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FORORD 

Forel 

jektet n 

och ekologiska 

ar sarnmanstalld for 

med 11 de 

exemplif 

ska 

i 

Karlskoga kommun" Arbetet har i huvudsak bekostats genom 

ramans Statens 

11 , Chalmers ska 

Rapporten utgor en 

redovisade 

efter byggandet i det 

Dalen 5 Dels beskrivs och varderas 

utnyttjandet av for dagvattenhanter , dels 

planeringsprocessen och hanterandet av den ursprungl 

vegetationen i omradet I utgivna av 

Geohydrologiska forskningsgruppen & Nordin, 1978 

Bucht & Lind, 1978) har ingaende beskrivits geohydrolo

giska forhallanden vegetationsforhallanden samt utarbe 

tandet av en stadsplan for omradet 

De olika avsnitten i rapporten har utarbetats av i inne

hallsforteckningen angivna medverkande fran Karlskoga 

kommun, Statens for byggnadsforskning (SIB), 

Riksbyggen och Chalmers tekniska hogskola (CTH) Slutl 

sammanstallning och bearbetning har gjorts av Olov Holm

strand, CTH, men i huvudsak ansvarar re forfat

tare for sina avsnitt Vi som organiserat projektet vid 

CTH vill i samband med denna avslutande rapport tacka 

alla medverkande for ett mycket gott och givande samar

bete .. 

Goteborg i juli 1983 

Olov Holmstrand 



INNEHALL 

FORORD 

INNEHALL 

SAMMANFATTNING 

1 ORIENTERING 
(Olov Ho , CTH) 

1 .. 1 Bakgrund 
1 2 Dalen 5 
1.3 Omradet Dalen 5 
1.4 Foreliggande rapport 

2. TEKNISKA LOSNINGAR AVSEENDE VA-SYSTEM 
(Hans Berggren, Riksbyggen) 

2 .. 1 Inledning 
2.2 Lokalt omhandertagande av dagvatten (LOD) 
2 .. 3 Grunt forlagda ledningar 
2.4 Avrinningsomraden 
2.5 Ledningsnatets utformning 
2 .. 6 Omradets regnvattensystem 
2.7 Takavvattning av smahus 
2.8 . Takavvattning av radhus 

3 .. GRUNDVATTENFORHALLANDEN 
(Bo Lind, CTH; Gunnel Johansson, Tekniska 
kontoret, Karlskoga) 

3.1 Forhallanden fore exploateringen 
3.2 LOD-anlaggningens funktion 
3.3 Grundvattennivaer 
3.4 Vattenkvalitet 

4. LOD - SYNPUNKTER OCH ERFARENHETER 
(Olle Blomgren och Bernth Bernhardsson, 
Tekniska kontoret, Karlskoga) 

4 .. 1 Projektering och uppfoljning 
4.2 Anlaggning 

5. HUR UTBYGGNADEN GICK TILL 
(Per Persson och Leif Sjogren, Stadsarkitekt-
kontoret, Karlskoga) 

5 1 Medverkande 
5.2 Kronologi 
5.3 Introduktion och information 
5.4 Hojdsattning 
5.5 Planens utformning 
5 .. 6 ssen 

SID 

1 

3 

3 
4 
9 

10 

1 3 

1 3 
13 
14 
15 
18 
21 
23 
28 

30 

30 
33 
42 
42 

45 

45 
46 

49 

49 
50 
57 
59 
61 
63 



6 .. 

6 .. 1 
6 .. 2 
6.3 
6 4 
6 .. 5 
6 .. 6 

6.7 
6.8 

7 e 

8 .. 

SMAHUS I JOHN BAUERSKOG AR DET MOJLIGT? 
( Bucht, SIB) 

Inledning 
Stadsplanen en kompromiss pa gott och ont 
Nytankande i praktiken 
Naturmarken under och efter byggandet 
Ekonomiskt fordelaktigt att spara naturmark 
Information och utbildning - vagar att genom
fora nytankande 
Uppfoljning 
Nagra sammanfattande synpunkter 

FORSLAG TILL LANGSIKTIG UPPFOLJNING 

REFERENSER 

SID 

69 

69 
69 
75 
78 
79 

80 
82 
82 

90 

95 

BILAGA 1 .. Skotselplan for parkmark i Dalen 5 96 

BILAGA 2 .. Information om vegetation till de boende 
i Dalen 5. 104 



SAMNANFATTN 

Under 1970 

och 

de miss 

kostnader och 

Dalen 5 j 

sa att 

malt och s 

LOD~ 

ocksa att 

Forskn 

tiska till 

hansyn 

proj 

1 

2 

3 

1 

Nordin 1 

t 

Sandstedt 

erfarenhe 

s 

t 

under 

s 

gav 

systemet 

isolerade 

l 

j 

irHj 

Orsaker var 

med 

s k 

blev 

s med 

3 Arbetet 

av 

lad & 

fat tar 

for~ 

av barr-

ta-

s som 

skilde 

rtid varit 

Detta 



naden 

he·te 

oti1 

1 

John 

avsedda 

ett 

t 

i en 

I s 

Er 

s 

intres 

s 

1 

ternen 

och 

1em 

1osas 

sarnt-

miss 

s 

in forma-

narnnvar

sen 

ett anta1 

sa rna 

landena 



3 

1 ORIEN'JIERING 

1 1 

loater 

den ursprungl 

att boendet och lsen 

och ekonomiskt ett 

under de narmast 

fall astadkommit resultat som 

ekonomiskt I 

mark omformar kraftigt 

Krav kan och bor stallas 

socialt 

Det omfattande 

har i vissa 

varit socialt eller 

fall har orsaken varit 

bristande anpas 11 de ivna foruts 

na dvs den befintl siska miljon 

Krav stalls nu ett til satt som battre an 

t 

skall 

en helhetssyn det som 

Ett s naturforuts , tek-

niska och ekonomiska forut samt soc la forut

s~ittn ar faktorer som alla ste i planerings 

arbetet Inom ramen for en s 

n fbr 

faktorerna 

sisk p 

logi geo 

helhetssyn 

faller hansyn 

och vegetation 

forutsatt-

11 

I manga 

fall b6r planer sinsatserna inr s mot att minimera 

i de naturl llandena och darigenom 

minska storn i den naturl jamv 0 Ingreppen 

ller s 1 andet som jandet av ett omrAde 

ssn av lse till de 

kraver kuns och of·ta aven 

alternat tekniska 16 

sk karter for att bes 

Holrnstrand 1981 och 1983 

och 1 sarnt lokalt 

LOD for att losa 

strand & Lindvall 1979) 

Forel ar en utvarder 

landena 

ing av 

j6rsgeo

llandena (se 

ion 

av 

(se t ex Holm-

av Dalen 5 jek-

tet i Karl in om lket av de ovan namnda 

har till ett som helhet s 

rikt sa·tt 
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1 2 

Karl kommun planerade 1977 att uppfora ett bostads 

av ett 50 tal en ljshus i 

Dalen 5 i nordostra delen av tatorten Karl 

1 En llt satt utarbetad p ss over 

s forst fram se 2 Kommunen lle 

emellertid ta till naturforuts 

och til de forskn sultat sam framkommit betraf 

fande urban under 1 70-talet Kommunen kontak-

tade darfor Statens 

och 

niska la 

ska fors 

Vid ett sammantrade i Karl 

for 

sgruppen 

den 8 

for (SIB) 

Chalmers tek-

1977 

for utarbetande av en s

bestod Dalen 5 

av representanter for SIB 

och Karl kommun For 

mersdel erholl ans 

BFR till 

Statens 

iska forskn 

ektets chal 

forsk-

sgruppen 

Kommunens huvudsyfte med projektet var sam namnts att 

tadkomma ett bo sam ar val anpassat till 

forvantades fordelar vad ller boende-

miljo och ekonomi. 

Fr forskn 

framst vad 

s har projektet haft intresse 

a) 

b) 

c 

ller foljande tre a 

Fora ut och i isk handl 

betraffande naturanpas ad p 

hante 

Metodfr 

och 

vid samordnad inventer 

i. 

Metod- och process vid 

samt 1 

atta nya ideer 

och 

av 

lseplaner 

s 

ion 

pa 

an de 





en 1 J- 0 8- 0 2 
c_a 1 2500 
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Arbetet inom ektet har s inde-

lats i 4 

1 Inventer och p 

2 Detaljprojekter 

3 foljn under och narmast efter byggande 

4 1j efter 

s med ans 

Den omfattade dels natur 

forskning 

dels utarbetandet 

s bebyggelse Arbetet av en slutl plan for 

leddes 

och 

och samordnades genom sammantraden i den ovan 

ion 

med representanter for deltagande 

omfattade jordarter geohydrologi 

ftet med de forstnamnda var att klar-

l geologiska mark landen, iltration, grund-

ldning och Vegetationsin-

venter syftade till att beskriva forekommande vegeta-

t s karaktar och sa ~ojligt skissera forvan-

tade reaktioner vid Inventeringarna redovisa-

des i en och vegetation i 

Dalen 5 Karlskoga" (Lind & Nordin 1978) 

l av natur utarbetades en plan 

som skilde s ganska avsevart den forsta skissen 

(se f 3) Hansyn hade ts till faktorer som 

markfukt t, infiltrationsf6ruts och forutsatt-

lla befintl ion Planeringsar-

betet och dess resultat redovisades ocksa l en rapport: 

