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Sammanfattning
Vatten har unika egenskaper som kan ge en trädgård en ytterligare dimension. Med hjälp utav vattnets
speglingar, ljud, magi och rörelser kan vi skapa de mest fantastiska inslagen i en trädgård, stor som
liten.
Genom att installera en vattenvägg som avskiljare i ett trädgårdsrum skapar man en avskildhet och
mystik till vad som kan finnas bakom vattenväggen. Ljudet av vatten kan vara rogivande. Vatten är ett
utmärkt sätt att använda sig utav när man vill fånga besökaren blick till olika föremål i trädgården. Vatten
drar lätt till sig blickar med de ljud och rörelser vatten ger ifrån sig. Det finns många olika sätt att gestalta
och ta fram vattnets positiva egenskaper. Det gäller att hitta rätt installation till rätt miljö, vatten är väldigt
dominerande om det tas i uttryck i för stora mängder och volym. Mängd och volym bör anpassas till
platsens storlek(Clevely, A. 2007).
Att berika sin trädgård med andra inslag så som djurlivet berikar trädgården på ett helt annat sätt.
Vatten drar till sig djur och ger dom en plats att finnas till på.
Idag kanske många anlägger en swimmingpool eller fågelbad när de vill ta in vattnet i sina trädgårdar.
Lösningarna kan vara så mycket mer med tanke på de byggmaterial, tillbehör och växter som idag finns
ute på marknaden(Robinson, P. 2002).
Detta arbete har lett mig till att öppna upp för, kanske inte nya vatteninstallationer utan förslag på hur
det kan se ut i en mindre trädgård som har fått inslag av en vattenanläggning av något slag.
Jag har studerat litteratur inom trädgård och använt den som inspiration till de framtagna förslagen om
hur mindre trädgårdar kan se ut med vatten som inslag.
Jag har sammanställt en del av allt som finns ute på marknaden till mina egna skissförslag för att kunna
dela med mig utav vad jag har kommit fram till. Detta kan vara en grund och inspiration till vidare
projekt.

Inledning
Bakgrund
Vatten är ett livsviktigt element för oss människor men även för djuren och växtligheten. Det är inte bara
viktigt för hela vår existens utan är även tilltalande estetiskt. Ljus, ljud, speglingar, reflektioner och
djurlivet, detta kan gestaltas på så många olika sätt i en trädgård med hjälp utav vatten. Genom tiderna
har vatten i trädgårdar varit ett självklart inslag. Gestaltning med vatten mellan design och funktion går
tillbaka långt innan före kristus. Sakta börjar vi ta in mer vatten i våra trädgårdar, allt ifrån små fat med
vattensamlingar till swimmingpooler.
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Vatten kan gestaltas på så många olika sätt, endast fantasin kan sätta gränser. Jag har så länge jag
kan minnas spenderat mycket tid ute i skärgården och fascinerats utav samspelet mellan naturen och
havet. Jag valde detta ämne vatten för att lära mig hur jag kan ta in vatten i två olika typer av
trädgårdsmiljöer.

Syfte
Syftet med denna studie är att ge två förslag på hur en villaträdgård samt en takterass kan se ut med
olika vatteninstallationer som inslag. Målgruppen till denna studie är främst riktad till privatpersoner som
önskar att anlägga vatten i sin trädgård.

För att få en djupare insikt i ämnet har jag valt att ha frågeställningar som knyter samman vatten med
design och funktion.

Frågeställningar
-

Vad har vatten för egenskaper som kan förstärka designen och formen i en trädgård?

-

Hur kan vatten göra en trädgård mer attraktiv?

-

Hur ser skötsel och underhåll ut i en trädgård med olika vatteninstallationer?

Avgränsningar
Jag har valt att titta och studera modern trädgårdsdesign inspererat från boken Trädgårdsdesign för
2000- talet. Detta för att ge en grund till mitt kommande förslag. Jag har i mitt arbete valt att göra
påhittade skisser över två tomter d.v.s. icke befintliga tomter p.g.a brist på kontakter med hus och
tomter till denna kategori. Till en början var tanken att jag även skulle förklara hur en eventuell
anläggning skulle gå till, men brist på tid avgränsar jag detta arbete till designen. I och med att mina
ideér av vatteninstallationer inte innefattar några vattenväxter tas detta ämne inte upp.

