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Mer
Struktur
Med Biokol

Bersågränd

1980-2012

Sorbus aria

15 år Toffelbacken 

6 år100 år
50 år

100 år 75 år20 år

Luft
Vatten
Näring

Komprimering av mark och täta material 

största anledningen till att träd inte växer

• Samkross det bästa materialet för att inte få rötter att utvecklas och 
minimera infiltration av dagvatten.

• Finns i sorteringar 0-8, 0-16, 0-32, 0-63mm

• Används som förstärkningslager, bärlager, slitlager  och kallas för långa 
fraktioner eftersom alla kornstorlekar mellan 0 och övre kornfraktion ingår

• Billden är ifrån Kungsträdgårdens körsbärsträd 10 år efter plantering och visar 
att inga rötter har lyckats ta sig ut ur planteringslådan på grund av de täta 
materialet som omgav lådorna.

Kompaktering 25 ton på jord!!!
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En av det faktorerna som påverkar miljön i 
Mälaren och Östersjön är orenat dagvatten 
som inte lokalt kan infiltrera i mark (LOD)
Andelen hårdgjorda ytor ökar genom 
förtätningen av staden och kompaktering av 
mark.

2-6mm

16-32mm

8-16mm

32-63mm
16-32mm

Makadam

Biokol

PORER!

Stor inre yta & porvolym

Ersätter ändliga material

Kolsänka

Korallrev för 
mikroorganismer

Biokol sett igenom ett 

elektronmikroskop
Lagrar näring

Vattenhållande

Mykorrhiza 
älskar organisk 

kol

Renar dagvatten

Kompost 1/8

Biokol 1/8

Makadam 6/8

makadam 6 delar(2-6mm) och biokol 1 del + kompost 1 del
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Mykorrhiza

Pilotanläggningen
ÅVC Trädgård i Högdalen

Förnybar värme till 80 lägenheter

Biokol motsvarande CO2-utsläppen från 700 

bilar

Projektets fullskala
Förnybar värme till 400 lägenheter

Biokol motsvarande CO2-utsläppen från
3500 bilar

The Capital of Scandinavia

Cirka 500 000 ton jord tillverkas
och säljs i Stockholm varje år

den tillverkas av 
Sand  Lera  och Torv

GrusLera

Torv



2018-03-26

4

Valhallavägen Stockholm
Kolmakadam
Befintliga och nya träd och 
gräsytor

Valhallavägen

32-63mm and 15% biokol
600mm

8-16mm 
30mm

100mm makadam 2-6mm 3 delar, 1 del biokol sådd av gräsfrö

Valhallavägen 
2016
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Ritning som visar hur vi 
bygger växtbädd för träd i 
grönyta för att maximera 
infiltration av dagvatten  
och med ett biokolsfilter i 
botten på växtbädden där 
vi fångar upp 
näringsämnen och 
föroreningar.

Haukadalsgatan Stockholm
Makadam med 25% biokol/kompost
Nya träd och buskplantering
Första växtsäsong 2017

2014
Lingvägen
Kolmakadam 8-16mm

Lingvägen

Magnus Ladulåsgatan Stockholm
Skelettjord med biokol 2017
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Med näringsberikad biokol

Magnus Ladulåsgatan Stockholm
Skelettjord med biokol

Nybrogatan Stockholm
Kolmakadam
Nya träd
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Nybrogatan 2015
Kolmakadam 

makadam 32-63 mm med 15% biokol med näring

Nybrogatan 2016
Magnolia

Pilgatan 2014
Biokol med makadam  infiltration av dagvatten

Magnolia och perenner

1 del biokol 0-10mm and 3 delar makadam 4-8 mm 800mm djupt

2017 augusti
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Minska förekomsten 
av partiklar och 
koldioxid i luften

Minska risken för 
översvämningar 

Motverka värmeö 
effekten

Minska belastningen 
på dagvattensystemen 
och därigenom  
minska föroreningarna 
i Mälaren och 
Östersjön

2017

Första potatisen som odlats i 

makadam biokol och kompost

Helsingborg

Drottninggatan
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Uppsala 2017

Göteborg tallar

Göteborg 

Remediating Montreal’s Tree Pit 
Soil Applying an Ash Tree-Derived 
Biochar
https://link.springer.com/article/1
0.1007/s11270-018-3725-1

Bra artikel om växtbäddar med 
biokol och kompost och med 
många referenser 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-018-3725-1