Metodfr ssad stadsplaner erfaren-

heter studie i Karl Bucht & Lind 1978) 

jektet omfattade detaljprojekter och byggande i 

Projekter 

och av 

s av Svenska Riksbyggen 

ion AB 



3. 
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omfattade ljning av framst vegetation, 

och under och narmast 

efter lken ocksa llit 

ans omfattas av foreliggande 

har ssa resultat redovisats i ett 

examensarbete i CTH ssad stadspla-

i Dalen 5 j under byggnads 

skedets in lad & Sandstedt 1980) 

som annu ej jats, avses omfatta en mera 

uppfoljning av funktion efter byggan-

det (se 7) Framsta ar darvid dels att 

fblja ionens utveckling dels att kontrollera 

tenf 

1 3 

laggningens 

llandena 

Dalen 5 1 

Karlskoga centrum (se f 

5 

ca 0 5 en hoj 

n sluttar 

och pa grundvat-

kommun ca 5 km nordost om 

1) Omr 

i nord-

son omfattar 

lig rikt-

vaster och soder men har 

en b:t:antare, mera 1 strackt sluttn ned mot Svart

s flackt valvda alven i 6ster ca 50 m 1 an 

kron s geologi hydro och vegetationsforhal-

landen har be ts detaljerat i en rapport 

& Nordin 1978) Har gars endast en kart, overs 

1 samman 0 Grundvatten llandena beskrivs 

utforl i 3 

De geologiska llandena av kartan f 15 i 

3 formerna i t bestams i start av 

tacks emel 

helt av ett par meter makt moran 

b Moranen over s 

lken de 

nastan 

s ar 

sina stallen av ett 

tunt I s ned mot Svartalven finns 

av lera silt och sand 



1 0 

llandena fore exploater De 

f 

ska 

av kartan 

rade uppe 

16 i 3 

och strommade ut s 

infiltre 

med 

mot Svartalven fanns 

och aven mer a koncentrerade 

kallfloden fanns rned 

forhojd beroende sad infi 

itet dar rnoranen tacks av lera 

ordes fore av en mos 

nerad gran med srnarre ins av andra trad framst 

tall Busk- och falt var mestadels st utbil 

dade I ick aven 

ionen var huvudsakl 

storre delen av det flacka 

yngre granplanteringar 

av frisk ri in om 

tsluttningen 

s 

hyste en 

mera nar 

av 

arter 

med ssa slag av 

var en 

ller art och 

norr mot soder i s 

llt utmarkande for 

i nord- 1 r , vad 

frekvens Artantalet sa lunda 

1 trad- busk- som faltskikt 

F 

ursprungl 

sar representativa bilder av s 

vegetation Fore utnyttjades 

som narstrovomr av och genornkor-

sades av flera s Hela omradet kunde 

t s betraktas som sl sl Generellt 

an de llde att de fukt 

torr a 

1 4 

ierna var kansl 

I forel rappor har samlats erfarenheter av och 

exploater av Dalen 5 t 

mojl har ocksa sats erfarenheterna av de forsta 

s bruk av det fardi bostad 

olika delar har till storsta delen s ts av for amnes

kommun SIB, 

sgruppen CTH 

avsedd som en dokumentation av 

Ri 

ansvar 

och 

Framfor allt ar 

arbetsprocesserna kr i Dalen 5 samt av 



1 1 

av frisk ri i norra delen av 
relativt art-och idividrikt rikl 
och 1 ) i bottenskiktet Foto 

F ),g uJt 4 • UM p!W.n.glig v e.g e.:ta.;tj_o n. ), Va.le.n. 5 ( 6Jtc'l.n. Bu.c.ht &'. L(nd, 1 9 7 8 } • 

av 
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til av de "normalt byggande annu relat 

okonventionella metoderna 

befintlig 

och forlagda 

resultaten i huvudsak 

salunda 

kas 

inom den 

bevarande och utnyttjande av 

av dagvatten 

slutsats ar att 

och att metoderna 

som nu kan overblic-



1 3 

2 TEKNISKA LOSNINGAR AVSEENDE VA-SYSTEM 

sarbetet var att basta satt 

lse till befintl natur huvud

som mojl den 

befintl ionen ger utover en vardefull utemiljo 

ock ko for att och underhalla 

gronomraden En viktig del av ionens livsmiljo utgors 

av tll vatten Att sa litet sam li. ·paverka 

vattenbalansen i omr var saledes en forutsattning i 

Nar man bebygger ett omrade rkar man alltid vatten-

balansen i omradet Hur star denna 

minst beroende av hur VA-

blir, ar inte 

utformase Minsta 

av vattenbalansen man om ledningsnatet utfor-

mas enligt foljande tva principer 

1) Regnvattnet omhandertas lokalt, LOD 

2) Grunt for ledn 

Som till hur utformades i Dalen 5 

redovisas forst kortfattat for tekniken sam pa 

avviker fr traditionell VA-teknike 

2 2 Lokalt 

I med nagorlunda ionsforhallariden 

f s ett naturl system sam ger en nastan total; till 

fall magasiner av som faller i omradena 

siner sker bladverk pa 

och i marken En mycket star del avdunstar sedan direkt 

eller via vaxterna sam transpiration En del vidare 

genom marken perkolerar och bildar grundvatten overskottet 

avrinner eller i marken och ansamlas i omradets 1 



1 

vari det rned avsevard 

vidare i e ler bi 

vari det avdunstar. 

Prine for LOD ar att man rned beaktande av de 

man har att stalla inorn ett lse 

ornr sa litet sorn rnojl forsoker avvika f naturens 

stern sorn vatten 

sarnlas upp skall det sa fort sorn rnojl 

jorda 

s till 

mark en 

rackl 

s 

mar kens att ta emot tillfort vatten otill-

erforderl magasin vanl i form av en 

sin Generellt ller att sma vatten

ar lattare att rnagasinera an stora Helst bor dar-

for vattnet rnagasineras vid varje uppsarnlingspunkt stupror, 

eller 1 I de flesta fall bor sarntliga 

magasin av sakerhetsskal forse med 1 

Har 

de rna 

kan ocksa rnagasinens storlek och darmed kostna

sas 

2 3 Grunt for 

Att lla omr lans ar inte enbart en 

fr fora till mark en utan 

i lika om att forhindra att vat ten i mark en 

draneras bart al tfor snabbt Till s utdraner bidrar 

i grad de ledn som normalt utfors vid konven-

tionellt 

frotsfri djup ( 

Tot.a 

m eller mer 2 

innebar ofta 

(overst) 

s 

friktionsmaterial En annan omstand 

till 

Han ti 

s oftast tre led-

som placeras pa 

8 m) och darunder 11-

1 

i Karl 

olika 

ca 

med ett dranerande 

ar att aven tata 

har i en 

ledn 



r 

spi 

la 

For 

Ur 

5 ild~ 

landena 

samma n kan 

av 

lem genom 

LOD Under 

isole 

speciellt 

la till en grund 

mot olika 

liknande 

institutt 

ett plastror kr llt med 

iner med en 

rekommen~ 

plastror 

endast rekommen

len 5 

jas 

indelas 

6 

kvarteret 

mot ett 

tomterna period

betrak-

ll 
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5. (?_VL/.) u;t6 o!La nd e nflal1 
JLofLeVL ~ pla~~11g 

~holeJLad led~ngh-



III. 
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det befintl vil system 

Omr 

Omr 

Omr I 

mass 

detta av 

dj i 

omfattar storre delen av lsen i Dalen 5 i 

och huvuddelen av kvarteret iskan 

seomr 

en mindre del 

det en del a.v 

och 

har genom det 

norma.lt m 

delen av kvarteret 

sas till 

omfattar den norra 

s-

3 m mot 

skilda 

iskan sa.mt ett relativt flackt 

och kvarteret Blodriska.n Avvatt-leromr mel 

ordna.ts genom ett dike s 

mot i 

I tet bestamdes att stemet 

le utfora som LOD sa.mband med a.tt ut s 

till 

beroende 

ock 

LOD-

Karl 

sku 

som 

tilldelade 

skontor i 

det sama.rbete som redan 

inte minst 

eta.blerats med 

sgruppen CTH Ett sama.rbete pagick 

sinstitutt i OSLO (NBI) och 

LOD i kombination med ett vid NBI fram-

a.v kornmunen 

i komrnunen 

enl 

mot det 

fore darfor a.tt 

med 

utanfor tomtmark 

projekter 

Komrnunen beslot 

a.v 

j 



Ledn 

anslut 

snatets 

huvud 

I ovr be 

den norra delen 

i soder 

normalt 

i nord- 1 

fall och 

dj genom 

sas ti ca 

up for Karl 

9 

i 

me 

m el 

Ledn utformn 

placer as 

och 

n 0 

kr 

m Kommunen 

ldes med 

Kr f 

en i 

i 

f De I 

i vaster 

dar led

har 

med hansyn till 

Genom det 

1 

I och III kunnat 

normalt 

av f 

ge et·t minsta 

s-

8 

detta till ca 1 0 m 

1 8 16 mma 

som magasin i LOD

genom den 1 

i 

ersatts 

i 

frost 

av s 

s 

foam 

att graven behover 

11nadsmateria1 sparas 

jup schaktas i 

terrassen utan 

kunde ocksa 

Isoler 

tota1t 0 

4 

kan vid 

under 

I 

en e1ektrisk fros skabel den 

j 

1 

11forseln 

av 1iten 

darfor med 



. - l 
I 
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av 5 

2 .. 6 Ornr stern 

har ersatts rned draner s 

och 

sorn 

lts rned l for att 

har varit 

att allt nederbordsvat 

skall infiltreras 

oc jorda 

Asfalterade avvattna t ll naturrnark och 

For att oka nfiltra i har 

och 

betong Plattornas utforrnning av f 9 

ldes rned fins Eftersorn erfarenheterna av 

tionen ar iellt vad ller vinter 

av 

Plattorna 

infiltra

llan-

dena da tj kan infiltrationen har 

ornr utru ta 

Ytvattenbrunnarna 

nas ll draner 

rnellandelen 

vattnet i forsta 

vat tens 

Brunnarna konstruk 

runt brunnen ar av 

material sorn foljer rned 

i normal 

de indirekt avvatt

jorda 

i 

a att 

vid 

sinen 



2 

F )_guJL 9. av ng. 