Metod
Detta arbete är en insperationsundersökning som kommer att leda till skissförslag till två trädgårdar. Jag
har valt att göra litteraturstudier inom området med hjälp utav böcker som tar upp ämnen som modern
trädgårdskonst, vatten i trädgården, Japan och Kina inspererade trädgårdar samt arkitektur. Böckerna
är hämtade på olika bibliotek runt om i stockholm. För att få egna tankar att komma igång har jag tagit
hjälp utav insperationsbilder från Internet där jag googlat fram resultat som har anknytning till vatten och
trädgårdar, samt bilder från böcker inom design och arkitektur. Bilderna som jag har använt som
insperation finns inte med i arbetet p.g.a regler gällande publicering av andras bilder. Till sist har jag
sammanställt allt till två skisser över trädgårdar med tillhörande detaljbilder.
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För att komma fram till de mått och gestaltningar jag har gjort har jag testat mig fram genom att klippa ut
detaljdelar så som krukor, träd, dammar och andra föremål.
Jag har även stegat upp de tänkta ytorna för att få en känsla av hur stort det kan vara, för att sedan
lättare kunna placera in de föremål och installationer proportionerligt till varandra. Detaljbilderna är enkla
skisser över de väsentliga detaljerna i vardera trädgård. Val av material har jag tagit hjälp utav Internet,
där jag letat upp växter och markmaterial. Sidorna inehåller de material som passar in i den miljö jag
valt till mina idér.

Litteraturstudier
Vatten och design genom tiden
Vatten har genom tiderna varit en livsnödvändighet för oss människor. Inte bara funktionellt utan även
som inslag i designen. Kunskapen om att kombinera design och vatten har funnits hos araber, kineser,
japaner, azteker och barockmästare långt tillbaka i tiden. I Persien anlades reservoarer för att förse
invånarna med vatten i det heta klimatet. Ofta var anläggningarna placerade i en bergetssluttning för att
få porlande effekt på vattnet och mer praktisk för vattnets flöde. Vattensamlingarna i bassängerna som
bildades i slutet utav kanalerna var ofta grumliga, eftersom tanken var att det skulle ge en känsla av att
vattnet var bottenlöst och tillgången obegränsad.
I Europa fanns det två olika stilar med vattnets funktioner som dominerade. Det var under renässansen
och barockens tid som vattenbassänger formades i strikta former för att passa den kringliggande
arkitekturen, vattnet leddes sedan ut i olika parterrer. Inspirationen hämtades ofta från andra kulturer
som t. ex. islamiska trädgårdar. Den andra stilen hittar vi hos landskapsparkerna i England på 17001800 talet. Under den tiden tog dammarna en mer naturlig form. Formerna var mer böljande och
växtligheten runt vattendammarna böljade över kanten för att skapa lummighet och ett mer naturligt
intryck. Förklaringen till varför det såg ut som det gjorde just i de delarna utav Europa och Mellanöstern
förklarar den danska trädgårdsarkitekten Carl Th. Sörensen i boken ”Europas havekunst”. Han talar om
de arabiska trädgårdarna med sina smala och dolda vattenkanaler och att förklaringen låg i klimatets
förutsättningar. Förklaringen till de italienska renässansträdgårdarnas utformning är att de ligger
belägrade på sluttningarna och att de då har sin förklaring till de bergsbäckar och parterrer. Frankrikes
formträdgårdar har sina förklaring i deras platta flodlandskap och de engelska landskapsparkerna med
deras naturformade dammar avspeglar sig i sitt böljande naturlandskap.
En annan trädgårdskultur som blivit populärt idag är den från Japan och Kina. I sin kultur värdesätter de
vatten på ett helt annat sätt än vad vi kanske gör idag. De bygger bäckar, vattenfall och dammar med
hjälp utav material som sten, grus och växtmaterial när vattnet inte funnits tillgängligt naturligt. Dessa
trädgårdar kallas torrträdgårdar. Anläggningsmaterialet krattas och formas sedan till våglika mönster.
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Denna konst har funnits i Japan sedan någon gång runt 1094, då den första japanska trädgårdsboken
”Sakuteiki” skrevs. I den beskrivs praktiska och estetiska råd om hur du konstruerar en
torrträdgård(Dunér, S. Dunér, K, 2004, s381-385).

