
Att synliggöra Bolanders bäck
Vi vill skapa en upplevelserik promenad längs Bolanders Bäck. Under 
promenaden skiftar upplevelsen av vattnet i de fem stadsrummmen 
bäcken passerar. Förslaget utvecklar och förfi nar vattentemat: breda 
lugna vattenspeglar med friser av vattenväxter och fl ytande rabatter 
interfolieras av långsmala partier med fördämmningar och bearbetning 
av bäckens botten som förstärker ljudet av porlande vatten. 

Promenaden utgör i sig en länk i det större stråket mellan Svartgöl och 
Linnéasjön. Vår förslag till gestaltning och dramatisering syftar även till 
att påverka vattenkvalitén i positiv riktning. Till detta kommer konkreta 
tekniska förslag för LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten).

Förslaget tar tillvara bärande stämningar, kvalitéer och funktioner i 
Nybros stadsmiljö. Bland annat är gatu- och torgbeläggningarna av 
smågatsten fi na. Ett annat exempel är stödmurarna längs Kanalgatan, 
som idag utgör ett hinder för blicken, men som med enkla medel kan 
förändras för att skapa ett dramatiskt tillskott till parkmiljön på andra 
sidan.

Förslagens bearbetningen av de respektive platserna utgår från 
följande enkla och konkreta målsättningar: 
• Man ska kunna röra sig längs Bolanders bäck i ett sammanhängande 

stråk och man när man vandrar längs bäcken ska man kunna se 
och uppleva vattnet. 

• Stadsrummen längs bäcken ska utformas så att vattenspegeln 
synliggörs på håll.

• Gestaltningen av stråket ska genomgående bearbeta temat  
”vattnets rörelse” . 

• Förslagen för dagvattenrening ska vara handfasta, genomförbara 
och följa kommunens långsiktiga planer. 

   
Promenaden längs med Bolanders bäck
Den röda tråden i förslaget är den anlagda promenaden längs med 
bäcken. För att tydliggöra gångstråket föreslår vi ett band försett 
med ljuspunkter. Bandet löper som en fris i beläggningen för att då 
höjdförhållandena så kräver bli en låg stödmur. På utvalda ställen med 
vackra vyer förhöjs muren till en enkel sittplats med träavtäckning. 

I parken breddas Bolanders Bäck till en vattenspegel, den befi ntliga västra glacisen fl yttas ut, och ett dämme föreslås där bäcken kröker. I dammen 
tänker vi att man utvecklar fl ytande ”akvatiska annuellrabatter”. I fl ytande korgar utplanteras tex.  näckrosor, papyrus och andra exotiska arter. I kanten 
av bäcken anläggs på ena sidan ett planteringsstråk med t ex japansk iris, strandiris, pilblad och andra vackra vattenväxter. Planteringarna kan dessutom 
kompletteras med naturlig undervattensvegetation som har viss positiv effekt på vattenkvalitén. En kant bildar en låg stödmur mellan gångstråket längs 
med bäcken och parken. Befi ntliga buskar, bl.a Rododendron, fl yttas till slänten där parken tar slut mot söder och skapar ett välbehövligt skydd mot 
lekplatsen som öppnas upp mot parken. Buskarna mot den befi ntliga muren längs med Sveaplansgatan tas bort och ersätts med fl erstammiga mindre 
träd. Enstaka parkträd förses med effektbelysning och ersätter på så vis den befi ntliga stolpbelysningen. I promenadstråket anläggs en ramp som 
ansluter till befi ntlig höjd vid parkeringsplatsen. 

