Klimatsäkrade systemlösningar
för urbana ytor

I takt med att städerna växer
försvinner den naturliga markytan
och ersätts med olika hårda och
mindre vattengenomsläppliga
material och produkter. Utvecklingen
leder till fler översvämningar,
överbelastning av dagvattensystem
och till att väldigt många stadsträd dör.
Detta projekt bidrar till att skapa städer som står bättre rustade inför
den ökande urbaniseringen och ett mer nederbördsrikt klimat. Med nya
systemlösningar främjas lokalt omhändertagande av dagvatten genom
flödesutjämning, rening och infiltration till stadens gröna ytor.
Projektet syftar till bättre integration mellan hårdgjorda grå ytor och det
gröna och blå i städerna och har många målsättningar, bland annat
följande:

• Säkerställa bärighet hos permeabla konstruktioner utsatta för trafiklaster.
• Ta fram kostnadseffektiva konstruktioner och system för
urbana trädplanteringar samt säkerställa etablering, tillväxt, överlevnad
och vitalitet hos urbana träd.
• Optimera lösningars utformning genom klimatsimuleringar.
• Identifiera lämpliga material och tekniker ur ett hållbarhetsperspektiv.
• Ge entreprenörer och upphandlare rätt verktyg för att göra gröna
upphandlingar inom området.

• Ta fram innovativa dagvattenlösningar som samverkar med gråa och
gröna funktioner och säkerställer en hållbar hantering av vatten i
stadsmiljön.
• Ta fram dränerande hårdgjorda ytor som reducerar belastningen på
dagvattensystemen och minskar bekymmer med översvämningar.

Med ett helhetstänk och med tvärvetenskap som verktyg strävar vi mot
genomtänkta systemlösningar där det gråa, gröna och blåa samverkar för
att skapa attraktiva städer där träden lever, översvämningsproblemen
minskar och de hårdgjorda ytorna trots permeabiliteten har bibehållen
funktionsduglighet.

Projektet, som är en fortsättning på Grågröna systemlösningar
för hållbara städer, går under våren 2015 in i fas två som innebär
att vi nu ska bygga demonstrationsprojekt i städerna. Fler städer
har dessutom anslutit sig till projektet och ett webbaserat
dimensioneringssystem för konstruktion av hårdgjorda ytor i
kombination med dagvattenhantering ska färdigställas. Utöver
detta undersöks hur vi bäst implementerar projektets erfarenheter
både nationellt och internationellt. Projektet kommer löpa i drygt
två år med start den 5 maj 2015.
Projektet har en total budget på ca 21 miljoner SEK (drygt 8 M SEK
från Vinnova) och leds av Björn Schouenborg, CBI. Budget för CBI
är ca 2,5 M SEK och för SP 2,1 M SEK.

Läs mer om projektet Grågröna systemlösningar
för hållbara städer på www.greenurbansystems.eu.
Även följdinvesteringsprojektet kommer att
använda detta som sin hemsida

PROJEKTET ÄR SAMFINANSIERAT AV
VINNOVA OCH PROJEKTDELTAGARNA.

Projektdeltagare är:

Forskarutförare: CBI Betonginstitutet (projektkoordinator),
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SLU Alnarp och
VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut

Industrirepresentanter: NCC, Sveriges
Stenindustriförbund, STARKA, Ramböll, Cementa,
Benders och Trädgårdsanläggarnas förbund

Konsulter: CEC Design, SWECO, Viös AB, StormTac AB
och Movium–SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling

Städer och kommuner: Uppsala, Stockholm, Växjö,
Göteborg, Helsingborg, Landskrona, Malmö och Lund
Alla städer är inbjudna att följa
projektet och ha en dialog med oss!

Externa samarbetspartners är bland annat:
Finska CLASS-projektet, Belgiska Vägforskningsisntitutet
Köpenhamns universitet och Engelska-Tyska SteinTec

Kontaktperson:
Björn Schouenborg, CBI Betonginstitutet
bjorn.schouenborg@cbi.se

CBI Betonginstitutet
c/o SP, Box 857, 501 15 Borås
Telefon: 010-516 68 00
E-post: cbi@cbi.se, www.cbi.se