Vattnets betydelse i trädgårdar för människan
Vatten skapar dimma, regnbågar och magi. Vatten är lekande, stilla och porlande. Vatten ger svalka.
Vatten ger djurlivet en egen plats i trädgården. Vatten knyter samman jord och himmel. Vatten är även
en estetisk upplevelse(Engstrand, K. Persson, A, 2005, s, 7).
När man väljer att anlägga en trädgård med inslag utav vatten bör man tänka på vilken typ av
gestaltning man vill ha, ska det vara stillastående, rinnande, fallande, fontän eller jetstrålar? Även vad
för funktion vattnet ska ha i trädgården. Vad för känsla ska vattnet förmedla?(Lohrer, A. 2008).
Vatten är från början klart och transparant. Vatten kan få olika skimmer eller färg beroende på olika
slags sediment vattnet silas igenom. Vattnet har även en förmåga att reflektera och fånga ljus från
omgivningen. Desto djupare vattnet är desto mer färg från reflektionerna tar vattnet upp(Lohrer, A.
2008).
Ljudet av vatten kan vara lika rytmiskt som musik. Ljudet av en fors, ett vattenfall, en fontän, eller ljudet
av en enda vattendroppe. Tonerna varierar beroende på hastighet, mängd vatten, underlag, fallhöjd, hur
fallet vinklar sig och hur vattnet har ledds fram(Lohrer, A. 2008).
Att blanda och använda sig utav olika slags material till sin vatteninstallation kan få fram olika effekter
hos vattnet. Material så som stål, betong, järn, terrakotta, glas, trä och aluminium(Lohrer, A. 2008).
Material som stål och aluminium ger vattnet en blank och klar bakgrund, detta material reflekterar ljuset
och omgivningen genom vattnet och kan få vattnet om det är klart och rent att ge ett djupare intryck. Att
andvända sig utav trä i sin installation kan ge ett mer naturligt intryck. Detta kan även inkludera järn och
terrakotta(Lohrer, A. 2008).

Design och funktion i dagens trädgårdar
Vatten är källan till liv. Även så i trädgårdar. Många önskar sig en trädgård med vatten som
inslag(Engstrand, K. 2005). Vatten har inte bara en rogivande inverkan/effekt på oss människor, utan
även en förmåga att föra in ljus, ljud, rörelser och djur i trädgården(Sandberg, A, 2008). Med enkla
medel kan en liten trädgård med ett enkelt inslag utav vatten få stor betydelse för både djur och
människor. Trädgårdsrummet får en annan dimension när träd, himmel och växter har en spegelblank
yta att spegla sig i. I Japan sägs det att ljudet utav vatten bildar en vacker bakgrundsmelodi till din
trädgård(Japansk trädgård på svenska, 2006).
Vatten kan upplevas som någonting friskt och rent. Regnet känns friskt och sköljer naturen rent. Likt
daggen på morgonen som känns fräsch.
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Rinnande vatten får oss människor att instinktivt vilja känna på det. Anlägg vatteninstallationen så
lättillgängligt och nära besökaren som möjligt för maximal upplevelse till vattnet(Nyberg, L, 1978). Vid
anläggar då vatten är lättillgängligt för besökaren så bör säkerheten ses över.
Kontraster mellan olika element, ger en spännande och händelserikare upplevelse i trädgården. Vatten
och eld är två olika element vars egenskaper kan ge en dramatisk upplevelse i uterummet.(Terence, C.
Diarmuid, G, 2008) Detta kan gestaltas på många olika sätt t. ex. att placera ut lyktor i trädgården under
mörka kvällar i närheten utav vatten kan man få en festlig belysning för en kväll(Robinsson, P. 2002).
Ett annat sätt kan vara att anlägga en eldstad på ett ”vattenbord”, en upphöjd bänk med vatten flytandes
runt om eldstaden(Terence, C. Diarmuid, G. 2008). Vattenbordet skapar även speglingar och
reflektioner(Engstrand, K 2006).
När man vill designa och anlägga vatten i sin trädgård är det nästan inget som är omöjligt, bara fantasin
sätter gränser. Men vissa saker är viktigt att ha i bakhuvudet. En noga planering innan ett projekt ska
utföras är en grundförutsättning. Utformningen, vad för material som ska användas, miljön runt omkring,
hur passar den tänkta installationen in i omgivningen, hur ser vattnets förutsättningar ut för rörligheten?
När du ska anlägga vatten i din trädgård kan det vara bra att ta hänsyn till trädgårdens storlek. Visst har
det med smak och tycke att göra, men i en mindre trädgård kan stora vattenytor och installationer bli
överdimmensionerade(Clevely, A. 2007). Det kan räcka med en vattenstråle som porlar ur en sten eller
en vattensamling i ett stort fat.
Vatten väcker nyfikenhet och kan fånga besökaren på ett speciellt sett genom ljudet och reflektionerna.
(Lohrer, A, 2008). Det är därför viktigt att se över vad som behövs för att skapa en trygg miljö kring
vattenanläggningen.