-,.-- -- --
--.-.r 

- • --- d >\ (~ o;l 
( "- - \ 
p ·, t~ ~/ 

. { ( ) ( ) ~) c) / --r 
~) ~ c__ c' (JI 5 RADER MED 

~~ l 1 I 8 HAL 0 30 mm 
'·-) 

C/ C 150 
BORRAS PA 

K 
\:} c) 

C_) o C_-\ 

500 

F)_guJL 10. av 



Avsikten var 

inf 

be 

Denna har 

for 

St 

ach fore 

genams 

narmalsekt 

till 

batten 

tid 

tid 

7 

En 

i 

sam 

Hu 

utkas 

har varje hu 

be 

av 

(f 

1 

med 

19 1 har emellertid 

a 

ach genams t 

kammer att ersatta 

denna asfalt 

aledes ersattas rned vatten-

av 

narmala avvattn sker 

1 

Diket har i 

1 enl 

ar av 

t 

illforas marken 

ta 

s med 

sam 

sam da 

narmenl 

maka

rnakadam-

illika tak

sin i 

11 makadam-
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a Uts i b Uts mot 

F igWL 1 2. Vagva;t;te_ndJLCivuVLing av 6JLilAf3gande_ J.:Jmahu.o, a) avJ.:J eJL dJLCineJLing 
me_d uthlCipp ;te_JLfLCinge_n, b) av.oe_fL dJLCineJLing me_d uthfCLpp 
mo;t gatan. 
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Man kan sjalvfal et mot att pa har beskrivet 

satt bela hu draner s rned takvatten ternet 

ar enke och bill 

finkornig moran til 

ier bar 

1 

2 Dranerande 

3 

sk 11 kunna 

lln 

ln 

men bar i tatare jordar som lera och 

s med forsikti Foljande krite-

till 50 per 

makadam omslutes med geotextil 

under husets ion 

o magasinera dubbla 2- alltsa 16 mm nederbord 

kunna avleda stup

sregn. 

o utan hja draner 

roret belastn vid ett 2 

lls dessa kriterier f man ett betydligt battre 

draner 

til 

med 

dvs ha 

v 
k 

el 

till 

int 

eller 

system an som ar normalt. 

for llanden som har ar aktuella ger: 

lan ar enl sektion A-A, 

ar 15 m, 

ar 
3 

ledes 3 m makadam, som 

% porositet rymmer 1 vattene belastas 

be 

3 
som vid 16 mm nederbord ger 0 5 m vatten 

1 

v 

vo Makadarnens avbordnings-

k 

liteten) i makadam 1 m/s 
har 5 o/oo. 

0 2 X 1 X 0 1 005 0 001 m3 /s 

gav endast 0 4 1/s Tillford 

av draner sledningen 

s till magasin eller ledning 

ar, att pa ett satt 

For flertalet av smahusen ligger 

1 an husens grund-

som vetter at naturmark avvattnas 

Detta f ske genom perkolation 

mark Infiltrations- och 

av sektion c-c (figur 13). 
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1 
1 
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1 

\ 1 
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2 8 

Utformn 

avvattnas 

av draner 

28 

av radhus 

i princ sarnma satt som smahusen 

och ledningssystem framgar av 

planen i f 14 Fortsatt avledn sker via 

magasin med draner ledn till l lig braddn 

i naturmark Ledn s utformning f av 

rornatsplanen figur 7 Radhusens ledn har placerats 

omedelbart utanfor kantbalken och samordnats med dranerings 

systemet VA-ledn s kr llning s av makadam 

som ocksa 

infiltrat 

jas som regnvattenmagasin. Stuprorens 

pa radhusens framsida samt ledningssektion 

av sektion B-B (f 1 3) Sorn av sektionen 

kommer 

rade Avrinn 

sinen har att bli klart overdimensione

kommer helt att ske i makadamen Drane-

rings och tillika regnvattenmagasin for radhusens 

baksida utformas enligt sektion A-A (figur 13), saledes 

lika som for 

magasinsvolymen per 

Draneringens lutning innebar att 

or b 3 lles till ca 3 m , dvs 

-------
______, --- ---

--------;» 

---;?'" -----;;' _____,. _____,. ----, ---

I 
f 
f 

f 

\l ----;:1" ----;:1" ~ 

'\ 

J 
\ 

\ 
J 

r 

\ l l 
\ j J 

\ t l 
\ 
\ ---------;;>'----;? -----;p--- ___,.. -----:>" ----,.. ---;p ......__..,. 
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sarnma som for srnahusen Belastningen per stupror ar har 

nagot storre, 41 , och erforderlig volym okar till ca 

2m3 , klart under tillgangl magasinsvolym Att regnintensi

teten okar fran 0 4 1/s till 0 55 1/s saknar betydelse i for-

hallande till avr i makadamen 

For att bemota invandningen mot att pa detta satt indirekt 

utnyttja draner for takvattning har i de har 

berakningarna helt bortsetts fran draneringsledningen. Inte 

desto mindre finns den dar och kan vid extrema tillfallen 

ytterligare fordubbla systemets kapacitet. 
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3 GRUNDVATTENF 

3 1 llanden fore 

llandena i Dalen 

av omr Under 

under

och 

Mark- och 

sokt_es fore 

resultaten av beskrevs utforl en sarskild 

(Lind & folj en kortfattad beskr 

av omr till de observationer som gjorts under 

och efter 

I klimatologiskt hanseende Karl satt 

ett medeltal for hela Sverige Medelnederborden ar ca 650 mrn/ 

vilket ocksA ar medeltalet for hela landet Storsta neder-

borden har norrnalt 

regnrik 

ett 

Juli har 

Den 1 

ca - 4 5 

ornkr 

Jord 

i Karl 

snotacke 

normalt den 

ta 
0 c i rnedeltal 

+ 60 c 

i men aven juli ar en relativt 

Vintertid har Karl van ligen 

me de 

infaller 

smede 

s 

norrnalt i 

0 ca + 16 5 C 

januari-februari, 

i omradet ar 

Dalen 5 be huvudsakl 

av sand 

har en 

Moranen ar taml i och 

2 rn se 15 

I tack rnoranen (ca 0 5 1 0 rn) 

ler er rned inslag Det storsta av des sa 

har och natur-

c del 
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Inf iteten i markytan hos olika jordarter 

inom omr har bestamts genom matning med ringinfiltro-

meter (se f och kornstorleksanalyser av j 

Resultaten av nedanstaende tabell. 

Jordart Infiltrat itet 

Moran ca 50 

lt ca 70 

Grovlera ca 20 

lera (ned mot Svartalven) ca 5 

Grovmo 

Av tabellen 

kommande 

bidrar 1 

vattnet fr 

ca 100 

ca 500 

att all nederbord vid normalt fore

teter kan infiltrera i marken Avrinning 

kan bara forekomma inom leromradena, dar diken 

Dikena samlar och avbordar delvis 

dessa omr , men en stor del avrinner ocksa 

till omgivande genomslappligare jordarter. 

Moranens iska konduktivitet, dvs vattengenoms 

1 t under skiktet har med utgangspunkt fran permeameter-

Fore 

loka 

gemensam 

va 

alven 

fukt 

6 8 och kornstorleksanalys uppskattats vara 10 1 m/s 

i start sett all nederbord 

inom hojdryggens ovre delar. skottet 

snats bildade grundvatten Fr en 

lare langs hojdryggens nord

strommade sedan grundvattnet bade mot aster och 

for 

ned i sluttningarna framfor allt mot Svart

men ock vid forskolan i vaster, var mark-

d till foljd av utstromning av 
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centrala delar I dessa fanns 

kall (se f 1 6 

funktion 

i vissa 

har utforts i regn-

(se 17 och 18) Brunnarna lokala 

av rnaga inen I varje brunn finns en bradd

till rnagasinet sorn i sin tur i allrnanhet braddar 

till orngivande naturrnark En torn brunn indikerar 

lation genom vattenornattade en delvis ld 

brunn under rnattade llanden 

rnedan en brunn med vatten till kan 

rnagasinet snarast har en dranerande funktion pa 

Av 

anl 

redovisade ob 

figur 18 att i 

olika delar varit ganska konstant under 

ioden av ionsrnagasinen 

tornma under storre delen av 

till 

vintern 

vid vattentillforsel ger verkl perkolation 

under rnagasinets Under 
0 

mestadels under 0 C) var 

vattnet i sarntl ga icke torr fruset nagot 

sorn emellert av brunnarnas konstruktion inte innebar 

att dessa ar ur funktion 

under v ioden var brunn nr helt ld De 

visar att sinet vid 

for del 

Fr vid brunn nr sker draner huvudsakl 

mot maga inen norr brunn nr 1 Under den del av t nar de 

nordl ste rnagasinen ar frusna denna draner 

i brunn nr 2 

sarnre 

och fo j 

kurvorna en viss korre rnellan vatten-

och Det ar inte rnojl att uts av 

llfallen medan darernot en neder-
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bordsperiod i juni-juli 1981 ger en vattennivaforhojning i 

magasinen Det finns emellertid endast en nivamatning fran 

denna period. Den slapning som vattennivaerna tycks visa 

gentemot nederborden kan darfor vara fiktiv Kurvskaran 

visar ocksa forhojda vattennivaer i samband med snosmalt

ningen i april manad. 

