2020-11-24 11:40 CET

Ny SVU-rapport: Vilka nyttor kan blågrön infrastruktur bidra med?
Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:2020-12
Titel: Vilka nyttor kan blå-grön infrastruktur bidra med?
Författare: Frieder Hamann, Godecke Blecken, Maria Viklander, Richard M.
Ashley
Länk till pdf: http://vav.griffel.net/filer/svu-rapport-2020-12.pdf

Sammanfattning: Vem har nytta av blå-grön infrastruktur? Vilka nyttor kan
den ge – och vem ska betala? Ekonomiska nyttor har analyserats med
verktygen B£ST och TEEB i en fallstudie i Luleå. De viktigaste nyttorna var
attraktivt stadsrum, bostadsvärden, hälsa och social sammanhållning.
Verktygen kan stödja VA-organisationerna i diskussionen med andra
finansiärer. Dagvattensystemen kompletteras eller ersätts allt mer av olika
typer av blå-grön infrastruktur (BGI). Huvudsyftet är ofta dagvattenhantering
– att minska flöden och att rena dagvattnet. Men BGI kan också ge många
andra nyttor som inte direkt hänger ihop med den tekniska funktionen, till
exempel positiva effekter på hälsa, rekreation, energibesparingar,
mikroklimat och biodiversitet.
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Svenskt Vattenarbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Som
branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och
miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VAorganisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella
sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i
Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5
miljoner anslutna kunder.
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