Olika vatteninstallationer
Med olika slags vatteninstallationer i trädgården kan upplevelser skapas. Effekter kan skapas med hjälp
utav olika material och utformningar.
Ett alternativ till en vatteninstallation i trädgården är enkla fat i varierade storlekar som har fått stå ute
och fyllts med regnvatten. Vattnet i faten blir som speglar i trädgårdsrummet. Vattenspeglar är likt de
speglar vi har i våra hem. Idag tipsas vi i olika inredningssammanhang om hur vi kan få våra ytor
inomhus att kännas större med hjälp utav speglar på väggarna, effekten kan gälla även så i en trädgård.
Vattenspeglarna i trädgården ger ett djupare intryck till omgivningen.
Olika utformningar av rinnande och fallande vatten kan skapa intimitet, avskildhet och spänning ut till
andra sidan av trädgårdsrummet. Ridåfallande vatten skapar ljud och reflekterar färger från solen och
omgivningen. Den kan ta form som en vattenvägg och vattenfall(Nyberg, L, 1978).
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På en vattenvägg rinner vattnet lodrätt ner från en vägg gjord av t. ex. stål och skapar ett spännande
blickfång i trädgårdsrummet, en vattenvägg kan ha en bakgrund utav olika slags material som t.ex. plåt,
mosaik eller kakel, allt efter egen smak och tycke.
Vattenfall kan tas i utryck på många olika sätt. Vattenfall kan skapas från en rinnande bäck som sedan
mynnar ut till en damm längre bort i trädgården. Men idag finns det mindre och modernare installationer
som kan passa i den mindre trädgården eller terassen.
Att kunna vandra och gå på vattnet är ett spännande inslag i trädgården. Att placera trampstenar utav
sten, betongplattor eller en låg bro över vattenytan kan skapa den känslan, förutsatt att de är placerade
nära vattenytan. En bro kan få besökaren att stanna till vid vattnet och ta del utav de speglingar som
reflekteras från omkringliggande natur. Utformningen på bron bör vara i proportion till vattendragets
form. En smal passage på kanalen kan se bredare ut om bron fortsätter en liten bit över strandkanten
och in på gångstigen på vardera sidan(Nyberg, L 1978).
Stenplattor och trampstenar i låg nivå över vattenytan som leder ut mot vattnet och sedan till en annan
sida utav trädgården skapar mystik och väcker nyfikenhet hos besökaren. Gången blir inte bara
oemotståndlig utan ger också ett spännande inslag över vattenytan(Terence, C. Diarmuid, G, 2008).
Dock bör inte trampstenar placeras på djupare vatten för säkerheten och trygghetens skull.

