övre växtsubstrat och täcklager i vegetationsyta

2
1

Plantering av vegetation.
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Figur 16. Illustrerar utläggning av övre växtsubstrat och täcklager
i regnbädd och vegetationsyta på öppet förstärkningslager.

Övre växtsubstrat: DCL.149
Kalkning: DCL.22
Gödsling: DCL.23

Regnbädd på öppet förstärkningslager

6.6

Plantering av övrig vegetation

Plantera övriga växter i regnbädden enligt ritningar.
Utförande beskrivs inte här.
Sådd rekommenderas inte i regnbäddar, om gräs eller
äng önskas är det bäst med färdiga mattor. Om gräsfrö
används finns risk att dessa spolas bort då regnbädden tar
emot stora regnflöden. Om sådd ändå väljs, avvakta med
att släppa in avrinning tills ytan är etablerad.

•
•

6.7

Täcklager & Erosionsskydd

När planteringen är klar anläggs eventuella täcklager och
erosionsskydd. Täcklager kan bestå av 50 mm makadam
8/11 eller likvärdigt som har en densitet högre än vatten.
Täcklagret ska nå upp till överkant av sandfångskar och
täcka hela rotklumpen på träd. Det är viktigt att täcklagret
läggs ut efter plantering och inte blandas med övre
växtsubstrat för att det ska få full effekt.
Om gräsyta anlagts ska täcklager uteslutas.
Erosionsskydd vid inlopp anläggs med grövre makadam än
täcklagrets.

•
•

Täcklager: DDC.24
Erosionsskydd: DCK.212 & DCK.223

Torvläggning: DDB.121 & DDB.123
Plantering av plantskoleväxter: DDB.21X

Perennplantering i regnbädd.

Figur 17. Illustrerar färdigt resultat där vegetation
har planterats och det slutgiltiga slitlagret anlagts.

Levande gaturum - Bilaga 1
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7

Vegetationsyta på öppet förstärkningslager

Här beskrivs hur vegetationsytor på öppet
förstärkningslager anläggs. Det förutsätts att schakt för
växtbädden redan är utförd.

7.1

Dokumentation och kontroll

Redovisa nyckelskeden enligt checklista löpande under
byggprocessen med hjälp av fotodokumentation. Personal
som deltar i arbetet med att anlägga BGG system ska ha
fått utbildning om detta.
•
•

Utbildning av personal: BZ
Kontrollplan: YCQ.1112

1

Övre växtsubstrat

2

Undre växtsubstrat

3

Öppet förstärkningslager

4

4

Öppet förstärkningslager med biokol

3

5

Konventionell överbyggnad

5

1
2

3

Figur 18. Exempel på uppbyggnad av vegetationsyta
och öppet förstärkningslager
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Vegetationsyta på öppet förstärkningslager

7.2

Undre växtsubstrat

7.3

Undre växtsubstrat: DCL.149

Nivåsjustering av träd med t.ex. undre växtsubstrat eller
öppet förstärkningslager med växtbäddsförbättrande
material.

Lägg ut ett undre växtsubstrat av t.ex. makadam 8/11
eller 8/16 med biokol (kan vara näringsberikat), pimpsten
och kompost. Lagret ska vara minst 100 mm tjockt men
justeras för att få eventuella träd att hamna på rätt höjd.
•

Plantering av träd

Träd placeras så att de hamnar på motsvarande höjd som
de hade i plantskolan. Efter placering klipps nät och annat
material som omgärdat rotklump upp och tas bort i den
mån det är möjligt.

Bind upp träd mot stöd omedelbart efter plantering.
•
•

Utläggning av undre växtsubstrat.

7.4

Övre växtsubstrat

Fyll upp till föreskriven marknivå med ett övre
växtsubstrat och avjämna ytan. När rekommenderade
växtsubstrat används ska inte någon överhöjning utföras
för sättningen av detta material är minimal.
•
•
•
•

Övre växtsubstrat: DCL.149
Avjämning:DCL.2
Kalkning: DCL.22
Gödsling: DCL.23

Plantering av träd: DDB.22
Stöd för träd: DDC.11

Träd och övre växtsubstrat i vegetationsyta.
Levande gaturum - Bilaga 1

29

Vegetationsyta på öppet förstärkningslager

7.5

Plantering av övrig vegetation

Plantera övriga växter i vegetationsytan enligt ritningar.
Utförande beskrivs inte här.