På andra sidan om bäcken föreslås en skärm i form av en klippt häck som bildar fond och sluter mot gatan. Den upptrampade stigen permanentas 
och blir en grusad gång. Gräsytan terrasseras ned mot bäcken för att synliggöra vattnet så mycket som möjligt från alla delar i parken. Hänsyn tas till 
befi ntliga träd som styr höjderna på grästerrasserna. ”Kanalmuren” mot Kanalgatan får en ny yta av ljus och slät betong som gjuts på den gamla muren. 
Ljusdioider fälls in i skenor som fästs i överkanten och lyser upp mur och vatten när det är mörkt. Muren utnyttjas på så sätt till att bli en suggestiv och 
attraktiv fond från parken kvällstid. I den trånga sektionen längs Kanalgatan föreslår vi att bäckens botten beläggs med ”fjäll” av stora kalkstensskivor 
från lokalt stenbrott. Materialet bildar ett intressant mönster när bottten är synlig. Vattenrörelsen blir något större med dämmen och fjällen vilket påverkar 
situationen positivt under lågfl ödesperioder.

Vattenrening och LOD: 
På kort sikt
Dagvatten från den nya gångvägen intill bäcken släpps 
i infi ltrationsstråk bakom stödmuren. Vattnet renas 
innan det når bäcken. Den breddade vattenspegeln och 
vattenvegetationen leder till lägre vattenhastighet och 
därmed viss fastläggning och omsättning av partiklar. 
En bredare och grundare profi l ger förutsättningar för 
undervattensvegetation som fi ltrerar bort partiklar och 
föroreningar, särskilt vid låga fl öden.      

På längre sikt:
Trafi kdagvatten infi ltreras i nytt rhododendronbuskage i 
södra delen av parken.
Vid ledningsomläggning/omläggning av gatsten/nyplantering 
av trädraden byggs infi ltrationsstråk för trafi kdagvatten längs 
Kanalgatan. Nya träd ger interception och ökad upptagning 
av vatten.
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Stadsrum kring 
Bolanders bäck med 
dess olika karaktär. 
de norra och södra 
stadsrummen i 
området är park, 
den centrala delen 
vid Salutorget och 
platsen väster om 
Konsum är torgrum. 
Mellan det centrala 
torgrummet och 
Konsumtorget, fi nns 
en svårdefi nierad 
länk i gångstråket 
som funktionellt är 
viktig. 

Områden där det fi nns 
en potential att 
synliggöra Bolanders 
bäck på håll från de 
olika stadsrummen.

Ett promenadstråk som 
följer vattnet ger 
förutsättning för god 
kontakt med 
Bolanders bäck.

Föreslagen vegetation som 
förstärker och ramar in 
stadsrummen.

Byggda element som 
förstärker kontakten 
med Bolanders bäck.
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Vattenspeglarna och vattenparkerna
Vi föreslår att bäcken breddas till en större samlad vattenspegel i 
de båda parkrummen (A) och (E). Vattenspeglarna skapas genom 
breddning av sektionen åt ena hållet i respektive parkdel. I den norra 
parken placeras ett kompletterande dämme och ytterligare ett adderas 
vid trappan mot Salutorget. Dessa dämmen förses med fi sktrappor för 
att underlätta fi skens vandring. 

Ljuset längs bäcken
En viktig aspekt för att lyfta fram Bolanders bäck är ett samlat program 
för ljussättning. Det är viktigt att stråket längs bäcken syns och upplevs 
som positivt och tryggt under hela året och hela dygnet. Ljuset kan 
dramatisera platserna och binda dem samman genom den kontinuerliga 
”ljuslinjen” i marken. Förslaget består av effektbelysning av träd, 
lysande gatstenar av glas, lysande skärmfasader, ljusprojicering och 
belysningsmaster.

Bäckens kanter
Generellt gäller att vi vill bearbeta bäckens sektion. Detta sker genom 

att terrassera profi len: antingen som markmodelleringar, terrasseringar 
eller trappor.  Gångstråket ligger hela tiden i direkt anslutning till 
Bolanders Bäck. 

Räcken
Samtliga räcken byts ut. Idag hindrar de befi ntliga träräckena effektivt 
visuell kontakt med vattenspegeln. De nya, luftiga och lätta, räckena 
utförs i plattstål i ljus kulör. I valda partier utformas räckena i oväntade 
organiska former eller som sinuskurvor. 