Bild 1

foto: Jenny Hedbom

Bild 2

foto: Jenny Hedbom

Många altaner och uteplatser kan anläggas med inslag utav vatten i anslutning. På så sätt får man en
närmare upplevelse av vattnet. Formen på altanen kan förstärkas med hjälp utav formen på
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vattnet/dammen. En fyrkantig eller rektangulär uteplats kan få ett helt nytt intryck av en rund eller
organisk formad damm i anslutning eller alternativt inbyggd i altanen (Clevely, A, 2007, s, 29).
Att förstärka en vanlig grusgång med en vattenkanal parallellt längst med gången förstärker gångens
karaktär och blir mera inbjudande, vattenkanalen behöver inte alls var djup för att förstärka
gången(Engstrand, K, 2006, s, 203-207).
Kanaler i en trädgård kan även förena olika vatteninstallationer i trädgården. En rinnande bäck kan
mynna ut till en anlagd damm längre bort i trädgården. Kanaler som leder fram i trädgården kan även
användas till att förstärka trädgårdens olika detaljer som urnor och perennarabatter. Storleken och
proportionerna till stenläggningen och den övriga trädgården är viktig, det är lätt att överdimmensionera
kanalens bredd, ta hellre en lite smalare kanal är en bredare(robinson, P. 2002). En swimmingpool är
ett alternativ idag för villaägare som vill svalka sig en varm sommardag, men en modern pool kanske
inte alltid passar sig i den omgivningen man bor. Då finns alternativet baddammar. Baddammar är
relativt nytt här i Sverige, men i Tyskland och Italien har de funnits en längre tid. Det är naturligt
utformade dammar med växtlighet som renar vattnet. Dessa dammar kan passa sig bättre ute på
landsbygden eller utanför staden med sin utformning och växtlighet(Terence, C. Diarmuid, G, 2008).
Idag finns det många olika slags dammar och lika många sätt att installera och anlägga. Det finns
färdiggjutna dammar, där en balja i olika former grävs ner med ett bra förarbete i botten. Färdiggjutna
dammar i glasfiber och hårdplast kan passa bäst i rektangulär eller oval form, dels för att det blir lättare
att täcka kanterna med plattsättning och att de är lättare att rengöra. Men ska dammen ha en mer
naturlig form kan en dammduk passa bättre med tanke på att det är lättare att forma och idag finns det
en mängd olika dukar av olika kvalitet att välja på. Ett bra förarbete är viktigt när man arbetar med
dammduk. Hårda stenar kan skada duken underifrån när vattnet trycker på(Robinson, P. 2002).
Upphöjda och delvis nedsänkta dammar ger trädgården ett fantastiskt blickfång, även skötseln med
dessa dammar är lättare då löv och annat material inte lika lätt trillar ner. Att installera en fontän kan
förhöja dammens karaktär(Robinsson, P, 2002).
Ett vattensjukt område på tomten behöver inte alltid vara ett hot för anläggningen. Dra i stället nytta av
det och anlägg en naturlig lerdamm (Clevely, A, 2007, s. 29). Lerdammar bör inte anläggas om det inte
redan finns någon tung lerjord. Eftersom det är risk att det kan börja läcka. Växtvalet bör tänkas över.
Strandkanten är känslig för starkväxande växter som kan spräcka lerbarriären runt om, välj därför inte
så livskraftiga växter(Clevely, A, 2007).
Fontäner kan göra sig bäst en het sommar. Vattnet som porlar ner från fontänens munstycke ger ett
svalkande och friskt intryck. Bästa placeringen för en fontän är när solen skiner på de nerfallande
dropparna, alternativt en belysning riktad mot vattnet. Att installera en fontän i en damm med fisk
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syresätter vattnet bättre. Det finns många olika slags munstycken till fontäner. Klockfontänen med ett
munstycke som formar vattnet till en bubbla. Vattenstrålar i flera olika riktningar.
Fontän med ytring, detta munstycke gömmer sig strax under vattenytan och får vattenytan i rörelse.
Virvelstrålar, denna är lik de vattensprinklar som används till att bevattna gräsmattor(Robinsson, P.
2002).
Olika slags vatteninstallationer är inte bara dekorativa och bör samspela med den omkringliggande
arkitekturen. Vatten installationer ger även ifrån sig ljud och där med i sin tur kan ljudet avskärma
omkringliggand ljud från grannar och trafik, detta kan vara ett praktiskt exempel om platsen ligger nära
beläget en gågata eller liknande.(Lohrer, A. 2008). Ljudet från vattnen bidara med ett behagligare ljud i
offentliga miljöer och även i den privata trädgården(Terence, C. Diramuid, G. 2008).
Vattnen kan tas i uttryck i olika former. Har du ingen stor trädgård eller möjlighet till att anlägga vatten
finns det andra sätt som för oss i västvärlden är ganska nytt, men i Japan och Kina har denna metod
används länge. Denna metod går ut på att använda sig utav olika naturmaterial som grus, sten och
växter för att få en känsla utav vattnets rörlighet. I japan krattas sandytor till ett vågmönster för att
återskapar vattnets skepnad(Nyberg, L. 1978). Stenar kan placeras ut i vågmönster för att få tankarna
till vattnets rörelser(Japansk trädgård på svenska, 2006, s. 13). Kanske ett modernare sätt är att låta en
blank plåtyta få symbolisera vatten, då träd, himmel och växter speglar sig i den blanka ytan(Engstrand,
K, Persson, A, 2008).
Har ägaren en tomt eller trädgård med historiska monument och vill göra något nytt är det lämpligt att ta
tillvara på de gamla historiska monumenten och ge dem nytt liv med en vatteninstallation(Lohrer, A,
2008). Vattenbehållare i olika former, urnor, kullerstenshög eller stenar med hål igenom för
genomströmning av vatten. Dessa installationer kräver inte så stort utrymme och kan passa sig väldigt
bra i en mindre trädgård eller uteplats. Skötsel och översyn över av mindre installationen är inte lika
krävande som större installationer. Det man bör tänka på är att fylla på med vatten då och då för vatten
avdunstar fortare i mindre vattensamlingar(Sandberg, A 2008).
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Bild 3