•
•

Torvläggning: DDB.121 & DDB.123
Plantering av plantskoleväxter: DDB.21X

7.6

Täcklager (extra)

När planteringen är klar anläggs eventuella täcklager.
Täcklager kan bestå av 50 mm makadam 8/11 eller
likvärdigt som har en densitet högre än vatten. Täcklagret
ska nå upp till överkanten av kantstödet och täcka hela
rotklumpen på trädet. Det är viktigt att täcklagret läggs ut
efter plantering och inte blandas med övre växtsubstrat
för att det ska få full effekt.
Om gräsyta anlagts ska täcklager uteslutas.

•

Täcklager: DDC.24

Färdigställd vegetationsyta på öppet förstärkningslager.
Stockholm.
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8

Träd i hårdgjord yta på öppet förstärkningslager

Här beskrivs hur träd i hårdgjord yta på öppet
förstärkningslager anläggs. Det förutsätts att schakt för
växtbädden redan är utförd.

8.1

Dokumentation och kontroll

Redovisa nyckelskeden enligt checklista löpande under
byggprocessen med hjälp av fotodokumentation. Personal
som deltar i arbetet med att anlägga BGG-system ska ha
fått utbildning om detta.
•
•

Utbildning av personal: BZ
Kontrollplan: YCQ.1112

1
2
4

6

3
5

1

Markgaller

2

Övre växtsubstrat

3

Undre växtsubstrat

4

Öppet förstärkningslager med biokol

5

Öppet förstärkningslager

6

Konventionell överbyggnad

Figur 19. Träd i hårdgjord yta med
öppet förstärkningslager.
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Träd i hårdgjord yta på öppet förstärkningslager

8.2

Trädgropsfundament

Om trädfundament inte satts i tidigare skede placeras
det nu på betongmarksten. Nivåjustering utförs med
makadam 8/11. Utanför fundamentet fylls det upp med
öppet förstärkningslager, bärlager och slitlager enligt
anvisningar. En del öppet förstärkningsmaterial kommer
falla in genom öppningar i fundamentets sidor. Det är
önskvärt och ska inte förhindras.
•

Trädgropsfundament: DDC.211

8.3

Undre växtsubstrat

8.4

Undre växtsubstrat: DCL.149

Nivåsjustering av träd med t.ex. undre växtsubstrat eller
öppet förstärkningslager med växtbäddsförbättrande
material.

Lägg ut ett undre växtsubstrat av t.ex. makadam 8/11
eller 8/16 med biokol (kan vara näringsberikat), pimpsten
och kompost. Lagret ska vara minst 100 mm tjockt men
justeras för att få eventuella träd att hamna på rätt höjd.
•

Plantering av träd

Träd placeras så att de hamnar på motsvarande höjd som
de hade i plantskolan. Efter placering klipps nät och annat
material som omgärdat rotklump upp och tas bort i den
mån det är möjligt.

Bind upp träd mot stöd omedelbart efter plantering.
•
•

Trädgropsfundament med kringliggande
öppet förstärkningslager med biokol.
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Plantering av träd: DDB.22
Stöd för träd: DDC.11

Träd i hårdgjord yta på öppet förstärkningslager

8.5

Övre växtsubstrat

Fyll upp till föreskriven marknivå med ett övre
växtsubstrat och avjämna ytan. När rekommenderade
växtsubstrat används ska inte någon överhöjning utföras
för sättningen av detta material är minimal.

•
•
•
•

Övre växtsubstrat: DCL.149
Avjämning:DCL.2
Kalkning: DCL.22
Gödsling: DCL.23

8.6

Täcklager (extra)

När planteringen är klar anläggs eventuella täcklager.
Täcklager kan bestå av 50 mm makadam 8/11 eller
likvärdigt som har en densitet högre än vatten. Täcklagret
ska nå upp till överkant av sandfångskar och täcka hela
rotklumpen på träd. Det är viktigt att täcklagret läggs ut
efter plantering och inte blandas med övre växtsubstrat
för att det ska få full effekt.
Om gräsyta anlagts ska täcklager uteslutas.
•