Av intresse ar att jamfora vattennivaerna i magasins

brunnar med naraliggande grundvattenobservationsror 

(se figur 19, 20, 21 och 22)~ Det framgar darvid, att den 

registrerade vattennivan i brunn nr 4 ligger 30-50 em hogre 

an i grundvattenror 3 och drygt 1 m over nivan i grundvatten

ror 4 A for samma tidsperiod. Det kan ocksa noteras hur 

grundvattennivan framforallt i ror 3 Stiger vid snosmalt

ningen i manadsskiftet mars-april, pa samma satt som nivan 

i narliggande magasin (brunn nr 4). I dessa fall kan det 

forvantas att vattnet i magasinen har direkt kontakt med 

grundvattnet. 

En jamforelse mellan brunn nr 6 och grundvattenror 6 

visar, att magasinsnivan som registrerats i brunnen ligger 

ca 3 m over grundvattenytan. Har finns saledes forutsattningar 

for perkolation genom en luftad zon mellan magasinet och 

grundvattenytan. I brunn nr 8 daremot har en vattenniva 

registrerats som ligger mycket nara grundvattennivan i ror 8, 

vilket antyder att magasiner har direkt kontakt med grund

vattnet. 

En viss gradient ut fran magasinet har uppmatts ocksa 

i brunn nr 7 jamfort med grundvattenror 6 och 9. 

Sammanfattningsvis ger matningarna i regnvattenbrunnarna 

i perkolationsmagasinen vid handen, att vattennivan normalt 

ligger over grundvattenytan och att salunda utstromning kan 

ske till grundvattenmagasinet Husgruppen omkring brunn nr 8 

ar delvis belagen inom ett utstromningsomrade for grund

vattnet. Har tangerar grundvattennivan perkolationsmagasinet, 

vilket atminstone tidvis troligen dranerar grundvattnet 

Ingenting i matningarna tyder pa att magasinens funktion 

forandrats under matperioden. 
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Datum pH Cl Cu Pb Zn N0
3 

mg/1 ·pg/1 vg/1 pg/1 
1 

maj 79a 4,9 15,5 1 7, 8 

maj 79b 5 2 5 6, 7 

maj 80 6,0 6 9 5 9 <20 <1 

maj-81 6,5 8,2 5 <2 5 0,78 

Ana resultaten visar att vattnet i kallan ar mycket rent, 

metallhaltena ar lag a och pH-vardet nara neutralt. Pa grund-

val av des sa liga analyser kan inga forandringar av 

grundvattenkvaliteten till foljd av exploateringen konstateras. 



4 

4 

in om 

med 

Kommunen 

kommunens 

oc 

I 

som 

narl 

ett 

som 

NB 

j 

5 

s-

av 

ek-

med 

vatten-

1 m 

varandra 

I samma 

lbart 

och 

har 

itutt 

in 

skett 

hos 

.llfores 



6 

4.2 

Kommunens del i an arbetena pagick under tiden j 

:4979 med avbrott under vissa tider Gatuarbetena fard 

stalldes efter hu ioden 

I arbetet ingick byggande av tillfart 

Anlaggning av gang- och 

uppdrag av Svenska 

VA-systemet l till storsta delen for 

varfor schaktnings och 

system utfordes samtid 

Stadsplanen och komrnunikationssystemens 

och VA-system 

utfordes 

i 

for des sa 

utforts med tanke att arbetet skall utforas med 

har ej 

s 
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transportmedel och maskiner Med an av detta och 

att ramarken utanfor ej fick roras blev arbetet 

svart att driva rationellt 

Transportfragan 

1. Ej 

s 

pa utlagt 

p g a 

ial 

faktorer 

risk for 

11 och tatning 

2. Grund ledningslaggning klarar ej be 

enligt gangse normer 

Detta medforde att fiberduk, isolering och full overbyggnad 

maste paforas innan nagra transporter kunde ske Mark att i 

detta skede saknas belaggning i form av BG- och MAB-lagren 

Ytterligare en faktor forsvarade arbetet vintern och tjalen. 

Vid konventionellt ledningsbyggande ar kylan och tjalen i 

manga lagen en god bundsforvant god barighet i markerna och 

minskade vattenproblem. Det ringa schaktdjupet medforde att 

mangden otjalade massor minskade. I vissa lagen - vid schakt

djup storre an 0,9 m erfordrades schaktmassor for att 

fylla delen mellan draneringslagret och overbyggnaden Denna 

aterfyllnadsdel bor vara tjalfri och packad (sa att satt-

ningar ej aventyrar fiberduken och ev isolering) . 

faktorer ar svara att uppna under vinterperioden. 

des sa 

Den grunda ledningsforlaggningen ar ur schakt- och lagg

ningssynpunkt betydligt mindre arbets och kostnadskravande. 

De ovriga arbetsmomenten, kringfyllning av draner ial, 

utlaggande av fiberduk och isolering samt paforande av over 

byggnad kraver storre noggrannhet och forhallandevis mycket 

manuellt arbete 

Storre delen av isolerings- och overbyggnadsarbetena fick 

darfor ansta till sommarperioden. Man kan ocksa saga, att 

med givna forutsattningar var projektet ej lampl som 

vinterarbete. 
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Tva saker bar man efterstrava 

1. Lagg om rnojligt ledn 

frysrisken ar rnindre 

utanfor GK-vagarna darfor att 

risken for skada pa ror och isolering ar rnindre 

- arbetet kan lattare bedrivas vintertid 

2. Bygg GK-vagarna sa att 

VA- och gatubyggaren kan arbeta rationellt 

- husbyggaren kan arbeta rationellt 

- de boende far en produkt sorn gar att underhalla rued 

konventionella rnaskiner och transportrnedel 
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HUR UTBYGGNADEN GICK TILL 

Kommunala --- ...... - ...... ---== 
Fastighetskontor 

Tekniskt kontor 

Fritidskontor 

Stadsarkitektkontor 

Stadsingenjorskontor 

AB Karlskogabyggen, 
som forvaltas av 
Riksbyggens distrikts
kontor 

Markupplatelse, 
expl. avtal 
Skogvaktare 

Projektering 

Anlaggning 

Projektering 

Anlaggning och 
skotsel 

Byggnadslov 

Inspektion 

Tomtindelning, 
Fastighetsbild
ning, 
Anlaggningsforratt
ning 

L-E Dalin 

W Akerberg 

L Almgren 
0 Blomgren 
B Sundgvist 
G Johansson 

B Bernhardsson 

I Berglund 
I Godin 
U Kjellberg 

K Ek 

B-A Johansson 

S Sandstrom 
s Sjogren 

C Welam 
0 Johansson 

K Blank 
G Eriksson 
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c. 1 . 

D. 

D. 1 . 

E. 

E. 1 .. 
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~~Qj 

(forutom kornmunen) 

Svenska Riksbyggen, Vat ten 0 avlopp 
Goteborg Mark 

Hus 

BPA Markanlaggning 

Dalen samfallighetsforening, 
interrimsstyrelse 

H Berggren 

p Jangren 
R Aspenholt 

p Jangren 

A Ficks 

P Mattson 
L Svahn 
H Olsson 

5.2 Kronologi 

1978-02~28 Genom beslut i fastighetsnamnden utses AB Karlskoga

byggen till byggherre. 

Sornmaren 
1978 
varen 1979 Hus- och markprojektering vid Riksbyggens projek

teringskontor i Goteborg.Hustyperna har tidigare 

valts ut. I forsta skedet bearbetas planutform

ningen tillsammans med stadsarkitektkontorets plan

avdelning. Byggnadslovshandlingarna ar i stort 

upprattade i december och arbetshandlingarna ut

arbetas under varen 1979. LOD-anlaggningarna, som 

projekteras av Hans Berggren, medfor inte nagra 

sarskilda extra problem, daremot orsakar nivafor

hallandena och ambitionerna betr. naturmarken en 

del bekymmer. Atskilliga kontakter tas emellan· 

fritidskontoret och projektoren i fraga om hojd

sattning m m. Projektoren stravar efter en god 

massbalans och att satta husen nagot hogre an 

entrevagarna:, vilket ger stora nivaskillnader 

mellan tomter och naturmark. 



Juli 1978 

1978-08-23 
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Pa fritidskontoret vill man minska dessa 

nader och undvika slanter och lnader 

skill~ 

natur 

marken. Av dessa skal sanks av husen och 

tomterna i llande till ursprungsfors 

Pa flera hall dock kraftiga slanter sam 

minskar tomternas anvandbarhet I fall maste 

de inkrakta pa naturmarken 

Aven vid parke sam ju hojdsattas 

efter den laga gatunivan man problem Av kost-

nadsskal ar t ex stodmurar och garage

byggnader uteslutna vilket resulterar i kraftiga 

slanter ned till Handikapptil 

lighet mellan pa och bas 

gar att klara via alternativa gangforbindelser. 