Dagvattenrening
Vi ser att möjligheterna att inom programområdet rena dagvatten från 
större bebyggelseytor i centrala Nybro av utrymmesmässigt är mycket 
begränsade. De olika stadsrummen erbjuder dock olika möjligheter 
till LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). Förutsättningen 
för genomförandet av LOD-åtgärder måste inpassas i kommunens 
långsiktiga arbete med rening av dagvatten. Vi tänker att varje enskild 
del av förslaget innehåller den åtgärd för dagvattenrening som är 
funktionell och rimlig. 
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Längst söderut fortsätter stråket längs med bäcken, som här liksom i den norra parken, utvidgas till en 
vattenspegel - en liten damm. Även här föreslår vi att stråket placeras så nära vattenytan som möjligt. 
Därav den låga stödmur som tar upp nivåskillnaden mot den befi ntlig gräsytan. Träden bevaras och 
passas in i den nya utformningen. Mot bäckens västra betongkant, som sparas, föreslår vi ett band av 
vattenväxter. En idé är att projicera en ljusbild med anknytning till vatten och rörelse på konsumladans 
fasad, som kvällstid bildar en fantasieggande fond i parken. 

Vattenrening och LOD: 
Kort sikt: 
Dagvatten från den nya gångvägen intill bäcken släpps i infi ltrationsstråk i bakom stödmuren. En 
bredare och även grundare profi l skapar också förutsättningar för undervattensvegetation, vilken 
fi ltrerar bort partiklar och föroreningar, särskilt vid låga fl öden.
Längre sikt:
Reningsåtgärder i form av t.ex. dammar/våtmarker bör göras i anslutning till programområdet i samband 
med andra ombyggnationer  ex vis utveckling av naturmarken längs bäcken söder om programområdet. 
Här skulle reingsåtgärder för de två största utsläppen av dagvatten kunna utvecklas.

E

Vid den idag ganska lugubra men dramatiska passagen accepterar vi rådande funktioner, stråk och parkering. Markägoförhållandena  
omöjliggör större förändringar. Trots det tänker vi oss att man kan markera stråket i markplan med frisen av ljuspunkter. En ramp från den 
högre marknivån på Bolanders bro löser tillgängligheten i det föreslagna promenadstråket.

Vattenrening och LOD: 
Kort sikt: 
Dagvatten från den nya gångrampen intill bäcken släpps i infi ltrationsstråk i gräsmattan
Längre sikt:
Befi ntliga koppartak ersätts på sikt eller ytbehandlas för att minska utlakningen av för vattenmiljön giftiga koppar.

C

Vid Salutorget föreslår vi omfattande förändringar; de storvuxna lindarna som i dag effektivt hindrar kontakten mellan torget och bäcken 
föreslås fällas så att torget genom en bred trappa får direktkontakt med vattnet. Trappan får vertikalt infälld, strödd belysning. En del av 
överdäckningen tas bort så att bäcken förlängs mot söder för att motsvara hela Salutorgets bredd. Ett skärmtak för kundvagnar placeras i 
trädraden på Salutorget där andra funktioner som t ex cykelparkering redan fi nns. På västra sidan föreslår vi att kiosken, enligt översiktplanen, 
ersätts med en byggnad (kommersiella lokaler i bottenvåningen och bostäder i de över våningsplanen) som bildar fond till torget och på 
så vis inkorporerar Bolanders bäck i stadens centrala rum. På den nya delen av torget förslår vi en lätt café-paviljong. Mot Bolanders bäck 
trappas torget i två breda gradängsteg. En slingrande bänk ger karaktär åt cafétorget och tar upp formspråket som påminner om vattnets 
rörelse i de föreslagna räckena som löper genom hela stadskärnan. För att ytterliggare sätta fokus på den centrala stadskärnan byts enskilda 
gatstenar ut till lysande ”gatstenar” av glas som anknyter till Nybros glastradition. Telefonkiosk och cykelparkering föreslås i trädraden mot 
Cafétorget. 

