
12

NÄR JENS LARSEN på park- och naturför-
valtningen i Göteborg började jobba med 
området kring den gamla, nedlagda plask-
dammen på Månadsgatan i Kortedala, vis-
ste han inte att det hade varit en populär 
plats bland de boende på 1960- och 70- 
talen.

– Jag och landskapsarkitekten Johanna 
Peterson gjorde en enkel förstudie och i 
samarbetet med stadsdelen kom det fram 
att mammor med barn brukade samlas här 
för att fika och låta barnen leka i dammen, 
berättar Jens Larsen.

Tanken inför omgörningen var att be-

hålla plaskdammens form och fylla den 
med ett lekvärde året om. Park och natur-
förvaltningen gick ut med en upphandling 
på totalentreprenad med två huvudkriteri-
er: gestaltning och utformning samt lek- 
värde året om. Två anbud blev godkända 
och nappade. Högst betyg och lägsta pris 

Barn älskar att leka med vatten. I Månadsparken i Kortedala har park- och 
naturförvaltningen och Trygg, vacker stad i Göteborg skapat en vattenlek som 

redan blivit ett populärt utflyktsmål, inte bara bland de närboende.
– Det är viktigt att inte alla sådana här satsningar görs i centrum. 

Månadsparken har blivit ett utflyktsmål som inte kostar något att besöka och som 
det är enkelt att ta sig till med spårvagn, berättar projektledaren Jens Larsen.

Florence Oppenheim
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Nedlagd plaskdamm 
får liv med ny vattenlek

Vattenleken i Månadsparken i Kortedala i Göteborg har flera olika sektioner med vattensprutande installationer och regnduschar. Trycket på vattnet är 
precis lagom så att vattenstrålarna inte blir för hårda mot kroppen.                                                                                           FOTON: FLORENCE OPPENHEIM



hade Cado, som i sin tur hade räknat med en vattenutrust-
ning från det kanadensiska företaget Vortex Aquatic.

– Vi skulle egentligen ha varit klara med projektet sent 
hösten 2016 men det blev istället försommaren 2017. Bland 
annat kom vi på att vi ville ha infärgad betong för att bättre 
markera de olika sektionerna i vattenleken och för att slippa 
underhållskostnader för fortlöpande målning av ytorna.

OMRÅDET VID VATTENLEKEN består av ett antal olika instal-
lationer med duschar och vattensprutor som både barn och 
vuxna själva trycker igång med en startknapp i barnvänlig 
höjd vid varje sektion. Efter start sprutar vattnet i 1–2 mi-
nuter, varefter det stannar automatiskt. En viktig detalj som 
fanns med redan i den tekniska beskrivningen i upphandling-
en, är att det inte ska gå att lägga en sten på startknapparna så 
att vattnet inte kan stängas av automatiskt. 

I vattenleken finns en vattensprutande drake, vatten- 
slussar och en tunnel av färgglada bågar med duschmunstyck-
en. På en av stationerna pumpar man själv fram vatten som 
sedan rinner i en stenklädd fåra i betong, som fylls med vat-
ten även när det regnar, så att barnen kan leka här oavsett om 
systemet är igång eller inte. De runda stenarna i fåran bjuder 
in till balansgång.

Vill man inte blöta ner sig, finns dels en tillgänglighets-
anpassad karusell där det går att köra in med en rullstol, 
dels en snurrande myra och en balansbom, vilket skapar lek- 
värde även när vattenleken är avstängd. Vattnet i vattenleken 
är ickeklorerat, ouppvärmt färskvatten, vilket är unikt för 
förvaltningens vattenlekar i staden. Här kan alltså även klor- 
allergiker leka. 

NÄR UTEMILJÖ ÄR på besök i Månadsparken, är trycket i vatten- 
leken lite dåligt. Park- och naturförvaltningens driftspersonal 
är på plats för att kolla vad som kan vara fel. I anslutning 
till vattenleken finns en inspektionslucka där driftspersona-
len själva bland annat kan justera vattenflödet och vilka tider 
vattenleken ska vara igång. Med hjälp av tillverkarens skötsel- 
anvisningar och instruktioner, hittar de snabbt vilka juste-
ringar som behöver göras för att trycket ska bli rätt.

– Hela vattenleken har ett vandrande program som gör 
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Jens Larsen var projektledare för Vattenleken i Månadsparken i 
Kortedala.                                                                                    FOTO: FLORENCE OPPENHEIM
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att trycket kan variera något mellan gång-
erna det är på, berättar Patrik Eriksson, 
som jobbar med driften tillsammans med 
Teemu Mattila. Efter justeringen fungerar 
trycket som det ska.

En funktion som de inte har börjat an-
vända ännu är fjärrstyrning, vilket alltså är 
fullt möjligt att installera på sikt.