Efter overenskomrnelse remitterar ett 

forslag till hojdsattning till kommunen Fritids 

kontoret och stadsarkitektkontoret foresl sank-

ningar av hus och tomter for battre anpas 

till naturmarken Pa en del hall blir det anda 

nivaskillnader mellan tomt och naturmark Efter 

dessa justeringar laggs forslaget till grund for 

hojdsattning aven av gator parkering och 

entrevagara 

Byggnadsnamnden beslutar om utstallning av det 

slutliga stadsplaneforslaget (betr 

arbetet, se tidigare rapport, Bucht & Lind, 1978). 

I slutskedet av planarbetet har Rik pro-

jekteringskontor i Goteborg medverkat Planfor~ 

slaget ar saledes skraddarsytt efter Riksbyggens 

hustyper. 

Hasten 1978 Lednings- och pa kornrnunal mark och 

samfalld kvartersmark projekteras av tekniska 

kontoret i nara samarbete med 

projekteringsavdelning (Hans 

arna forlaggs i grunda 

mark-

under 



1978 10-04 
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i Gravarna samt 

magasin Vid tekniska kontoret 

ar man forst litet tveksam p g a fro isken 

Hans de berorda om att tekniken 

ar genomforbar 

Efter genomford utstal 

slaget av 

fullmakt for 

och overlamnas till 

November 1978 Avverkningen i 

se mellan fast 

ar Efter overenskommel

och fritidskontoren har 

skogvaktaren instruerats av fritidskontoret exakt 

vilka zoner som ska avverkas. Arbetet sker i 

ovrigt pa helt normalt satt med sedvanl 

maskinet etc& Virkeskvaliteten ar 

Man far ut 3 600 m3 sagtimmer och 400 m3 massaved 

vilket ger en god inkomst den smala remsan ut-

efter Stolpangsvagen maste snart avverkas p g a 

stormfallene Tills vidare har man dock b llit 

ett tunt skog norr om den sodra husgruppen 

Jan-aug 1979 Kornrnunen utfor sin del av 

dvs till tor och VA-system samt och 

korvagar pa kvartersmark pa av AB Karl 

byggen P g a ett missfor r man ej rora 

marken utanfor de smala (dvs de 

blivande tomterna) Darfor blir alltfor 

trangt for den maskinella utrus 

orsakar en del besvarl 

vilket 

sarbetar-

na har ej fatt nagon mer information och 

ar darfor om att de 1 

kommer att sa. P g a att arbetet ar att 

bedriva nar llnadsmassorna ar alade maste 

tidsschemat utas 

de parkmark intraffar 

omradet 

Vissa korskador blivan-

sarskilt i sodra delen av 



1979 01-11 

1979 03-28 

Sommaren 1979 

Juni 1979 

3 

Ansokan om 

namnden 

lov inL3.mna 

beviljar 

har inte skett med 

s 

Det al 

1 

lov 

1 

byggmarknaden oberoende av t ex LOD-anl 

gor att endast ett 1 visar 

intresse for ektet Det lutl let mellan 

tva s inte av 

ningen 

Anbudskontrakt sluts mellan AB Karl 

och utsedd BPA Till for 

1 ett fors 

ter 1 mellan kommunen och Detta 

forslag har av diskussioner om var 

granserna ska ga mellan kommunens och 

atagandee Kommunen har visat stort intresse for 

att ur syssel allt 

arbete upp till iktet for LOD-anl 

Oktober 1979 I enl 

later 

med fors till 

en bes 

savtal 

av skador 

1979-10 16 

1979-10-19 

pa naturmarken Det visar s 

skador uppkommit i samband med och 

ledn Ytterl skador upps r vid 

gallr Det de dock nastan ett ills 

fritidskontoret fick del av llet 

Lansarbetsnamnden meddelar 

tillstand 

Lansbostadsnamnden lar 1 lut 

Oktober 1979 startar arbetet bland 

att satta upp ett f 1 mot 



1979-11-14 

5 

enl avtal och 

informerat av fritidskontoret om ambitionerna 

att bevara naturmarken 

i den sodra till 

att det til ar ste 

sera ett speciellt 

satt Personalbodarna stall upp en 

och det blivande lek-

spelfaltet tjana som mater LOD-

orsakar inte em for 

exploatoren som ju endast utfor de brunnar och 

magasin som ar bel tomtmark ledaren 

for markarbetena ar daremot mi d med kommunens 

ledningsarbeten och 

handlingar I fall r 

Marken ar besvarl att arbeta i eftersom den ar 

stenig BPA ar dock aktsam om naturmarken man 

endast ingrepp dar kommunen redan forstort mark

skiktet eller dar man ar med hansyn till 

nivaforhallandena och kommit 

kontoret Man anser f s 

man knappast har behov av att 

mark en 

med fritid 

eftersom 

ja natur-

Exploater savtal sluts mellan kommunen och AB 

skogabyggen Undertecknandet av avtalet har 

drojt eftersom man bo sida ar radd for 

avsattn och darfor vantat i det 

langsta med att binda s for att 

projektete Enl avtalet skall undvika 

att gora i omgivande natur och han ska 

aven satta upp ett f s 1 i grans mellan 

kvarters- och ersatta 

de skador han asamkar trad och naturmark Enl 

uppgift fr 

inte orsakat 

av projektet 

11 har dessa avta 

tveksamhet eller 
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Vintern 1979/ Gallring av skogen vaster om omradet Gallringen 
80 sker som en normal skogsvardsatgard utan sarskild 

overenskornrnelse mellan fritidskontoret och skog-

vaktaren Huvuddelen av undervegetationen tas 

bort, och en del korskador Den sista 

skogsridan vid sodra gruppen har mast avverkas 

p g a risken for stormfallningar I de fristallda 

brynen tar man succesivt bort de granar som dor 

p g a de andra klimat- och ljusforhallandena. 

Korskadorna forvarras vid uttransport av timmer 

fran ett hygge utanfor omradet. 

December 1979 Fritidskontoret upprattar en skotselplan for park

marken inom omradet (se bilaga 1) Planen innehaller 

1980-01-10 

bl a . forslag till godsling for att paskynda 

slyvegetationen pa avverkningsytorna, bortrojning 

av ris och utjamning av korskador efter gall

ringarna, brynplantering, viss gallring m m. 

Planens atgarder ryms inte helt inom fritids

namndens normala budget utan forutsatter vissa 

extraresurser t ex genom AMS-arbeten Godslingen 

genomfordes ganska snart i enlighet med planen, 

men eftersom marken i sodra delen av omradet ar 

mycket torftig, drojer det lange tills slyet 

kommer upp Eftersom lost ris tills vidare 

ligger kvar, ger omradet ett mycket ovardat 

intryck under rle forsta aren. 

Fastighetskontoret och AB Karlskogabyggen an

ordnar ett informationsmote for dem som star 

i kommunens tomtko Vid motet informeras bland 

annat om den speciella dagvattenhanteringen och 

ambitionen att bibehalla naturmiljon. I bygg

herrens informationsfolder finns ett sarskilt 

blad om detta med rad bland annat om hur 

tomterna kan anslutas till naturmarken. 



Juni 1980-
april 1981 

1980-08-19 

Maj 1981 

1981 09-03 
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Inf med borjan soderi Nagra hus var 

dock osalda annu vid fard stallandet En interims-

lse for samfall bildas relativt 

Vid stallandet av tomterna har 

manga av de boende it 

andra ler upp till en 

av informationen, 

och en 

brant slant till naturmarken. Traden anvands for 

att tvatt och pa vissa hall det 

stenmurar och s utanfor tomterna. 

Ytterl e ett informationsmote om Dalen 5, 

denna gang for de som f in eller tecknat 

sig for ett.hus Denna gang talar man mycket om 

avvattning och naturmarken och kommunen ut-

lovar mer sonl information vid ett senare 

tillfalle Det visar sig sa smaningom, att man 

inte lyckas acera alla husen via tomtkon Att 

sa manga tackar nej hanger troligtvis dels 

samman med att manga endast efterfragar en tomt 

for s kebyggande, dels med att efterfragan pa 

hus dampats p g a konjukturernae Det ar ocksa 

sannolikt att det perifera laget i staden och 

en allman motvilja mot tat gruppbebyggelse spelat 

ina Daremot finns det ing som tyder pa att 

LOD-anlaggn haft nagon betydelse 

Tjansteman (Gunnel Johansson och Ulla Kjellberg) 

fran tekniska kontoret och fritidskontoret gar 

personl besok hos de sorn visat intresse sedan 

man skickat ut ett brev Man informerar och 

diskuterar bland annat om tomternas utformning, 

jande m m Cirka en 

edel av de boende har hort av sig 

Dalens samfall forening bildas och tar over 

forvaltn av sanlaggningarna 



1981 10-21 Slutbe 

1981-10 21 

av 

brunnar 

eftersom 

kontoret 

allman 

mark skall 

samr om 

anta kunna 

ske mel 

5 3 

Introduktionen av LOD

teknikern hos R 

och del l i 

kornrnunala och ensk 

tekniska kontore 

tekniken fotf 

a rna och anl 

var till en 

over 

och 

granskande 

haft fullt 

borj 

att LOD

projektet 

val och 

kommunens och 

fr 

En del mindre 

och doser 

att 

genom 

och fritids 

naturmarken i 

av 

natur

kontoret 

som kan 

VA 

av 

speciella 

fr 

ha 

i 

lle 
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Introduktionen av en ambiti6 mark- och 

gick 

att 

ett mindre 

vi 

til l 

men inte f 

ju t dera 

an pas 

val av gal 

l 

i l 

inom kvartersmarken 

och 

resultat 

ett fotfaste 

inte 

sarbeten oc 

Det verkar som om 

red a vad det skulle 

arbete med jektet 

mot 

har 

att beskriva och f6ra 

an LOD-tekniken Det ar 

dem 

fler 

satt och de som 

tsen 

s6dra 

miss 

I s 

I 

f 

rackl 

g a 

ett eller 

har de 

skedet hade fattarna d 

s 

l 



Hu och 

Tre olika 

vilket 

Detta 

och genom 

l 

Informationen borde 

5 

informationen 

Projektorer 

motivera f 

de 

i 

Ef 

fa 

? 