foto: Jenny Hedbom

Djur
Ett annat viktigt och lika spännande inslag är när vatten anläggs i trädgården och de djurliv som
kommer till. Det är viktigt att skaffa sig god kunskap om fiskar och hur dammen ska utformas och skötas
innan fiskarna införskaffas. Men även andra djur som bland annat trollsländor och grodor ska ha en
speciell miljö. Växtligheten bör vara tät och mycket så larver och andra djur kan söka skydd mellan
bladen. Vattendjupet beror på om fiskar ska planteras in i dammen, då bör djupet vara på närmare
1,5m. Botten ska täckas med ett jordlager så mindre organismer kan få skydd. Fiskar i en naturdamm
med god växtlighet runt om ger ett spännande inslag i vattnet med färg, liv och rörelser(Robinson, P.
2002).

Växter
Att dekorera sin damm med vattenväxter öppnar nya möjligheter till mångfald av växter i din trädgård.
En uppsjö av strandkants växter, flytande växter, undervattenväxter, syrealstrande växter och
djupvattenväxter finns idag ute på marknaden. Det är bra att känna till växtens egenskaper innan man
planterar in en växt vid strandkanten. Starkväxande och aggressiva rotsystem kan ta över hela
dammen. Med hjälp utav kanthyllor som byggs i samband med grundarbetet för en naturdamm hjälper
till att hålla växterna på den plats de ska vara. Dammar som saknar dessa hyllor kan lätt bli bevuxna
med livskraftiga växter som till exempel kaveldun(Robinson, P. 2002).

Belysning
Belysning vid vatten får vattnet att leva de mörka kvällarna och nattetid. Belysning invid olika
vatteninstallationer kan skapa vackra och rogivande miljöer i trädgården(Nyberg, L. 1978). Beroende på
hur långt ifrån och hur stark lampan är ger ljuset olika effekter till vattnet. Att placera ljuskällan under
vattenytan kan lysa upp hela vattenmassan och ge avspeglingar till den omkringliggande miljön. Genom
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att använda lampor med olika nyanser kan miljön runtomkring få olika nyanser och olika toner av kalla
och varma färger(Lohrer, A. 2008).

