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Attraktiv utemiljö i kallt klimat (WP 3) 

Beslutsstöd för utformning av utemiljö i kallt klimat 

Stadens utemiljö i kallt klimat 
Syfte: Att utveckla innovativa systemlösningar i kallt klimat; hur bebyggelseplaceringar 
integrerat med gatuutformning tillsammans med avvattning av byggnader, gårdsytor och 
gator hänger samman så att en attraktiv stadsmiljö skapas samtidigt som snö och dagvatten 
hanteras på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt sätt.  

Syfte har varit att genom jämförelser, beräkningar och simuleringar av sol, vind och 
snödrivning undersöka delar av stadsmiljön. Hur utformas staden för att kunna utnyttja 
snön som en positiv resurs? Hur tät kan staden vara för att ge plats för kraftiga snöfall? 

Innovation och samhällsnytta: Det finns behov av en samlad systemkunskap om hur 
bebyggelse i kvarter placeras samt hur gator utformas för att skapa utemiljö där det finns 
plats för snö och dagvattenhantering. Det innovativa är att en sådan systemsyn inte görs i 
samhället idag, utan varje samhällssektor ser till sin sektor och inte vad som händer vid 
integration mellan olika system och hur de fungerar socialt.  

Resultat: Bebyggelsetäthet, höjder och former påverkar stadens lokalklimat. 
Datasimulering av vind och snödrivning av planskisser ger möjlighet att bedöma 
lokalklimat på gator och allmänna platser. Detta gör det möjligt att utvärdera planalternativ 
som ger ett tillräckligt gott lokalklimat, vilket i sin tur är förutsättning för att stimulera 
vistelse, transporter, lek och kulturella aktiviteter utomhus.  

 

Planer för Grön/vit/blå-strukturer för städer är nödvändiga för att skapa fungerande nätverk 
för grönområden, vattenområden samt transportnät för förflyttning och vistelse under vit 
vintersäsong. Synlig dagvattenhantering, med gröna tak, vattendammar, kanaler, gröna 
infiltrationsytor medför trivsam stadsmiljö med behagligare lokalklimat under torr och 



 

varm säsong. Det är av stor vikt att stadsmiljön görs tillgänglig för alla under samtliga 
årstider, inte minst vinter med hinder i form av snö och halka.  

Samarbetspartner idag: Kiruna och Gällivare kommuner, Sweco, Tyréns, BDX 

Framtida samarbetspartner: Flertalet kommuner och konsultföretag i norra Sverige 

Principer utformning av gatusektion 
Syfte: Dagens utformningar av gatusektioner i tätortsmiljö är ofta utformade enligt de 
behov som finns på framkomlighet, säkerhet, tillgänglighet, estetik och markanvändning 
vid barmarksförhållanden. De behov som uppstår vid vinterförhållande tillgodoses inte på 
samma sätt. Utformning av gatusektioner för vinterklimat innebär stadsbyggnadsmässigt 
perspektiv på förhållandet kvarters- och gatustruktur med avseende på vind, sol och 
snöhantering. Det gäller att nå en balans av estetiskt attraktiv stadsgestaltning även i 
vinterklimat. Syftet är med projektet är att ta reda på och föreslå hur snö kan hanteras och 
förvaras - redan vid projektering av stadsmiljön.  

Innovation och samhällsnytta: Att utforma gaturummen på ett sådant sätt att även 
behoven vid vinterförhållanden tillgodoses leder till ett attraktivt stadsbyggande i kallt 
klimat, vilket är till nytta för landets kommuner med vintersäsong. Utformning av 
gatusektioner för vinterförhållande är även ett utvecklingsområde för landets teknik- och 
designföretag. 