VATTENLEKEN OCH DE omkringliggande  
ytorna ligger mitt i ett bostadsområde  
som förvaltas av det kommunägda Bostads-
bolaget. Runtom vattenleken finns generö-
sa gräsytor för lek och picknick. En del av 
ytan är trädbevuxen och här finns några 
små trähus att leka i. I träden sitter fågel-
holkar. Gräset runt hela vattenleken sköts 
som bruksgräsmatta.

– För oss är det viktigt att vi är någor-
lunda synkade med Bostadsbolaget när 
det gäller skötselnivån i parken. En bruks- 
gräsmatta innebär att gräset ska vara mel-
lan fyra och åtta centimeter långt. Det ska 
gå att leka och sparka boll men också att 
sitta ner och ha picknick, säger Jens Larsen.

Längs ena kanten står en rad med hägg-
misplar (amelanchier) som precis blommat 
över. Här finns också en fin ljussättning 
som lyser på kvällen och natten året runt, 
så att det händer något i parken även under 
den mörka årstiden.

Parken invigdes i juni 2017 och hittills 
har det inte förekommit något klotter eller 

vandalisering, vilket är över förväntan en-
ligt Jens Larsen.

– Vi har vågat lite extra här och testar 
hur det fungerar. En av farhågorna var 
just att skicka ut så mycket färskvatten. 
Men vi ser ett värde i att kunna erbjuda 
en allergivänlig vattenlek som dessutom är 
tillgänglighetsanpassad. Det skulle också  
kunna finnas en möjlighet att tillvarata 
vattnet och eventuellt använda det till be-
vattning, säger Jens Larsen.

I DAGSLÄGET FINNS ingen statistik färdig 
över driftskostnaderna det första året men 
enligt park- och naturförvaltningens tek-
niska förvaltare Anneli Linde, är en vatten- 
och badanläggning som förbrukar vatten 
för 50 000 kronor per år inget ovanligt.

– Badanläggningar är aldrig speciellt 
vattensnåla men denna är ju reglerad så att 
den inte är igång när ingen är där och le-
ker, säger Anneli Linde. Tekniken är enkel 
och driftssäker. Dessutom är en anläggning 
med färskvatten betydligt billigare att dri-
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Här kan barnen själva pumpa fram vatten till hinkar eller annan lek, eller låta vattnet rinna ner i en betongfåra med upphöjningar likt stenar som man 
kan hoppa och balansera på. När vattnet är avstängt går det fortfarande att leka på stenarna, eller, om det regnar, följa vattnets väg genom fåran.
  FOTO: FLORENCE OPPENHEIM

Driftspersonalen Patrik Eriksson och Teemu Mattila 
kontrollerar och justerar trycket som var lite dåligt den 
här dagen.      FOTO: FLORENCE OPPENHEIM
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va eftersom det normalt räcker att 
driftspersonalen ser över tekniken en 
gång i veckan. På stadens badanlägg-
ningar med klorerat vatten krävs en 
daglig kontroll av vattenkvaliteten. En 
anläggning med recirkulerande vatten 
skulle däremot bli betydligt dyrare.

VATTENLEKEN INGÅR I en större satsning 
på Månadsparken med nya lekytor, lek- 
redskap, grillplatser, en boulebana och 
en konstgräsplan, som Trygg, vacker 
stad har ansvarat för.

Kontraktssumman för vattenleken 
låg på 2,3 miljoner kronor, men total-
kostnaden blev cirka 3 miljoner kro-
nor eftersom det bland annat tillkom 
infärgad betong och asfalt runtom. 

Vattenlekens säsongsöppettider är flexi-
bla och beror på vädret, men tanken är 
att den ska öppna i mitten av maj och 
stänga i slutet av augusti. Öppettiderna 
under dagen är i dagsläget klockan nio 
på morgonen till åtta på kvällen.  

– Vi testar detta en tid för att se så att 
det inte blir för högljutt under kvällstid 
och stör de närboende. Öppettiderna är 
flexibla och enkla för oss att justera. När 
vi ändrar öppettider annonserar vi detta 
på vår hemsida, säger Anneli Linde.

FÖRUTOM PROJEKTLEDAREN JENS Larsen 
och tekniske förvaltaren Anneli Linde, 
har projektgruppen bestått av en gestal-
tare, Johanna Peterson, och en bygg-
ledare, Johan Blomqvist.
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I vattenleken finns också några lekredskap för den som inte vill bli blöt! Här en platta som är 
som en karusell och som också är tillgänglighetsanpassad och går att rulla in i med rullstol.    
 FOTO: FLORENCE OPPENHEIM

Till varje sektion med vatten finns en startknapp i barn-
vänlig höjd så att man kan starta vattnet när man vill.
 FOTO: FLORENCE OPPENHEIM

Strålarna i vattenleken kommer med lagom tryck. Vissa 
av dem har formen av regndusch, snarare än strålar.
 FOTO: FLORENCE OPPENHEIM

I anslutning till vattenleken finns en ny lekplats med 
spännande lekredskap för olika åldrar.      FOTO: JENS LARSEN


