
DAGVATTENHANTERING  
PÅ KORSKLEVEGATANS FÖRSKOLA I GÖTEBORG



LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN PÅ  
KORSKLEVEGATANS FÖRSKOLA I GÖTEBORG
 
Förskolan på Korsklevsgatan i Göteborg öppnades 2019.  
Förskolan ligger i södra Biskopsgården, nära till naturen  
där skogen tillsammans med övriga omgivningar erbjuder  
pedagogiska möjligheter och utmaningar.

Boel Wiklund på Adwice Mark- och landskapsbyrå i Göteborg 
ansvarade för planeringen av utemiljön i projektet. Lokal- 
förvaltningen Göteborgs Stad var beställaren och de som 
utförde anläggningen var Aggetorps Entreprenad där Henrik 
Andersson var ansvarig.

I projektet ställdes landskapsarkitekten inför två utmaningar. 
Dels ligger gården på ett berg med stora höjdskillnader och 
i princip obefintlig möjlighet för perkolation av dagvatten till 
marken, dels ställdes stora krav på att omhänderta dagvattnet 
på plats.

BOEL WIKLUND BERÄTTAR: 
Syftet med de gröna växtbäddarna på Korsklevegatans förskola 
i Göteborg var, förutom att skapa ett inslag av grönska, också att 
ta hand om det dagvatten som ansamlas från tak och utomhusytor. 

Vi ville planera ett projekt med regnbäddar och när vi fick  
uppdraget från Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad att planera  
Korsklevegatans förskola i Göteborg så såg vi en fantastisk  
möjlighet trots att platsen hade stora utmaningar. Det var hårda 
krav på fördröjningen av vattnet och hur mycket som fick släppas 
ut i dagvattenledningarna. Kraven förbrukning och rening var 
också höga, berättar Boel. 

Genom att utnyttja höjdskillnaderna och plantera en stor  
upphöjd bädd på tomtens lägsta plats kunde vi omhänderta 
stora mängder dagvatten. Vi ville samla allt vatten på ett eller 
ett par ställen och vattnet skulle buffras och förbrukas av  
växtligheten. 

Vi hade möjlighet att placera de olika växtbäddarna på både 
fram- och baksidan av förskolans gård och det gav ett jättefint 
resultat där man samtidigt signalerar till kommunens invånare 
att vi satsar på det estetiska och det gröna som samtidigt har 
en miljöfunktion. 

Hela ytan är ju en förskolegård som ska tåla barnens lek och 
därför tyckte jag inte att det var lämpligt med öppna rännor 
för vattnet. I ett framtida projekt skulle jag däremot vilja pla-
nera med öppna vattenledningsrännor som smälter in på ett 
estetiskt sätt i miljön, förklarar Boel



” 
VÄXTETABLERINGEN MED HEKLA REGNBÄDDSSUBSTRAT VAR MYCKET GOD. 

INTE EN ENDA PLANTA BEHÖVDE BYTAS UT, ALLA VÄXTER ÖVERLEVDE  
ETABLERINGSFASEN OCH DETTA PÅVERKAR TOTALEKONOMIN FÖR  

VÄXTBÄDDEN POSITIVT 

HENRIK BERÄTTAR OM ETABLERINGEN  
I handlingarna för upphandling var Hekla Regnbäddssubstrat 
föreskrivet. Växtetableringen med Hekla Regnbäddssubstrat var 
mycket god. Inte en enda planta behövde bytas ut, alla växter 
överlevde etableringsfasen och detta påverkar totalekonomin för 
växtbädden positivt. 

Henrik Andersson 
Aggetorps Entreprenad

 Ur miljösynpunkt verkar substratet också vara väldigt bra då det 
både fördröjer och renar dagvattnet. Dagvattnet tas tillvara också 
så att man inte behöver vattna lika ofta vid etableringsfasen.  
Perennerna i växtbädden växer fint och förbrukar mycket vatten också. 
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