Resultat: Gatornas sträckning är särskilt viktigt i nordliga vintriga klimat. De gator som 
har öst-västlig sträckning behöver beaktas särskilt, dvs. de har en tydlig solig sida och en 
skuggig sida. Det är ett aktivt val om grönskan eller snölagringen är på den soliga eller 
skuggiga sidan. På en huvudgata finns generellt behov av dubbelriktad fordonstrafik samt 
yta för gående och cyklister separerade från varandra. Snölagring föreslås ske på ena sidan 
av en huvudgata, den ytan är därmed också vikt för att möjliggöra att man kan färdas med 
spark, skidor eller kälke, samt permanent grönska m.m. Det kan behövas 
kanstensparkering; förslagsvis på den sidan som är vikt för snö och grönska. Snöröjning 
bör ske maskinellt. Viktigt att planera för detta, men också att välja rätt maskiner som kan 
snöröja detaljer. Tillgängligheten för alla året runt är mycket viktig. Snöröjning med 
skopa/blad bör generellt ske med skopa/blad som är räfflad; släta blad ska inte användas, 
det kan leda till förhöjd halkrisk. Grönskan är viktig på sommaren och uppskattas av 
många, och förslaget är att den kan utgöras av större planteringar i kruka/lådor. På 
vinterhalvåret kan dessa plockas in. Detta gäller både torgyta och gatumiljö. Detta leder till 
bra kontroll av grönskan och val av växtmaterial. Grönskan blir heller inte skadad på 
vintern, och snöröjningen blir lättare. Grönska kan och skall naturligtvis planteras 
permanent även i fortsättningen men det skall då säkerställas att de växterna och ytorna inte 
blir skadade i snöröjningen. Bänkar, cykelställ och andra typer av gatumöblering viktiga, 
och det är ett aktivt val som kan göras gällande vilka saker som kan/ska plockas in på 



 

vintern, och vilka som ska finnas året runt och ska då snöröjas så att de är åtkomliga. 
Belysning kan ske med allmänbelysning på fasaderna i stället för stolpar. Belysning på 
fasaderna anses vara identitetsskapande. Stolpar minskar användnings-möjligheterna av 
ytorna, och stolparna kan minska möjligheterna för snöanvändning eller snöröjning.  

Samarbetspartner idag: Gällivare kommun: Christina Eneris, Liza Yngsjö, Annika Keisu-
Lampinen Marcus Zetterkvist, Helena Werndin. Kiruna kommun: Eva Ekelund, Sara 
Aspvik-Thelin, Anders Fjällborg, Tekniska Verken i Kiruna AB: Lars Johansson, Sofia 
Fjällborg. BDX: Mattias Asplund, Lars Andersson, Erik Björnström. SWECO: Björn 
Ekelund, Shira Jacobs, Agata Banach. LKAB: Fredrik Bergström, Tina Helin Rytiniemi, 
Elena Ström, Dan Johansson, Niclas Svanelöv, Krister Pounu. 

Framtida samarbetspartner: Ovan listade samt flertalet konsultfirmor inom branschen 
förutom Sweco, även Tyréns, m.m. 

Principer utformning utemiljö i kallt klimat med avseende på sol och vind 
Syfte: Mikroklimatet i en tätort har visat sig att ha betydande inverkan på hur människor 
upplever komforten i utemiljö. I subarktiska städer är säsongklimatets inverkan på 
stadslivet mer synligt, särskilt under vintrarna på grund av den kallare temperaturen, 
begränsade soltimmar och kalla vindar i dessa miljöer. Syftet med detta projekt är att 
utveckla kunskap om stadsutformning med hänsyn till sol- och vindförhållanden i 
subarktiska städer.  

Innovation och samhällsnytta: Intresset av klimatanpassad planering har ökat på senare 
år. Användning av klimatkunskap i design av nya stadsdelar innebär i dag utmaningar. 
Projektet bidrar till att utveckla den befintliga kunskapen om klimatanpassad stadsutvecklig 
med att ta fram metodiker som kan användas av planerare. Metodikerna gynnar både 
kommunala planerare och konsulter genom design och utvärderingsfaser.  

Resultat: I arbetet har två typer av leveranser tagits fram. En leverans syftar till att skapa 
en lättanvänd metodik för att integrera sol- och vindanalyser i stadsutformningsprocessen. 
Arbetssättet innehåller utveckling av metodiken samt intervjuer med planerare om sol- och 
vindanalyser i stadsutformningsprocessen. I den andra leveransen läggs fokus på att 
producerar designprinciper för gaturum i kallt klimat. Särskild hänsyn läggs på att hur 
tillgången till sol kan säkerställas i nordliga städer. Det arbetet bygger på analys av 
pågående stadsbyggandprojekt i Kiruna och Gällivare. Vi har testat vind och skugga i de 
aktuella planerna för de två orterna. Figuren nedan visar hur utvärdering av sol och vind 
genomföras (vänster) samt en karta över sol och vindförhållanden på det nya torget i 
Kiruna.  