Skötsel
Med vatten hör alger till. Ju större vattenanläggning desto mindre skötsel och enklare är det att hålla
algerna i schack. Processen blir mer naturlig om dammen eller anläggningen har större spelrum(hur går
prosesen till). Algbildningen elimineras lättare med hjälp utav fler växter runt om dammens strandzon,
minst 50 % av dammen bör vara beväxt med växter(Engstrand, K, 2006). Dammar bör inte placeras i
direkt solljus, då ljuset och värmen från solen främjar algblomningen. Dammen ska placeras i
vandrande skugga och inte heller i anslutning eller i närhet till buskage och träd. Om dammen skulle
ligger i närheten av träd och buskar bör den rengöras ofta och ha kontinuerlig tillsyn av löv och annat
material som kan tänkas täppa till reningssystemet. Ett väl fungerande reningssystem är att
rekommendera om en mindre anläggning väljs. Reningspumpar kräver en viss skötsel då löv och annat
material kan fastna i systemet.
I en modern trädgård väljer kanske ägaren att satsa på mer minimalistiska installationer så som t.ex.
stilla och blanka vattenytor med underlag av t.ex. rostfritt. I en sådan installation måste stålet rengöras
ofta och vattnet bör vara steriliserat för att hållas vackert och rent(Sandberg, A, 2008).

Förslag på en modern trädgård med vatten
Skiss 1. Minimalistisk villatomt
Tomten har en rektangulär form 35×75m, skala 1:300. Husets fasad är i vit puts, tanken med vit puts på
fasaden är att få ett strikt och ljust hus(bilaga 1). Vid entrén in till tomten avgränsas vägen med en tät
Hybrididegranshäck(Taxus x Media Hillii). På den högra sidan av ingången är häcken lägre formklippt
med tre stycken formklippta lönnar(Acer Platanoides ”Globosum”). Gången som leder fram till
ytterdörren består av rektangulära skifferplattor. Detta material för att det ska gå i ton med den
betongaltan som finns på baksidan. För att göra gången mera intressant och förstärka gången leder en
vattenkanal längst med på vänster sida. Vattenkanalen är 0,5m bred och 12m lång. Vattenkanalen tar
sin början en bit in från häckens början ca 2m från häcken. Detta för att skapa kontakt till ytan till
vänster(bilaga 2). På den vänstra ytan framför huset står en rönn(Sorbus Rosmarie), med belysning
som lyser upp trädet underifrån. Stenläggningen fortsätter fram till ytterdörren och leds sedan runt huset
till höger. Innan man rundar husets knut ses 5 st fyrkantiga betongkrukor med Silvergräs(Achnatherum
Calamagrostis). Dessa krukor är placerade för att rama in gången som leder runt huset. Anledningen till
att gången går till höger är att få formen runt huset att gå i form med utbyggnaden till vänster. Längste
med gången på vänster sidan invid huset löper en låg och tät buxbomhäck(Buxux Sempervirens Winter
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Beauty). Parallellt med huset på höger sida längst med muren löper en skir och vild gräs/perennrabatt
med röd rudbeckia och kopparstarr(Echinacea Purpurea Alba, Echinacea Purpurea Rubinstern, Carex
Buchananii). På vänster sidan om huset sett från entrén växer en avenbokshäck längs med ända till
trädgårdens slut på andra sidan huset. Avenbokshäcken fungerar som en avskärmning mot grannen.
Baksidan utav huset har en större altan med betongunderlag. Altanen är ca 200kvm och är uppbyggd i
två nivåer. Höger sida utav altanen sett från huset i ryggen ligger en vattenbassäng/damm nedsänkt
mellan den upphöjda rabatten med svart bambu(Phyllostachys Nigra) och trappan som leder ner till den
sista avsatsen av altanen(bilaga 3). Plattorna leder bort till slutet utav trädgården där man möts utav en
vattenvägg (8m lång) Detta mått för att inte vattenväggen ska bli för stor för trädgården. Plattorna är
placerade så de tar slut i änden utav vattenväggens högra sida(bilaga 4). Gången leder i stället tillbaka
till altanen och runt till de trappsteg som leder tillbaka till den första altanavsatsen.
Fyra hängbjörkar(Betula Pendula) är placerade för att få den bakre delen utav trädgården mera lummig.
Formklippta buxbomsbuskar(Buxux Sempervirens Winter Beauty) är placerade invid träden för att ta
igen den häck som löper längst med huset. Uteplatsen dekoreras med flyttbara större krukor och
utemöbler.