Täcklager: DDC.24

8.7

Markgaller och stamskydd

Montera ett markgaller på trädfundamentet. Lägg
eventuellt ut mer täcklagret så att det fyller upp mot
markgallret. Montera stamskydd på gallret och bind vid
behov upp trädet med sadelgjord. Om markgaller och
stamskydd inte används bör annan form av uppbindning
av trädet användas. Nivåjustering av markgaller sker med
distanser i hörnorna.
•
•
•

Markgaller: DDC.212
Stamskydd: DDC.213
Stöd för träd: DDC.11

Färdiganlagt träd i hårdgjord yta med markgaller.
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9

Vanliga fel vid anläggning av BGG-system
FEL

Kokosnät vs. kokosmatta

RÄTT

Kokosmatta läggs i regnbäddens botten för att avskilja
finkornigt material. Använd endast kokosmatta
för ändamålet. Att byta till geotextil skulle leda till
igensättning med tiden och kokosnät är för glest för att ge
tillräcklig avskiljning.

Till vänster kokosnät, till höger kokosmatta.

Motgjutning mot kantstöd

Kantstöd sätts i betong på det öppna förstärkningslagret.
Använd trögflytande betong som bibehåller önskad form
medan den härdar. En mindre mängd betong kommer
rinna ner i det öppna förstärkningslagret innan den härdat
färdigt. Detta behöver inte förhindras. Om en större
mängd betong flyter ut och därmed minskar växtbäddens
volym ska överflödig betong kapas och bortföras.

Till vänster motgjutning med icke trögflytande betong,
till höger motgjutning med trögflytande betong.
Alternativt sarg som håller betongen på plats.
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FEL

RÄTT

Vanliga fel vid anläggning av BGG-system

Träkol vs. biokol

FEL

RÄTT

FEL

RÄTT

Träkol och biokol är två olika produkter. Biokol tillverkas
vid syrefria förhållanden vid högre temperaturer än för
träkol, därmed avgår tungmetaller och PAH:er och tjäror
bryts ner.

Till vänster träkol, till höger biokol.

Anläggning inlopp

För att få dagvattnet att ändra flödesriktning krävs mer än
en liten öppning i kantstöd. Det krävs en öppning på minst
500 mm fall med en tydlig anvisning i gatan utan direkt
närvaro av vegetation för att uppnå ett säkert inflöde.

Till Vänster för smalt inlopp plus vegetation som hindrar inflöde.
Till höger robust inlopp som säkrar upp att avrinningen leds in.

Levande gaturum - Bilaga 1
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Vanliga fel vid anläggning av BGG-system

Växtsubstratblandning

FEL

RÄTT

FEL

RÄTT

Växtsubstraten som används i BGG-system bygger
på noggrant utvalda komponenter som ger önskade
egenskaper. Dessa uppnås ej genom att blanda in
makadam i en lerjord.

Till vänster lerjord med makadam.
Till höger makadambaserat växtsubstrat för BGG-system.

Erosionsskydd

Flödena vid inlopp till regnbäddar kan lätt uppgå till
10-20 l/s vilket kräver åtgärder mot erosion och att det
koncentrerade flödet sprids ut.

Till vänster undermåligt erosionsskydd.
Till höger inlopp med flera erosionsminskande åtgärder.
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⃝

Rätt tjocklek

⃝
⃝
⃝

Uppvikt till överkant förstärkningslager
Rätt överlapp vid skarvning
Alla skarvar tätade

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝
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⃝

Rätt läge och kvalité på geomembran

Geomembran

⃝

Rätt läge och kvalité

Tätning och avjämning av jordfyllning

⃝

⃝

Rätt schaktdjup

⃝

KONTROLLSTATUS
1
2
3

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

4

1 = Kontrollerat och godkänt.
2 = Kontrollerat men ej godkänt.
3 = Ej relevant.
4 = Viktigt moment som fotodokumenteras

KONTROLLMOMENT

Kontrollstatus:

Gällande handling: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kontrollerad del: …………………………………………………………………………………………………

Checklista för att tydligare specificera viktiga moment under anläggandet av BGG‐system i gaturum.
Den är tänkt att komplettera de dokument som entreprenören själv skall ta fram, inte ersätta. Varje
konstruktion skall fotodokumenteras med en fotoserie för varje gata/torg/parkering.
Fotodokumentation skall tydligt märkas med datum, vilken konstruktion/parkering, var samt vilken
gata/torg den är belägen på.