 

 

Samarbetspartners idag: Gällivare kommun: Christina Eneris, Liza Yngsjö, Annika 
Keisu-Lampinen Marcus Zetterkvist, Helena Werndin. Kiruna kommun: Eva Ekelund, Sara 
Aspvik-Thelin, Anders Fjällborg, Tekniska Verken i Kiruna AB: Lars Johansson, Sofia 
Fjällborg. BDX: Mattias Asplund, Lars Andersson, Erik Björnström. SWECO: Björn 
Ekelund, Shira Jacobs, Agata Banach. 

Framtida samarbetspartners: Ovan listade samt flertalet konsultfirmor inom branschen 
förutom Sweco, även Tyréns, m.m. 

Beslutsstöd för dagvatten i kallt klimat 

Principer relationen hårdgjord yta/grönyta 
Syfte: Idag införs alltmer grön infrastruktur såsom gröna tak, gräsklädda diken och 
grönområden som en integrerad del av dagvattensystemet för att minska belastningen på 
ledningarna eller för att anpassa systemet till extremare väder och förändringar i staden. 
Den gröna infrastukturen har dock en komplexare avrinning- och avledningsbild än 
hårdgjorda ytor och ledningar, och kunskapen om hur de fungerar under olika regnregimer 
är relativt begränsad. Dagens modeller tar generellt sett endast hänsyn till avrinning från 
hårdgjorda ytor och om avrinning från grönområden tas med är det med en kraftigt 
förenklad modell. Syftet med projektet är att öka förståelsen angående avrinning och vad 
den beror på för en grönyta under olika regnförhållanden. 

Innovation och samhällsnytta: Den genomförda studien är ett första steg till att förstå 
betydelsen av avrinning från gröna ytor vilket kommer att ligga till grund för fortsatta 
studier och framtagande av nya verktyg och modeller. Med en ökad medvetenhet om hur 
avrinningen från gröna ytor påverkar dagvattensystemet kan en ökad precision i 
dimensionering och utvärdering av dessa system fås, vilket leder till en säkrare och mer 



 

anpassningsbar stad. Här finns en direkt nytta för både ansvariga på kommun och för 
konsulter inom området som ökar sin kompetens och därmed kan anpassa sitt arbetssätt. 
Det finns även en långsiktig nytta då forskning inom området kan leda till att kommersiella 
modeller och branschens dimensioneringsstandard kan behöva förändras.  

Resultat: Studien visar t.ex. på att olika jordar ger stor skillnad i avrinning. Det här visar 
på vikten av markundersökningar på ett flertal ställen i avrinningsområdet för att bestämma 
jordtyper, infiltrations- och magasineringsförmåga samt närheten till berggrund. Om en 
bebyggelse ska lokaliseras på t.ex. en tung lerjord med liten infiltrationsförmåga bör 
avrinning från gröna ytor undersökas och inkluderas i den beräknade vattenvolym som 
systemet ska kunna hantera. Det visades även på en markant ökning i procentuell avrinning 
med ökande återkomstid på regnet, d.v.s. för intensivare och större mängd regn. Ofta 
kalibreras avrinningsmodeller baserat på en begränsad mätserie vilket vanligtvis endast 
innehåller små, vanligt återkommande regn. Avrinning från gröna ytor för sådana regn är 
generellt liten eller obefintlig vilket gör att denna process inte tas hänsyn till vid justering 
av styrande parametrar. När systemet sedan analyseras utifrån extrema händelser fås en 
felaktig avrinning vilket i sin tur leder till en missvisande analys av systemets kapacitet. 

Figuren visar procentuell avrinning från tre olika jordtyper, 
fin, mellan och grov morän, för designregn mellan 2-100 
års återkomsttid vid torra förhållanden. För en fin morän 
fås en 10% avrinning redan vid ett 2 års regn och detta 
ökar sedan till mer än 65% för ett 100 års regn. Är 
jordtypen istället en grov morän, med en större 
infiltrationskapacitet och magasineringsförmåga, fås ingen 

avrinning upp till ett 20 års regn. Utan endast 100 års regnet ger en viss avrinning (ca 15%). 

Samarbetspartner idag: Mats Pettersson på Kiruna kommun, Kalmar kommun, Gilbert 
Svensson på Urban Water 

Framtida samarbetspartner: Flertalet konsultfirmor inom branschen såsom Sweco, 
Tyréns, Urban Water och företag som NCC. 

Gatusektion och dagvattenaspekter 
Syfte: Snön smälter på våren och leder till dagvatten. Syftet är således att beskriva hur snö 
ska hanteras och förvaras - redan vid projektering av stadsmiljön, för att integrera de 
infiltrationsytor som behövs i samband med snöupplag. 