Skiss 2. Stadsträdgården
Denna skiss är över en takterrass som är 20×16m, skala 1:100(bilaga 5). Terrassen är terrasserad i två
nivåer. Den övre nivån har plats för solplatser och en matplats samt en pool. Poolen är anlagd intill
kanten till nästa nivå(bilaga 6). Meningen med detta är att vattnet från poolen ska rinna över kanten och
bilda en vattenvägg och sedan samlas i en vattenkanal som löper längst med den andra nivåns vägg.
Vattenväggen som syns från den lägre delen utav terrassen är klädd med blå mosaik för att få vattnet
att se blått ut, vatten är annars helt transparant och bör förstärkas för maximal upplevelse. Belysning är
riktat mot väggen för att få vattnet upplyst kvälls och nattetid. Två trapper förbinder dessa två ytor på
vardera sida om polen. De två trapporna ger den totala ytan utav terrassen sammanknytning. För att
husets fasad består utav två stycken 8m låga skjutdörrar i glas som används som ut och ingång till
huset blir trapporna på vardera sida varsin nergång till den lägre ytan utav terassen. Väggarna som
omringar terassen är i vitputs och staketet ut mot terrassen är i glasskivor(bilaga 7). Glasstaket är även
uppsatt i nivåskillnaden vid trappornas vardera sida. Detta för att se utsikten från den övre delen av
terrassen. Betong krukor är placerade för att skapa grönska i den annars sterila miljön. I krukorna längst
med väggarna växer svart bambu(Phyllostachys Nigra) i kontrast till den vita putsytan. En soffgrupp är
placerad på den lägre nivån nära vattenkanalen och vattenväggen. En bit bort mot trapporna står tre
krukor med tuvrör(Calamagrostis Acutiflora Karl Foerster), de är placerade så att alla tre sysn från
sittplatsen och för att inte skapa en allt för rak linje. Lika betongkrukor är placerade på den övre delen
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utav terrassen längs med den högra sidans skjutdörrar, även de innehåller tuvrör. Ett mindre träd av
sorten japansk dvärgpil(Salix Integra Hakuro Nishiki) är planterat i mitten utav den övre terrassens yta
för att skapa avskildhet till solsängarna som står placerade invid poolen(bilaga 8).

Diskussion
Att använda sig utav vatten i en trädgård bidrar till biologisk mångfald bland djur och insekter, men även
lyfter det trädgårdsrummet till en annan dimention genom reflektioner, ljud och rörelser som vatten kan
skapa. Men vatten skapar även blickfång som man kan använda sig utav till att förstärka olka delar i en
trädgård.
Idén med arbetet har varit att visa och påpeka att vatten kan tas in i trädgårdar stora som små, och att
enkla till lite mer avancerade installationer kan förhöja trädgården. Men även vad vatten har för
påverkan på oss i den miljö vi lever i.

I min presentation av de skisser jag lagt fram har vatten varit huvudtemat men det ska inte bara vara
tilltalande estetiskt utan även ha en funktion. Kanalen har en funktion att förstärka gången som leder
fram till entré dörren, vattenväggen att fånga blickar och skapa en händelse i andra sidan utav
trädgården, dammen invid altanen för att få en svalkande effekt i närheten utav altanen där man ofta
sitter. Poolen som är anlaggd på takterassen fungerar som en svalkande pool varma sommardagar men
även leder vattnet ner till andra avsatsen till kanalen nedanför. Poolen och vattenväggen är mer
avancerade installationer som behöver stort förarbete och eventuellt professionell hjälp till anläggning
än kanalen och dammen som kan utföras på egen hand. Arbete skulle kanske varit mer fullständigt med
skisser och planritningar till de olika installationerna, men med arbetets tidsram var jag tvungen att korta
ner området till endast designen.
En vattneninstallation behöver inte alltid inehålla vattenväxter utan jag vill visa att vatten kan vara ett
inslag i trädgården utan växtlighet.

Vid anläggninga av vatten i offentliga miljöer krävs det säkerhet för besökarna. Det finns regler för djup
och utforming för att säkra tryggheten kring anlaggda vattenanläggningar. Detta arbete inefattar inte
detta område då tanken har varit riktad till privatpersoner. Men om personer som väljer att anlägga
vatten i sin egen trädgård har barn eller barnbarn, men även för alla personer som ska vistas i miljön,
bör säkerhet alltid ses över.
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