tillrackl 

moten infor 

idskontoret 

rbetena 

Man borde i 

de ste 

for 

kunna 

for att 

klara 

kravs 

r 

kan 

rmarks-

fle inblandade 

d

och 

lket 

naturmarken 

battre 



hand 

Arbetsledaren for 

hu och tomter l 

BPA arbet ledare 

ar bristfall och 

0 

kravde 

till il 

kommuna 

for 1 

d 

inte overen 

utforde han slanter schakter och 

huvud 

av de boende f k lem med vattensaml 

tomterna eftersom det inte fanns avr 

Andra fick att ina 

p g a kraft 

tor del av 

lemen 

Parker 

slanter mot naturmarken Slanterna tar en 

de flesta tomterna ar emellertid 

be rned ft slanter 

mot Bil s upp ett 

tr satt vilket forvarra som 

forutsatts i bort av 

l forvarrade av faktorer 

rnonter 

tan 

forlade till ett askron De 

garagen gjorde det 

ar med 

Tomterna ar 

rned slanter dem 

battre om man 

rnurar men ekonomin 

kons 

al 

naturrnarken 

p och 

traditione lt att 

l 

N 

att ta upp n illnader pa 

astes til Husen 

hor sontell 

att det var t att s 

hade kunnat bemastras 

speciell 

och utfora stod

ar intressant att 

och iljan bevara 

omr skett 

ill motet med natur

ski lnader 

Fritids 



kontoret 

redan fa 

har 

om hela 

annat til 

Vad man 

mellan hus 

dar husraderna fol 

I den gruppen har 

marken liksom 

5 5 

En detaljera 

Planutfo 

att 

i grova 

medverka vid 

Vid 

den 

I 

och 

och 

Lardom 

For att 

i 

del 

de 

1 

och 

11 

1 

hade man i tort sett 

har haft 

ett helt 

illnader 

gruppen 

ti 1 natur-

finnas tidigt 

man kontrollerat 

tone 

la berorda bar 

dar 

och 

och dels 

llar-
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aven betraffande 1 

diskuterats hur nodvandiga de 

Lardom Definiera och 

for 

I fall har alltfor 

Efter 

vindfallen kvarstod ierna 

I efterhand har det 

var 

ste forut

ition och 

naturmark 

och oforutsedda 

kala 

Foljden av detta blir en nastan total 

av ion 

Lardom Det ar 

alltfor smala 

la vakt om naturmark i 

er 

Planens i start innebar att tomter ansluter 

till naturmark d v s bearbetade 

mater 0 

att bemastra 

a Hade 

LOD-anl varit storre i 

Lardom Ett alternativ till omr 

kanske ha 

Utan storre t 1 

Foljden blev att 

upp naturmark Det h i ssa fall 

konflikter mellan enskilt och 1 

Lardom Planen bar forma 

skillnader ta 

Alltfor 

Lardom a 

lda 

lnader 

med 

? 

s 

ition borde 

lla tomter 

tas 

it 

intre se 

att 

kant 

for befintl 

och raka 



mel 

sidan 

r 

naturmark 

Lard om 

klar 

Lardom 

5 6 

Genom 

start 

I ett 

Det var 

nar 

med 

Lardom 

Oc 

efter 

var 

senare 

j 

lt i 

konflikter 

s i for 

vid 

te-

0 Det har i 

for sent 

fram forst 

borde ha f 

Problemen 

llvarl 

om omr t 

s-

LOD

lanearbetets 

ions-



na mellan 

och 

Kravet 

upp la i 

mellan 

inte ar l 

som samordnare 

omr 

Lard om 

de 

amb 

direkt 

del 

dar 

proj 

herr en 

he 

l 

Om 

mi 

t 

bearbetas battre 

forutses 

att 

elle dar kommunen 

en k flexibel 

och naturmarks 

fasen med rren 

av exploater 

bor ske i ett 

om LOD-teknik och 

ste finna med hela tiden 

i 

projektet starta

och kommun

Kommunens speciella 

l inte 

dar forskarna 

hade 

och 

a en 

ten a 

l 

omfattar 

l erade 

ekte-

mellan 

ekono

att 



sla igenom sa satt Efter 

1 

ligger hos kommunen ar 

blir padrivande 

Lardom Formerna att utse 

har stor lse 

och 

I Dalen 5 skulle det ha varit tll stor 

tidigt hade kunnat anl nya 

(min 

huvudsakl 

att kommunerna 

om man 

i de blivande 

granserna mot kvartersmark Med tid gallr och dar-

med battre ljustil hade en 

vaxa upp pa nagra ar redan fore 

ar att sa langt i veta var de nya 

tion kunnat 

Problemet 

kommer 

Normalt bestams inte eller 

nagra ar fore Kanske kan man bestamma 

vissa huvuddrag for ko~nande och satta 

in vegetationsstodjande a tid? Man bar 

atminstone kunna allmanna gallr att man 

far olikaldrig och mer 1 

Det ar ocksa mycket vik hur sjalva 

till I Dalen 5 anvandes s maskiner och metoder som 

ar normalt i kommunens Det medforde en del kor-

skador. Efter gallrades och des 

liggande skog, aven det med normala 

Omradet har blivit vasentl glesare f 

sbruksmetoder 

skador och 

blivit extra kansl mot fristallning,i de b 

Fritidskontoret har en skat for 

ytorna (dvs den bevarade naturmarken) i Dalen 5 (se 

bilaga 1) syftar till att upp en l och 

"underhallsfri" tion i och avverkade 

Storsta delen av resurserna behovs for att skador som 

uppkommit genom exp Dessa pengar skulle sakert 

ha gjort storre om de i stallet hade anvants till 

att fa skonsamma metoder vid gal och 

ioden Det att skydda naturmarken under 

som sattes upp under sskedet hade en ikt 

och 

sel 



funktion Det borde och 

borde det ha 

Lard om 

anpa 

1 

for 

naturmark och bestamma huvud-

i Den har stark 

juridisk stal j Det 

inte att in fora precis a for hur t och be 

fintl skall behandlas 

sad gor vid 

studie i Karl Bucht Lind 197 

erfarenheter fr 

id 1 ff 

ar en overenskomnelse mellan kommun 

och byggherre om att 

komm.unen stalla upp mer 

skall s Har kan 

villkor I 

r for Dalen 5 st lerades att lokalt omhander-

tagande av 

forhindra 

skulle ske och att ren skulle 

till 

mer 1 

s 

t ex att 

plan 

naturmark och satta upp ett 

for denna Skador var ers likt 

savtalet ar vikt som s 1 eftersom 

och detaljerade krav kan stallas an i en 

kan s till andra dokument 

skall folja av kommunen 

rder under 

kommunen en stark stal 

I Dalen 5 drojde det 1 

vid formuler 

Ofta har ocksa 

av villkoren 

tills avtalet skrevs under 

men inc i avtalet hade overenskommits 

tidigare 

Det finns ocksa andra 1 

I samband med kan kommunen inte 

stalla mer an och 

anger Om det ar lem med vat ten-

avr kan draner eller reviderad 

1 



hojds 

omhandertas den 

tomtmark och 

tomten Ett bevarande av bef 

l ion ll normalt inte krava 

Byggnadslovsansokan komroer vanl sent i hela 

ll 

processen att detta s ( ller kontroll-) instrument ar 

av varde 

Vid lsen kan v llkor ilde 

husagaren stallas 

s ibland av kommunen sam 

kommer i forsta 

hand till vid vil De har 

ingen juridisk status och ar darfor att betrakta sam 

kommunen Mojl kan de fa en starkare stal om han-

visning till den sker i samband med telsen 

Lardom: De ste medlen kornrnunen har for att driva 

fram LOD-teknik och naturmark ar stads-

och savtalete 

I Dalen ektet del saner under planer 

och projekter faserna gick llandevis 

bra och alla inblandade fick klart for s 

och naturmarkstankandet 

vikten av LOD-

I genomforandeskedet s nya manniskor in i projektet 

sam de och kontakterna samtid 

upplostes Dalen 5 drevs vidare nastan som vilket 

nadsprojekt sam helst Utover informationsverksamheten 

(se tidigare avsnitt om detta) och det som s lerades i 

forekom kontakt avtal och ovr 

mellan den gamla j och arbetsledarna m fl 

personer sam nu arbetet Det har s av 

manga som otillfredsstallande 

Kanske borde en lj personer med 

om naturmark och VA-teknik ha fatt i 

att med alla de arbeten som forekom 



pa 
fall vara 

Lardom: 

68 

? 

senterade Hur 

Det behovs en fastare 

tillvara naturmarksa 

forandet 

och kommun bar i a 
r man resurser for detta 

sation for att ta 

under genom-
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6 e SMAHUS I JOHN BAUERSKOG - AR DET MOJLIGT? 