Innovation och samhällsnytta: Att utforma gaturummen på ett sådant sätt att även 
behoven vid vinterförhållanden tillgodoses leder till ett attraktivt stadsbyggande i kallt 
klimat. Att beskriva hur den smältande snön ska hanteras- redan vid projektering av 
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stadsmiljön är till nytta för landets kommuner med vintersäsong och är även ett 
utvecklingsområde för landets driftsentreprenörer och teknik- och designföretag. 

Resultat: Snökvalitet är beroende av fordonflöde, och när snön smälter är infiltrationsytor 
viktiga. Vi människor verkar ha låg acceptans för stående vatten, men bara man inser att det 
ibland blir stående vatten när man utformar en infiltrationsyta så bruka acceptansen bli 
bättre. Snölagring och den permeabla ytan föreslås ske på ena sidan av en huvudgata, den 
ytan är därmed också vikt för att möjliggöra att man kan färdas med spark, skidor eller 
kälke, eller yta för parkering eller grönska. Skötsel och drift av den permeabla ytan är 
viktig och materialet ska vara permeabelt under en lång tid. Ytan ska rengöras (t.ex. 
vakuumsugas om det är en permeabel asfalt) regelbundet för att fortsätta vara permeabel. 

Även tjäle, kompression av materialet eller om ytan är frusen är avgörande för de 
permeabla egenskaperna. Det kan därför vara bra att ha den permeabla ytan bredvid 
snöupplaget, och inte direkt under, för att undvika ytfrysning, eller kompression av 
snötyngden. Ytan behöver inte vara så stor eftersom det är dimensionerande regn som 
avgör hur stor permeabel yta som behövs, inte snösmältningen för den är långsammare. 

Samarbetspartner idag: Gällivare kommun: Christina Eneris, Liza Yngsjö, Annika Keisu-
Lampinen Marcus Zetterkvist, Helena Werndin. Kiruna kommun: Eva Ekelund, Sara 
Aspvik-Thelin, Anders Fjällborg, Tekniska Verken i Kiruna AB: Lars Johansson, Sofia 
Fjällborg. BDX: Mattias Asplund, Lars Andersson, Erik Björnström. SWECO: Björn 
Ekelund, Shira Jacobs, Agata Banach. LKAB: Fredrik Bergström, Tina Helin Rytiniemi, 
Elena Ström, Dan Johansson, Niclas Svanelöv, Krister Pounu. 

Framtida samarbetspartner: Ovan listade samt flertalet konsultfirmor och 
driftsentreprenörer inom branschen. 

Samband dagvattenkvalitet/årstid 
Syfte: Dagvattnets kvalitet varierar sannolikt mer mellan årstiderna i kallt klimat, jämfört 
med ett mer tempererat sådant. För att bättre kunna förutspå dessa nivåskillnader och även 
fluktuationer år för år är det väsentligt att nå god grundkunskap i en given omgivning. Med 



 
 

rätt indata i form av föroreningsnivåer och när dessa omsätts i tillflöden till recipienter kan 
på bättre sätt miljöpåverkan och gränsvärden för olika former av tekniska/strukturella 
åtgärder bedömas. 

Innovation och samhällsnytta: Det är viktigt att någorlunda väl kunna förutse vilken 
dagvattenkvalitet som kan förväntas i olika stadsmiljöer. I kallt klimat speciellt kopplat till 
snö och snösmältning med en lång vinterperiod utan avrinning och ett antal veckor under 
våren med kontinuerlig avrinning. Detta ger bättre stöd för massberäkningar, uppskattning 
av omgivningspåverkan och bedömning av eventuell tillkommande behandling. På så sätt 
kan i ett tidigt skede mer uthållig dagvattenhantering appliceras. 

Resultat: Dagvatten fångar som regn (eller i frusen form som snö) upp föroreningar både i 
luften, på marken och i avrinnande ytvatten. Dessa föroreningar delas normalt upp i 
partiklar (grus/sand/finmaterial), tungmetaller (Cu, Zn, Cd, Pb, Ni, Cr), Halogena organiska 
ämnen (PAH, mineralolja, div kemikalier), Nedbrytbart organiskt material (BOD/COD), 
Sjukdomsframkallande mikroorganismer samt näringsämnen (Fosfor och Kväve). 
Partikelinnehållet har av tradition setts som källa/bärare av huvuddelen av alla föroreningar 
och har därför undersökts och nivåsatts mest distinkt. Partikelhalterna varierar kraftigt i 
tiden, men är i allmänhet ungefär på samma nivå (150-200 mg/l) som i avloppsvatten och 
består till stor del av små eller mycket små partiklar (< 0,15 mm). 