Checklista för EGENKONTROLL – BGG-SYSTEM
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⃝
⃝

Rätt lager tjocklek 8/11mm
Rätt läge och kvalité på geotextil

⃝
⃝
⃝
⃝

Rätt läge på luftbrunn
Rätt vattengång på styrningsbrunn
Utgående ledning har ej vridits på styrningsbrunn
Håltagning i brunn har tätats med gummipackning

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Rätt nivå på betäckning
Rätt kringfyllnad och bädd för styrningsbrunn
Rätt kringfyllnad och bädd för luftningsbrunn
Rätt kringfyllnad och bädd för dagvattentunnel
Rätt kringfyllnad och bädd för ledning

⃝

⃝
⃝
⃝

Rätt fraktion
Rätt läge och kvalité på geotextil / geomembran
Rätt antal packningar

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝
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⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Rätt läge för avbrott & små vallar

Avbrott & små vallar

⃝

genom geomembran är tätade

Genomföring av brunn och ledningar

⃝

Rätt läge på styrningsbrunn

Styrningsbrunnar, luftningsbrunnar och ledningar

⃝

KONTROLLSTATUS
1
2
3

Rätt läge 8/11mm

Avjämning tätning öppet förstärkningslager

KONTROLLMOMENT

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝
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⃝
⃝

Rätt fraktioner
Rätt antal packningar

⃝
⃝

Rätt fraktioner
Rätt antal packningar

⃝
⃝

Rätt fraktioner, pH & näringsnivå
Rätt antal packningar

⃝
⃝

Rätt kvalité på betong för gjutning till kantstöd
Rätt utförd gjutning, enligt principritning DEC.14 (AMA 13/17)

⃝
⃝
⃝
⃝

Rätt monterad genomföring mellan IB och SK
Rätt monterat sandfångskar (SK)
Rätt monterad bygel
Genomföringar kring IB, genomföring och SK är tätade

⃝
⃝
⃝

Rätt kvalité och tjocklek på övre växtsubstrat/jord
Rätt kvalité och tjocklek på undre växtsubstrat/jord
Rätt kvalité och tjocklek på täcklager (extra)

(Avser täcklager ner till ovankant ÖF)

Växtbädd till vegetationsyta på öppet förstärkningslager

⃝

Rätt monterad inloppsbetäckning (IB)

Inlopp till regnbäddar

⃝

Rätt höjd och kvalité på kantstöd

Kantstöd runt regnbädd

⃝

Rätt lagertjocklek för packning

Öppet förstärkningslager med biokol och kompost

⃝

Rätt lagertjocklek för packning

Öppet förstärkningslager med biokol

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

KONTROLLSTATUS
1
2
3

Rätt lagertjocklek för packning

Öppet förstärkningslager

KONTROLLMOMENT

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

4
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⃝
⃝
⃝
⃝

Rätt läge och kvalité på kokosmatta
Rätt kvalité och tjocklek på täcklager
Rätt djup på nedsänkning/fördröjningszon i regnbäddar
Rätt ondulering för träd i regnbäddar (extra)

⃝
⃝
⃝
⃝

Rätt kvalité och tjocklek på övre växtjord / växtsubstrat
Rätt kvalité och tjocklek på undre växtjord / växtsubstrat
Rätt kvalité och tjocklek på täcklager (extra)
Rätt nivå på trädgropsgaller

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝
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Kontroll utförd av:
……………………………………………………………………………………………………
(Namn)

………………………………………….
(Datum)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Åtgärder om ej godkänt:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Övriga anteckningar:

⃝

⃝

på trädgropsfundament som det ska

Öppet förstärkningslager har trilla in genom sidan

betongplatta som är under trädgropsfundament

Rätt kvalité på material till nivåjustering under

Rätt nivå på trädgropsfundament

(Avser täcklager ner till ovankant ÖF)
⃝

⃝

Rätt kvalité och tjocklek på undre växtsubstrat

Växtbädd till träd i hårdgjordyta på öppet förstärkningslager

⃝

KONTROLLSTATUS
1
2
3

Rätt kvalité och tjocklek på övre växtsubstrat

(Avser täcklager ner till ovankant ÖF)

Växtbädd till regnbädd på öppet förstärkningslager

KONTROLLMOMENT
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