Vattenrening och LOD: 
Kort sikt: 
Fällning av befi ntliga lindar intill bäcken ger lägre bakteriehalt fågelspillning i bäcken. Åtgärden leder till minskad interception och mindre 
upptagning, men förbättrar vattenkvalitén. Dagvatten från den nya gångvägen intill bäcken släpps i infi ltrationsstråk under gångvägen. 
Dagvatten från mindre delar av det befi ntliga torget släpps i infi ltrationsstråk under trappkonstruktionen. Den nya beläggningen av 
kalkstenshällar ger en högre turbulens och rörelse i vattenmassan och bidrar en känsla av mer levande vatten även vid låga fl öden. 
Det visuellt och ljudmässigt intressanta fallet över en fördämning fl yttas från en nu undanskymd platsen till bäckens passage vid 
salutorget.  
Längre sikt:
Sveaplansparkeringsplatsen läggs om och trafi kdagvattnet infi ltreras i öppna infi ltrationsstråk och leds vidare till rhododendronplanteringen 
i parken. Nya träd ger interception och upptagning av vatten.Nya byggnader utformas med gröna tak. Takvatten leds via stuprör och öppna 
ränndalar till trädplanteringsgroparna. Nya träd vid torget ger interception och upptagning av vatten
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Vattenrening och LOD: 
Kort sikt: 
Dagvatten från den nya gångvägen intill bäcken släpps i infi ltrationsstråk i perenna-planteringen intill 
bäcken. Under trädplanteringen anläggs ett infi ltrationsstråk med kapacitet att ta hand om dagvatten 
och takvatten från den i översiktsplanen skisserade framtida bebyggelsen. Befi ntligt koppartak på 
”elskåpet” ersätts eller ytbehandlas för att minska utlakningen av för vattenmiljön giftiga koppar.
Längre sikt:
Dagvattenbrunnar och direkt avledning av dagvatten från de stora parkeringsytan vid konsumbutiken 
ersätts på sikt av konstgjorda infi ltrationsstråk för rening/utjämning av dagvatten kombinerat med 
trädplantering, där träden ger interception och upptagning av vatten. 

D
Väster om bäcken anläggs ett nytt promenadstråk som avgränsas med en trädrad och tillfälliga skärmar av plåt som föreslås så länge 
parkeringsytan kvarstår. Plåtskärmen består av dubbla, perforerade plåtar med lysrör infällda upptill. På så sätt sprids ljus som refl ekteras 
mot den bakomliggande plåten åt båda håll. Plåten mönstras i samklang med den övriga föreslagna utrustningen under temat ”vattnets 
rörelse”. På avsatsen som bildas mellan anlagt promenadstråk och bäcken föreslås rikligt med t ex iris. Mittemot ligger den trekantiga platsen 
framför konsum, som vi valt att kalla Konsumtorget. Platsen får förbättrad kontakt med bäcken genom breda, sittvänliga gradängsteg som 
ersätter dagens buskage. Några träd sparas och passas in i trappningen. En häck sluter rummet mot Stora Nygatan. Platsens karaktär 
skapas av den slingrande, dynamiska bänken och en stor grupp blomsterurnor. Man kan också tänka sig några cafébord och stolar, som 
kopplas till en eventuell kaffeförsäljning på Konsum. Nätstationen förses med en perforerad, ljussatt plåtfasad lika skärmarna på motsatta 
sidan om bäcken.
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Dagvattenstrategi
Till Bolanders bäck leds stora delar av Nybros dagvatten och föroreningar transporteras vidare till 
Linneasjön. Vattenprovtagning i Bolanders bäck visar att mängden föreningar i vattnet ökar genom 
staden, från Svartgöl till Linneasjön. Halterna av metaller ökar från låga halter till måttligt höga 
halter. Även bakteriehalterna ökar något, men redan efter Svartgöl överskrider mängden koliforma 
bakterier riktväder för badvattenkvalitet. Vad gäller näringshalterna i vattnet är Bolanders bäck 
näringsfattig och mängden näring i vattnet ökar endast marginellt genom samhället. 