Sammanfattningsvis håller orenat dagvatten höga till mycket höga halter av partiklar 
(oorganiska i huvudsak) samt närsalter på nivåer som går att jämföra med kemiskt renat 
avloppsvatten. Orenat dagvatten är dessutöver en icke försumbar källa till utsläpp av 
metaller och miljöstörande ämnen. Dagvatten kan idag förväntas ha neutralt pH (är icke 
försurande). 

Under snösmältningsperioden avrinner med smältvattnet merparten av de föroreningar som 
ansamlats i den lagrade snön, dock ej grus etc som ofta kvarstannar på upplagsplatsen. 
Detta innebär att under smältperioden (6-8 veckor) avbördas bedömningsvis uppemot 
hälften av de föroreningar som ett helår genererar.  

Senare årtiondens historik visar att för Norrbottens län har årsmedeltemperaturen ändrats 
från – 1,5oC (1961-1990) till -0,5oC (1991-2008), vilket ur föroreningssynpunkt nu betyder 
att genererade föroreningar finns i större mängd vatten (nederbörd +10%) samt att en 
fortsatt långsam transformation och gradvis minskad snöperiod kommer att resultera i något 
reducerat flöde av föroreningar under själva snösmältningen. 

Samarbetspartner idag: Annika Keisu-Lampinen Gällivare kommun, Gilbert Svensson 
Urban Water 

Framtida samarbetspartner: Flertalet konsultfirmor inom branschen såsom Sweco, 
Tyréns, Urban Water och företag som NCC. 



 

Beslutsstöd för snöhantering: driftsprinciper snö/halka 
Syfte: Med snöhantering avses olika aspekter av snö, t .ex. hur vi hanterar, lagrar och 
transporterar snö i tätorten. Även snöns positiva egenskaper ska användas. Snön smälter 
dessutom på våren och leder till dagvatten. Syftet är att tillvarata vad vi (barn, ungdomar, 
vuxna, äldre, funktionshindrade, lediga, turister, yrkesverksamma osv) uppskattar med snö, 
och hantera snöupplag så att snön inte blir ett problem. Syftet är således att beskriva hur 
snö ska hanteras och förvaras - redan vid projektering av stadsmiljön. 

Innovation och samhällsnytta: Att utforma gaturummen på ett sådant sätt att även 
behoven vid vinterförhållanden tillgodoses leder till ett attraktivt stadsbyggande i kallt 
klimat. Att beskriva hur snö ska hanteras och förvaras - redan vid projektering av 
stadsmiljön är till nytta för landets kommuner med vintersäsong och är även ett 
utvecklingsområde för landets driftsentreprenörer och teknik- och designföretag. 

Resultat: Vinteraktiviteter i en vinterstad är viktiga och uppskattas vilket innebär centralt 
placerade platser för rekreation, lek och idrott, träffa vänner och bekanta och blanda olika 
generationer och grupper. Kvalitén i det en kommun tillhandahåller i form av 
vinteranläggningar är viktig. Attraktiva anläggningar som bänkar och ytor att vistas på 
behövs, och utevistelsen ska bygga på att man ska inte behöva köpa något. I en vinterstad 
ska vi kunna vara stolt över snön, och de snöbaserade kulturaktiviteteran behöver vara 
centralt placerade. Att ta in skidor i en gatusektion för en lokalgata går om gatan enkelriktas 
på vintern och ett körfält används för vinteryta, dvs. skidor och spark. Princip för 
snöhantering och halkbekämpning i tätorten/stadsmiljö kan sammanfattas med följande 
punkter: 

1. Huvudprincip – inte flytta snön (så långt det går att undvika) 
2. Ta fram tydliga principer i upphandling för snöröjning och halkbekämpning, tex 

snöröjning och halkbekämpning för kollektivtrafik och GC-trafik, före övrig trafik. 
Men även andra faktorer som temperatur spelar roll för intensiteten för både 
snöröjning och halkbekämpning.  

3. Ha principer för snöhantering – utrymme-säkerhet – städning efter snösmältningen. 
Detta i relation till allmänheten och t.ex. villainfarter. 

4. Skillnad på snödeponi och snöupplag; snödeponi är anmälningspliktigt hos 
miljönämnd. Är det ett snöupplag måste det städas på våren.  