6 1 

Dalen 5 byggdes i ett naturomrade som allmant anses ge 

dal forutsattningar att bevara naturmark. Omradet var 

till stor del tackt av likaldrig, tat gammal granskoge 

marken vaxte mest mossor, dar det fanns nagon vaxtl 

het overhuvud taget. I en del av omradet, som tidigare 

varit aker vaxte ca 15 ar gammal ungskog av gran. Forut

sattningarna att bygga i omradet beskrevs i rapporten: 

"Metodfragor vid naturanpassad stadsplanering" (Bucht & 

Lind 1978). Det vi fann vara viktigast att beakta vid 

planeringen i Dalen 5 var: 

att partiet med ung granskog skulle relativt latt kunna 

bebyggas, eftersom det fortfarande fanns val utvecklad 

brynvaxtlighet mot omgivningarna. 

att man vid uthuggningar maste spara tillrackligt breda 

balten for att de skulle kunna fungera som bestand och 

motsta t ex kraftiga vindar samt fristallning mot solen. 

- att de nya skogskanterna skulle valla de svaraste problemen, 

att man darfor i mojligaste man borde se till att snabbt 

fa upp nya skogsbryn till skydd for de uppvuxna granarna. 

Vi forutsatte att en del trad skulle falla for hoststormar 

och ocksa skadas av barkbrand vid fristallningen. 

att man dar traden inte gick att spara atminstone skulle 

bevara marken intakt, for att darigenom snabbt fa en 

av lovtrad och buskar. 

6 2 ont 

I splanen forsokte kommunen folja de riktlinjer som 

forskarna angav om var man kunde bygga och vilka omraden 

som borde undvikas Nar man gar i omradet mindre an ett 

efter det att det byggts fardigt kan man konstatera 

att anen faktiskt fungerat i det stora hela - med ett 

start undantag. Det har gatt att bygga i John Bauerskogen 

Omradet ser fint ut dar det ligger inne i en skogsglanta, 

aven innan saren fran hyggena hunnit repareras Undantaget 
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ar sjalva entren till Dalen 5 1 helt naken 

och ropar efter det sam vi enl 

skulle bevara mot Sto 

Dalen 4 

och intill 

Det nakna ka ar en direkt konsekvens av en 

kompromiss i Enl den forsta skissen 

( se ·figur 25) skulle ett brett bal te spar as intakt i 

soder, for att kunna hilda en till omradet 

Men kommunen ville spara 1 skostnaderna och 

"tryckte darfor ner" 

Dalen 4e Eftersom 

som mojl mot 

s 

med en GC-vag mot Dalen 5 kom det resterande skogs-

baltet att bli smalt (se 26 omrade a) 

I forsta hoststormen fall de flesta traden, och resten 

fick man hugga ner (se figur 27). Darmed frilades nasta 

lilla skogsrida sam vi ville spara mellan de tva iga 

husgrupperna (se 26 omrade b) och vinden fick fritt 

utlopp aven har, med resultat att aven denna rida maste 

huggas ner (se figur 28) 

Verkligheten visar saledes att man maste spara ett minst 

25-30 m brett balte i en John Bauerskog av det slag sam 

finns i Dalen 5, om baltet inte inramas av naturliga bryn 

Finns etablerade bryn kan baltet krympas betydligt, utan 

risk for storre omstallningsproblem 

En annan miss i stad beskrivs narmare av 

projektgruppen i Karlskoga (se kap 5.4) Det galler 

hojdsattningen som framfor allt i den astra, starkt 

sluttande delen av blivit delvis dalig 

med branta slanter fran tomt mot naturmark For hojd

sattningen hade behovts en noggrann avvagning efter 

provutsattning nagot som ock s i var forsta 

rapport (Bucht & ~ind 1978, s 65) samt om mojligt 

en 11 omvand" hojd sam naturmarkens 

hojder i stallet for hojder pa blivande 

Ytterl en stadsp har vallat i 





Figu/t 26. 0 11 me.d p~toblemomtu1de.na a, 
Bueht g. Lind, 797 8) 



1979 

1981 

3 





Dalen 

av 

re 

av 

1 

1 

varande 

den 

i 

Att 

1 

i det stra hornet 

skulle 

eftersom den kantades 

vi inte att intill 

i For att 

ordes en relativt 

lades en rakt 

avsetts 

ligare bort

st finns 

och de narmast belagna 

blev kvar-

har under 

brutna p g a snotyngd 

ar en sak -

en helt 

kommunen rued 

i kvarvarande 

som 

Av tradition 

sa t 

a i Dalen 5 stick 

i var 

i 

och fritid 

om jektets 

a att 

i norr 

korskador 
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En annan vanlig i samband med 

raja kvarvarande naturrnark f s garnrnalt 

gjordes ocksa i Dalen 5 av fritidskontorets 

det i med intentioner Vi ville 

behalla sa mycket som mojl av den lilla 

som fanns dels for att 

ar att 

ris rnrn Detta 

ocksa 

e s 

i de nya 

skanterna dels ocksa for att fa en mer varierad natur-

mark Men de normer som utbildats och 

gardsomradet bor man "stada 11 i naturmark Att andra pa 

sadana normer kraver rkornrnande information och inte minst 

utbildning av (se vidare nedan) 

For att skydda de mindre ville ektgruppen 

att kommunen via skulle foreskriva 

av vissa omraden Detta var helt nytt for 

fastighetskontoret, som till en borjan stallde sig mycket 

fragande till en sadan 

tygas Till en del kom s 

1 men Sa 

slet att 

lat sig over

enbart av ett s.k. 

flaggspel, och det visade s snabbt att inte 

re detta lilla hinder utan anvande omradet som 

upplag (figur 29). I en annan del sattes ett f 

och har fick marken vara ifred 

Manga kande sig fundersarnrna over behovet av s kr 

l upp 

kalhyggen for det var kr de som inte gick 

att bevara som s sel sattes upp sag ocksa for-

skrackliga ut forsta efter avverkn Kvar fanns ris 

och mangder av rotvaltor och alls. 

Med redan vid midsommartid borjade omr andra karaktar, 

nar och orter borjade kornrna upp och ocksa de forsta 

av bjork asp och Genom fri idskontorets 

ocksa en del det ena 

forstordes det positiva delvis 

av de rotvaltor och det ris som f 1 kvar och som ocksa 

utgjorde en sakerhetsrisk barnen Att ornr inte rensa-

des med en gang forklaras dels av att fritidskontoret inte 

hade avsatt nagra pengar for detta del oklara ansvarsfor-

llanden mellan kornrnun och 



29 
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Fritidskontoret ans naml att om det uppkom korskador 

i kunde inte kornrnunen om dess varit inne 

och rensat i veta om kornrnunen eller exploatoren 

asamkat eventuella skador De hade latt kunnat 

undvikas om upprens hade klar i samband 

med forbes 

6 

Tre efter den forsta i Dalen 5 kan vi konsta-

tera att den som s hittills klarat sig relativt 

bra Vind och sol har som vi forutsade vallat problem i de 

nya En hel del granar har bl t omkull i 

stormar och andra har skadats av barkbrand Troligen kornrner 

en del trad att skadas men dessa skador har 

inte helhets av pa nagot pafallande 

satt Det ar i stallet bristande upprensningar i naturmarken 

som ett k 

I den .vastra delen dar det fanns val utvecklad brynvegeta-

tion som inramade en granplanter som helt anvants som 

ar zonen mellan tomt och 

naturmark intakt 

be 

av 

i och ka tierna har varit 

snabbare an vi forvantat oss, delvis p~skyndad 

sl samt av skogsplantor Efter 

bara vaxtsasonger ser man ork- och ronnplantor som 

ar mer an 2 m men aven en del tal antor Tillsarnrnans 

med hallon och olkort karaktarsvaxtlighet ger 

ett for att vara 

Vaxtl 

over de 

l 

i 

forandr 

servationer ger 

l 

lem har 

upp i sju provrutor 

for kort tid iv for 

av ionsforandr 

som gjorts 

observerats 

ut-
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Fritidskontoret har inte behovt en enda kvadratmeter 

i Dalen 5 Den enda storre gemensamma som finns 

1 

Enligt 

och 

vaxten 

omr 

r 

pa tomtmark For att den 

s host en 9 en 

planen har som namnts vi 

var 

aven i forts 

ar det emellertid vasentl 

foljs, och dar sa behovs kontinuerl 

framtida skotseln av 

1) 

