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innovativ dagvattenhantering



Dagvattenanläggningar har ofta olika syften. I första hand ska  
de oftast uppfylla tekniska krav som rening och/eller fördröjning.  
Förutom dessa funktionsmässiga krav kan en dagvattenanlägg- 
ning även bidra med rekreationsmässiga och arkitektoniska  
värden och därmed tillföra ett estetiskt och pedagogiskt mer- 
värde i den yttre miljön. 

I denna broschyr sammanfattas framgångsfaktorerna för gestaltning av gröna stråk.  
Exempelbilder illustrera möjligheterna. En utförlig beskrivning och diskussion av  
faktorerna och exemplen finns i GrönNano rapport 2015:01 Gestaltning av dagvatten. 
Denna rapport kan laddas ned på www.ltu.se/greennano.

Framgångsfaktorer
Sex framgångsfaktorer har identifierats som öka möjligheten att åstadkomma en  
lyckad anläggning utifrån både tekniska och estetiska aspekter. 

1 Identifiera anläggningens syfte 
Behovsanalys och prioritering av fördröjnings-, renings- och estetiska krav utifrån  
de platsspecifika förhållandena

2 Kartlägg platsens naturliga och tekniska förutsättningar
För att skapa välfungerande anläggningarna måste dessa anpassaas till de lokala förutsätt-
ningarna (t ex grundvattennivå, klimat, jordarter/infiltrationsförmåga mm.)

3 Tänk samtidigt på gestaltning och teknik
Samspelet av teknik och gestaltning måste övervägas. Undvik att prioritera estetiken  
på funktionens bekostnad eller tvärtom!

4 Samordna olika teknikområden
Redan i projektets tidiga skede bör dialogen mellan olika aktörer och teknikområden 
inledas. 

5 Beakta förvaltningsaspekten – gestaltning genom förvaltning
Ett skötselprogram måste tas fram och anpassas efter anläggningen typ och behov samt 
tekniska krav. Undvik skötsel för estetikens skull på bekostnad funktionens bekostnad  
(t ex gödsling av växter i en reningsanläggning som ska bl a. avlägsna näringsämnen).

6 Kommunicera och informera
Informera allmänheten, entreprenören och ansvarige för skötseln om syftet med  
anläggningen. 



Gröna stråk
Gröna stråk utgörs av långsträckta och sammanhängande anläggningar som är nedsänkta  
i förhållande till omkringgivande mark. Deras främsta syfte är att fördröja dagvattnet 
genom att och avleda det med en lägre hastighet än t ex i rörledningar. Anläggning av 
gröna stråk i urbana miljöer kan därför minska flödesbelastningen på rörsystemet under 
jord vid nederbörd. I gröna stråk kan det finnas inslag av biofilter som har en renande 
funktion, t ex genom sedimentering. Ett grönt stråk kan både utgöras av ett vägdike, ett 
svackdike eller vara en gestaltad och grönskande kanal i stadsmiljö.
 

Växjö. Fördröjning i multifunktionell yta.

South Waterfront Portland, USA. Fördröjning i ett grönt stråk där gestaltningen prioriterats. Rening har inte prioriterats

Campus INSA Lyon, Frankrike. Fördröjning i ett grönt stråk 
som implementerats i ett befintligt stadsområde 

Campus SLU Ultuna, Uppsala. Rening och försköning



innovativ dagvattenhantering