För Linneasjön är i dag främst de tidvis höga bakteriehalterna ett problem, eftersom sjön är en 
värdefull stadsnära badsjö. För det biologiska livet i sjön kan de något förhöjda metallhalterna verka 
negativt, eftersom näringsfattig sjöar är extra känsliga för höga metallhalter. 

Åtgärder för att minska dagvattnets föroreningar
Nybro kommun har redan inlett arbetet med att rena Bolanders bäck. På Linneasjömaden, före 
bäckens utlopp i Linnesjön, får bäckens vatten fi ltrera genom vegetationen innan det leds ut i sjön. 
Kommunen har också nyligen inlett arbetet med att skapa ett stort antal våtmarker, framförallt 
uppströms centrum, som skall rena dagvattnet och utjämna fl ödet av dagvatten till Bolanders 
bäck.

Som ett komplement till dessa behandlingsinriktade åtgärder bör man gradvis införa så kallade 
LOD-åtgärder (lokalt omhändertagande av dagvatten) vid nybyggnation eller ombyggnation. Med 
LOD minimerar man uppkomsten av förorenat dagvatten, bl.a. genom att fånga föroreningar i 
marksystem där de effektivt läggs fast och bryts ner. Samtidigt utjämnas dagvattenfl ödet. Genom 
att fånga föroreningarna så nära källan som möjligt undviker man förorening av de känsliga 
vattenekosystemen. 

Förslag på åtgärder inom programområdet
De dagvattenledningar som mynnar i Bolanders bäck inom programområdet avleder vatten från 
stadsdelen Myrdalen och centrumområdet, totalt knappt 20 ha. Dagvatten från Myrdalen, leds till 
en gemensam ledning som mynnar vid bron vid Stora Nygatan. Dagvatten från Bangatan samt 
bebyggelsen och trafi kytor norr och söder om denna leds till en ledning som mynnar i bäcken i 
programområdets södra del, direkt norr om bron vid Bangatan. Övrigt dagvatten från centrumområdet 
leds via ett stort antal mindre ledningar till bäcken.

Inom programområdet fi nns ytmässigt mycket begränsade möjligheter att rena det dagvatten 
som nått ledningssystemet. Däremot fi nns det goda möjligheter att i samband med ny- eller 
ombyggnationer skapa förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. 
Det åtgärder som görs i programområdet föreslås fungera som en exempelkatalog på LOD-åtgärder 
som kan tillämpas vid nybyggnationer eller förändringsarbeten även i andra delar av staden. 

AXONOMETRI ÖVER SALUTORGET MED TRAPPA NER TILL 
BOLANDERS BÄCK OCH DET NYA CAFÉTORGET

KONSUMTORGET MED NYTT PROMENADSTRÅK 
VÄSTER OM BOLANDERS BÄCK
PLAN. SKALA  1:400

LJUSPLAN
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Genomförande
Förslaget redovisar en helhet 
men genomförandet delas upp 
i deletapper över tiden och 
anpassas därmed till kommunens 
ekonomiska ramar. Etapp 1 
etablerar ett nytt anslag och 
fastslår det nya förhållningssättet 
till Bolanders bäck. Övriga 
etapper stärker och utvecklar 
helhetsgreppet.

Etapp1: Trappor och ombyggnad 
i anslutning till salutorget på den 
östra sidan genomförs samt delar 
av stråket på den västra sidan. 
Länken söderut anläggs.

Etapp 2: Norra parken med 
terrasseringar och gångstråk 
anläggs. Östra delarna av 
Salutorget med scen och 
effektbelysning anläggs.

Etapp 3: Konsumtorget och södra 
parken anläggs.

Etapp 4: I samband med 
exploatering av södra delen av 
Sveaplan, anläggs cafétorget och 
upprustas parkeringsplatsen.
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