lats 

den snabba 

For att 

i positiv 

att skotselplanen 

revideras Eftersom 

kommunen har mojl att ut skotsel av naturmarks 

omraden pa 

beroende av til 

sonal har skotsel 

AMS-medel 

blivit 

av detta 

kan diskuteras eftersom det har inte kommer att rora sig 

om skogsrojningar i traditionell utan om en medveten 

av tion som taller krav pa 

has skat 

vandigt att fritidskontoret 

ar vidare nod

skotsel 

sa att medel finns reserverade vid ratt t 

6 5 Ekonomiskt forde 

Kommunen har 

Dalen 5 ar naturmark Fritid 

av vad det skulle ha kostat med 

och darvid jamfort med den t 

kalkylen visar att kommunen i 19 

ca 800 000 kr i 

skostnaden for Dalen 5 ber 

ing till 950 000 

avsatts for anl 

ing Rojn 

huvudsak gjorts som 

av 

av 1981 ca 2 000 mantimmar 

naturmark 

11 

gjort 

i 

traditionell ing 

Dalen 4 Den 

iser 

Den totala an 

traditionell 

5 har medel endast 

arbeten 

1 

har i 

+ 

vid slutet 

Dalen 4 ingick i naturrnarksavsnitten 

har utgjorde delar av 

kostnadsjamforelser 

siffror 

annu inte gjorts 

kornrnun visar att 



naturmarken kostar ca 1 

Kan kommunen dessutom 

av kostnaderna och har 

en t inve 

6 6 

av motsvarande parkmark 

j AMS staten for 75 % 

blir ett som Dalen 5 

sedd ur kommunal 

ar v 

avsnitt i a erfarenheter 

s i flera 

Karlskoga tyder 

naturmark att informationen om med att 

och de a. 
under hela 

som detta kraver varit en av karnfragorna 

ektet forskarnas sida 

tack vare det positiva intre set proj 

s vi, 

i 

Karl over med arbetet med en naturanpassad 

stadsplaner 

Det fortsatta informat kom huvudsak att laggas 

fritidskontoret per for rade arbetet 

Fritidskontoret anser erne lertid att informationen till de 

boende i start sett 

egna stencilerade bro 

information via Rik 

f I fritidskontor 

om hur man kan ansluta de 

och vilka 

en sandl 

att fa mojl ti 1 

in till omr 

Ef inf en 

de boende har 

land om 

Den sonl kontakten 

vardefull Daremot 

loften som gavs i bro 

vil och delvi 

inte alls avsett 

er kombinerade 

val Kontoret har tagit fram 

och de sutom idit 

till presumtiva in-

ges dels enkla t 

tomterna till omgivande natur

lott 

att plantera i 

loften om att 

i naturen samt ock-

en anterad 

orts i 

med fritidskontorets 

av tomt och naturmark 

ansett vara 

man tveksam till de precisa 

De har tolkats mycket olika 

att som fritidskontoret 

1 1 i 

r hade varit battre 



Lof om odl 

bro 

och 198 

relativt 

latter var 

den 

att 

1 

listiskt annu 1979 nar den 

men en vaxer snabbt 

som det skulle kosta kommunen 

ill odl 

Informationen till de olika intressenterna i byggprocessen 

har 

med i 

infor 

for 

skovl 

samre Fa 

och 

var som namnts inte 

sonalen dar var darfor inte 

med projektets intentioner vilket vallade problem. 

om var ange 

naturmarken var det 

t ex vitsen med att 

av naturmark beror ofta 

om att i rnojligaste man 

for byggarbetarna att 

la in kalhyggen Onodig 

ren okunskap hos 

personalen Darfor ar det att man i utbildningen 

rbetare for in en rnedvetenhet av s och anl 

om att mark och 

bar a en 

len 

s tion i Dalen 5 

och skota 

Ock har ar det fr 

naturmark 

vardefull resurs och inte 
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F'otodokurnentation pa samma satt sorn tidigare fran fasta 

punkter (se figur 38) genornfors vart annat ar. Varje 

ar var och host studeras vegetationsforandringarna i 

de sju provytorna i ornradet (se figur 38). 

En enkel enkat over de boendes attityder till ornradet 

bor genornforas snarast. Enkaten upprepas sedan efter 

fern och 10 ar. 

Den forsta bearbetningen (dvs efter fern ar) foreslas 

genornforas ar 1987. Initiativet tas av Karlskoga kornmun. 
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Detal beskrivni 

Parkmarken har indelats 11 olika skotselomraden, vilka 
markerats pa bifogade karta. Skotsel inom dessa omraden 
behandlas i detta avsnitt var for sig under foljande rubriker: 

Beskrivning 

Mals~ttning 

Atg~rder: dessa indelas i 

Forstagangsatg~rder for att overfora omradet till ett fran 
naturvardssynpunkt onskv~rt tillstand, och 

Underhallsatqarder sam ar aterkommande skotsel och kravs for 
att i fortsattningen behalla den onskvarda strukturen. 

Forstagangsatgarderna bor vidtagas inom 1 2 ar. 

Underhallsatqarderna bor ske lopande varje ar, sedan vart 
3:e ar elller vart 5:e ar. 

Skotselomrade 1 

Beskrivning: 

Malsattning: 

Aldre granskog sam totalavverkats i samband 
med avverkning for vagar och bebyggelse. 

Relativt tat blandskog av f f a gran och 
bjork~ vilken framst ska utgora en avskarm
ning mot Stolpangsvagen. 

Forstagangsatgard: Omradet godslas med 400 kg Urea/ha. Allt 
lost liggande ris rensas bart. 

Underhallsatgard: Efter 3 ar gallras uppkommet sly. Alla trad
slag skall finnas kvar, aven tall och gran. 
Omvaxlande tatare och glesare partier, likasa 
god aldersfordelning mellan traden skall 
finnas. Denna typ av gallring utfores vart 
3:e ar. 

Skotselomrade 2 

Beskrivning: 

Malsattning: 

Avverkad skogsmark med halvmeterhog gles 
slyvegetation. Markvegetationen skadad vid 
anlaggningen av korning och overfyllnad. 

En brynliknande avskarmningszon mellan villa
kvarter och Stolpangsvagen. 

Forstagangsatg~rd: Omradet godslas med 400 kg Urea/ha. Bort
rojning av det lost liggande riset samt for
siktig utjamning av korskador och paforda 
overskottsmassor. Om ekonomiska resurser 
finns planteras skogsplantor av tall och gran, 
inom de omraden sam markerats pa kartan. 

Underhallsatg~rd: Uppvuxet sly gallras efter 3 ar Variation 
mellan tathet och tradslag efterstravas. 
Atgarden upprepas vart 3.e ar. 



Skotselomrade 3 

Beskrivning: 

r~a 1 sattn i ng: 

Al 
varit mera 
gall 

Fors tagangs atgard: All t 1 
pas 

Underhallsatgard: 

Skotselomrade 4 - -
Beskrivning: 

som 

Lattill 

s 

gli 

Forstagangsatgard: anen avver 
sparas aven 

Underhallsatgard: Gefintli 
Gynna 

Skotselomrade 5 

ivning: 

r"lalsattning: 

Forstagangsatgard: 

Underhalls 

h 

3 ar. 

lov-

%. lovtrad 

5:e 

klat 



Skbtselomr~de 6 

Beskrivning: 

M~ls~ttning: 

100 

mot v~gen blivit genomtrampat bppnas upp s~ 
att skogen innanfbr blir mera tillganglig. 
Dessa luckor gallras vart 3:e ~r 

Blandning av olik~ldrig tall och granskog. 
En del slyuppslag finns. Omr~det har till 
viss del gallrats i samband med avverkningar 
fbr bebyggelsen. 

L~ttillganglig bostadsnara naturmark. 

Fbrstag~ngsatg~rd: Bortrensning av allt lbst liggande ris. 
Gran och tall inplanteras om ekonomiska 
resurser finns, enligt anvisningar p~ kartan. 

Underh~lls~tgard: Gynnande av tallen som troligen har den 
stbrsta chansen att klara sig. Allts~ ingen 
avverkning av frisk tall i omr~det. Slyet 
f~r v~xa till sig under en period av 5 ~r 
och gallras darefter. Lbvslyet langs vagen 
bevaras som en t~t sk~rm mot omr~det. 

Skbtselomrade 7 

Beskrivning: 

M~lsattning: 

Barrskog med start inslag av lbvtrad. Tata 
bryn l~ngs vagarna och mot kv Vaxskivlingen. 

Bevara brynen samtidigt som framkomligheten 
bkas. Talldominerad blandskog som utgbr av
sk~rmning mot n~rliggande villor. 

Fbrstag~ngs~tg~rd: Omr~det mot kv Vaxskivlingen gallras s~ att 
framkomligheten blir stbrre. Omv~xlande 
t~ta och bppna partier Brynen mot vagen 
bevaras. Allt lbst liggande ris rensas bart. 

Underh~lls~tgard: Uppvuxet sly gallras efter 3 ~r. Bryn
vegetationen till~ts bli t~t medan den bvriga 
skogen ska vara mera l~ttframkomlig. De 
avverkningsmogna granarna tas ned, medan 
tallen f~r v~xa kvar. 

Skbtselomrade 8 

Beskrivning: 

M~lsattning: 

Smalt skogsbalte dar det vaxer t~tt med 
lbvtr~d och ung gran. 

En tat rid~ som huvudsakligen skall best~ 
av lbvtr~d, mellan de olika villakvarteren. 

Fbrstag~ngs~tg~rd: Ingen 

Underhallsatg~rd: Granarna glesas och uppkommet sly gallras 
vart 3:e ar De hbgsta tr~den tas ner fbr 
att inte skuggan pa n~rliggande tomter 
ska bli fbr djup. 
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4 15 
I 

Skotselomraden 1 2 3 6 7 8 9 10 11 
--

Atgarder: 
I 

I F~~~t~9 ~~ 9 ~~!ga~~~~ 

Totalavverkning X X l X 

Godsling med 400 kg Urea/ha X X 

Bortrojning av lost ris X X X X X X 

Utjamning av korskador X X X 

Ev skogsplanterin9 m2 
1~0 600 I 90( 20CO 

Brynplantering 1500 

Gallring av trad i % av 
hela bestandet 50 25 25 35 

~~~~~b~ll~~!g~~~~~ 

Gallring av trad vart ... ar 10 10 

Gall ring av sly vart .... ar 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 
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BILAGA 2 

INFORMATION OM VEGETATION TILL DE BOENDE ·I DALEN 5 
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Man kan gora en sl nara 
huset och plantera buskar 
eller marktackare i slanten 

En slant bar goras med mjuk 
avrundning. Kronet torkar ut 
onodigt fort om slanten ar 
sa tvar som den streckade 
linjen visar 

Man kan gora ser sam ar 
utmarkta pl ngspl 
for blommor och mindre buskar 
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