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Näsan i blöt är ett uteklassrum som cirka 100 personer varit med och 
byggt! Till skillnad från många andra uteklassrum ligger Näsan i blöt i 
stadsmiljö; i Jubileumsparken i Frihamnen.

Näsan i blöt är både ett uteklassrum och en lekplats, med fokus på 
vatten. Här kan stora som små undersöka hur vatten rinner och för-
svinner. Det går också att klättra, springa eller vila sig i väderskyddet. 
Uteklassrummet är en destination för alla och kan nyttjas av skolor och 
förskolor för undervisning. 

Bakgrund

Jubileumsparken är Göteborgs nya stadspark vid vattnet. Näsan i blöt är 
en del av den temporära parken som växt fram under de senaste åren. 
Den första delen av den permanenta parken öppnar 2021. Idén till 
parken kommer från göteborgarna önskningar inför Göteborgs 400-års-
jubileum. Här finns till exempel bastu, pool, saltvattensbad, rollerderby-
bana och bokbytarbås. 

Precis som tidigare byggnationer i Jubileumsparken har Näsan i blöt 
byggts tillsammans med allmänheten. Över 100 personer har under en 
byggworkshop tillsammans med arkitekterna Recetas Urbanas spikat, 
sågat och skruvat samman en ny mötesplats. Alla, oavsett ålder och 
kunskapsnivå, har kunnat vara med och bygga.

Näsan i blöt är en del av EU-projektet BEGIN. Genom olika projekt visar 
BEGIN hur städer kan bli bättre rustade för klimatförändringar genom 
blågröna stråk – och att de blågröna stråken dessutom kan ge mervärde 
genom social innovation.

NÄSAN I BLÖT
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Vattenlekverktygen

Näsan i blöt är uppbyggt som ett cirkulerande system där man kan följa 
vattnets väg från regngardinen till lekkullen. Systemet kan liknas vid en 
miniatyr av en stad och de utmaningar och möjligheter som uppstår när 
det regnar och när människor använder vatten i sina hem. 
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Dagvattenhantering i stadsmiljö

Vattensystemet vid Näsan i blöt är baserat på aktuella frågor gällande 
vattenhantering i dagens städer. Dagvatten (regnvatten) och spillvatten 
från hushållen samlas i ledningar för att ledas bort under mark. Vid 
kraftig nederbörd riskerar ledningsnäten att översvämmas. När staden 
byggs ut och fler ytor blir asfalterade ökar risken för översvämningar. 
Enligt SMHI:s regionala klimatanalys från 2015 förväntas dessutom års-
medelnederbörden i Göteborg öka med 12-25 % de närmaste 100 åren. 
Extrema skyfall blir också vanligare. Detta ställer nya krav på vår förmå-
ga att hantera stora vattenmängder i staden. 

När nya stadsdelar planeras är det därför viktigt att redan från början se 
på hur vattnet kan tas om hand. Det görs genom att på olika sätt arbe-
ta med uppsamling av vatten. Markens lutning spelar roll, liksom att det 
finns ytor med växter som kan ta hand om vattnet. En viktig uppgift är 
att fördröja regnet där det träffar marken, så att inte allt vatten måste 
rinna undan samtidigt. När man pratar om vattenfördröjning kan det till 
exempel röra sig om att odla gräs på tak eller att anlägga dammar eller 
andra platser där vatten kan samlas.

På följande sidor finns mer information om de olika vattenlekverktygen, 
hur de är kopplade till vattenhantering och vilka frågor man kan diskute-
ra i samband med dem.

Systemet har två startpunkter: regngardinen och uteklassrummets tak. 
Regngardinen matas med stadsvatten (dricksvatten), precis som kranar, 
duschar, etc i våra hem. Efter att det har lekts med vattnet samlas det 
under marken och leds vidare i rör mot Grand Canyon, där ytterligare 
vatten tillkommer. Därefter leds det vidare till infiltratören. När tillräckligt 
mycket vatten har samlats under marken startar pumpen i infiltratören 
och vattnet sprids över växterna i planteringen. 

Stuprören som leder ned från uteklassrummets tak samlar vatten när det 
regnar. Även detta vatten leds under marken till infiltratören. När växt-
erna har fått tillräckligt med vatten svämmar överblivet vatten över och 
rinner till sjön. Ju mer vi leker desto större blir alltså sjön! När även den 
blivit full rinner överblivet vatten vidare till lekkullen där det bevattnar 
träden och buskarna som växer där.
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Regngardinen

Regngardinen har en knapp på ena sidan där man kan starta vattnet. 
Det är vanligt stadsvatten (dricksvatten) som kommer ur regngardinen, 
alltså samma vatten som vi har i våra kranar hemma. Under regngardi-
nen finns ett galler där vattnet samlas upp för att sedan rinna vidare i ett 
rör under mark.

- Funder över vattnets roll i staden: Vilka användningsområden finns? 
Vilken betydelse har vattnet för invånarna? 

- Hur skulle vardagen se ut om vi inte hade rinnande vatten hemma?

- Var tar det vatten som spolas ner i avloppen i bostäder vägen?

- Vad händer om det kommer för mycket regn och rörsystemet under 
marken inte räcker till?

Vattnet rinner vidare till 
infiltratören Dricksvatten
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Grand Canyon

Grand Canyon består av långsamt rinnande vatten på en lutande yta 
som är täckt med sand. När vattnet rör sig genom sanden bildas möns-
ter. 

- Vilka mönster bildas naturligt om vattnet får välja väg själv, utan    
påverkan?

- Hur kan man styra vattnet att röra sig på annat sätt?

- Går det att stoppa vattnets framfart?

- Vilka för- och nackdelar kan det ha att påverka/ändra vattnets väg?

- Hur stor roll spelar lutningen ytan? Hur kan man använda sig av lutande 
mark för att leda vatten dit man vill i stadslandskap?

- Fundera på andra exempel där människan förändrat vattnet och natu-
ren för att det ska passa någon funktion eller något behov.

- Jämför era iakttagelser av mönstren som bildas av vattnet i Grand Ca-
nyon med bilder av de mönster som upp står vid floddeltan eller platser 
där inlandsisen eller glaciärer (och dess smältvatten) påverkat landska-
pet.

- Titta på bilder på den ”riktiga” Grand Canyon i Colorado i USA och fun-
dera över hur området kan ha bildats.

Dricksvatten

Lekränna med sand och vatten

Vattnet rinner vidare till 
infiltratören
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Infiltratören

Det vattens som samlats upp från regngardinen, Grand Canyon och 
uteklassrummets tak leds till infiltratören. När tillräckligt mycket vatten 
samlats startar en pump som sprider ut vattnet över planteringen. Om 
det blir för mycket vatten i planteringen så sjunker det långsamt undan 
och filtreras genom jorden för att till slut rinna ut i den nedersta pipen 
(1). Om det kommer mycket vatten på en gång så att det inte hinner 
filtreras så svämmar planteringen över och vattnet leds då ner genom 
gallret bredvid planteringen och rinner ut genom den övre pipen (2).

”Infiltration” är alltså när vatten långsamt passerar genom ett material 
som till exempel jord eller grus. I staden är det här ett sätt att dels an-
vända vattnet där det behövs (för planteringar av växter och träd), dels 
ett sätt att fördröja vattnet och hålla det kvar en stund under till exem-
pel ett skyfall, så att inte allt vatten måste rinna undan på en gång. 

- Vilka exempel på vattenfördröjning finns vid Näsan i blöt? 

- Funder över andra sätt som man kan få vatten att stanna upp och rinna 
undan saktare.

- Finns det andra sätt att använda sig av uppsamlat vatten innan det rin-
ner vidare, förutom för planteringar av växter?

Vatten från regngardinen 
och Grand Canyon

Pump

Växter

Jord

Grus

Rör

OBS 
Ej dricksvatten!

1

2
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Övriga frågor att diskutera:

Varför är vatten så viktigt för människor, djur och natur?

Hur många gånger per dag tror du att du använder vatten på ett eller 
annat sätt?

Vilka sätt att använda vatten inom tillverkning av produkter och mat 
känner du till?

Hur många liter vatten förbrukar en människa som bor i Sverige i ge-
nomsnitt per dag?

Hur tror du att våra liv och användande av vatten kommer att förändras 
de kommande 100 åren?

Vad händer när det inte regnat på länge?

Hur länge skulle vi kunna klara oss utan vatten?

Kan brist på vatten leda till konflikter?

Vad betyder vatten för dig?

Vilka minnen har du av platser med vatten?
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Litteraturförslag för vidare läsning:
 
365 Enkla Roliga Experiment : utförda med vardagsmaterial
av Richard Churchill, Louis V Loeschnig och Muriel Mandell. 
Cargo Int, 2008

Blött, sött och salt : allt om vatten
av Kristin Dahl, Alvina Förlag, 2010

Göteborg när det regnar : en exempel- och inspirationsbok för god 
dagvattenhantering. 
Framtagen av Göteborgs Stad i samarbete med Rambøll
PDF finns att ladda ner på:
http://www.samhallsbyggarna.org/media/635983/go-te-
borg-na-r-det-regnar-en-exempel-och-inspirationsbok-fo-r-god-dagvat-
tenhantering_2018-04.pdf 

Handbok för molnskådare : en faktabok om vad som rör sig på himlen
av Linnéa Krylén. Opal, 2015

Vad är en flod?
av Monika Vaicenaviciene. Opal, 2019

Vattenvandringen : ett tärningsspel om vattnets kretslopp
av Kristin Dahl och Malin Hardestam. Alvina Förlag, 2010

Vem tvättar vattnet? : en sago-kunskapsbok om vatten
av Anna Vestling. Tillväxtpunkten, 2016
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Att hitta hit:

Du kan både gå och cykla till Jubileumsparken och Näsan i blöt. Från 
Nordstan tar du dig lättast hit genom att gå eller cykla över Götaälv-
bron. Befinner du dig vid Hjalmar Brantingsplatsen följer du gång- och 
cykelvägen mot Götaälvbron. Sväng av i höjd med Frihamnens hållplats.

Med spårvagn eller buss:
Buss 16, 16X, 45, 31, 45, 55, 58, 176 och 177 stannar vid Frihamnsporten, 
bara ett stenkast från parken. Från centralstationen kan du ta spårvagn 5 
till Frihamnen. Från Brunnsparken kan du ta spårvagn nummer 6 eller 10.

Med bil:
För dig som behöver ta dig till Jubileumsparken med bil finns parke-
ringsmöjligheter utanför badet eller utanför Kajsjul 107 (vid Bukowskis).

Näsan i blöt hittar du bortom Allmänna badet.

Övrigt:

Uteklassrummet Näsan i blöt är öppet dygnet runt. Vattnet till vatten-
verktygen är igång under sommarsäsongen maj-september och under 
den tiden finns det även toalett på platsen. 

Om tillgång till el och kranvatten behövs måste detta bokas i förväg och 
nyckel till containern hämtas ut. För mer information vänligen kontakta 
Passalen på info@jubileumsparken.se. 