 

Snökvalitet är beroende av fordonflöde, och när snön smälter är infiltrationsytor viktiga. 
Skötsel och drift är viktig, materialet ska vara permeabelt. Även tjäle, kompression av 
materialet eller om ytan är frusen är avgörande för de permeabla egenskaperna. Det kan 
därför vara bra att ha den permeabla ytan bredvid snöupplaget, och inte direkt under, för att 
undvika ytfrysning, eller kompression av snötyngden.  
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Samarbetspartner idag: Gällivare kommun: Christina Eneris, Liza Yngsjö, Annika Keisu-
Lampinen Marcus Zetterkvist, Helena Werndin. Kiruna kommun: Eva Ekelund, Sara 
Aspvik-Thelin, Anders Fjällborg, Tekniska Verken i Kiruna AB: Lars Johansson, Sofia 
Fjällborg. BDX: Mattias Asplund, Lars Andersson, Erik Björnström. SWECO: Björn 
Ekelund, Shira Jacobs, Agata Banach. LKAB: Fredrik Bergström, Tina Helin Rytiniemi, 
Elena Ström, Dan Johansson, Niclas Svanelöv, Krister Pounu. 

Framtida samarbetspartner: Ovan listade samt flertalet konsultfirmor och 
driftsentreprenörer inom branschen. 

Dimensioneringskriterier för infiltrationsytor i kallt klimat 
Syfte: Det blir allt vanligare att använda sig av biofilter och designade infiltrationsytor för 
att hantera och rena dagvatten. De flesta genomförda studier har dock utförts i tempererade 
klimatzoner där snö, kyla och is inte påverkar infiltrationen. För att dessa typer av system 
ska kunna implementeras i vårt kallare klimat krävs ytterligare kunskap om hur de fungerar 
under vinterförhållande. Projektet syftar till att studera hur infiltrationskapaciteten påverkas 
i frusen mark.   

Innovation och samhällsnytta: För att kommuner i kallt klimat i större utsträckning ska 
våga satsa på dessa systemlösningar krävs att det säkerställs hur de ska hanteras under 
vinterförhållanden samt hur snabbt de är åter i sin vanliga funktion efter tjälen släppt. 
Forskningen syftar till att i ett första steg undersöka processerna vid upptining av systemen. 
Kunskapen kommer att vara till nytta både för ansvariga på kommuner och för konsulter 
inom branschen som vanligtvis dimensionerar dessa system.    

Resultat: Studien undersöker två typer av designade jordar, ett vanligt standardrecept för 
biofilter och ett grövre recept som använts i tidigare studier i kallt klimat. Dessa undersöks i 
ett labbförsök där de frusna jordarna utsätts för vatten uppifrån som simulerar regn eller 
smältvatten. Undersökningen visar tydligt att fukthalten i marken vid frystillfället påverkar 
infiltrationskapaciteten. En högre fukthalt, som kan uppstå om den regnar kraftigt innan 
tjälen kommer, minskar infiltrationskapaciteten då isen hindrar vattnets väg genom 
materialet. Studien visar även att det grövre receptet fungerar bättre framförallt vid lägre 
fukthalter. Ett grövre material dränerar dessutom fortare, vilket ökar sannolikheten att 
marken inte ska ha väldigt hög fukthalt när tjälen kommer.  

Figuren visar hur lång tid det tar för 
vattnet att sippra igenom den 120 cm 
höga jordcylindern från det att försöket 
startar. Två jordtyper har använts, ST1 
ett grövre recept och ST2 ett 
standardrecept för biofilter. Varje jord 



 
 

har testats för tre olika förutsättningar; ofrusen mark (ref), låg fukthalt och frusen mark 
(LWC) och hög fukthalt samt frusen mark (HWC). Det syns tydligt för de båda jordtyperna 
att en hög vattenhalt och frusen mark avsevärt förlänger tiden det tar för vattnet att passera 
genom jorden. Likaså skillnaden mellan de två jordtyperna vid låg fuktighet och frusen 
mark. Resultatet visar att hur marken/filtret utformas påverkar hur systemet fungerar. 
Likaså att det finns en period då vatten inte kommer att kunna passera genom jordlagret 
men att denna period är relativt kort till dess att marken har tinats upp och återigen blivit 
genomsläpplig.  

Samarbetspartner idag: Mats Pettersson på Kiruna kommun, Gilbert Svensson Urban 
Water 

Framtida samarbetspartner: Flertalet konsultbolag såsom Sweco, Tyréns, Urban water 
och involverade kommuner. 
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Medverkande parter:




