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SAMMANFATTNING 
Förtätning tillsammans med klimatförändringarnas effekter som är synliga 
redan i vår samtid ställer krav på en annan syn på dagvattenhantering där 
öppna dagvattenlösningar är ett komplement till ledningsnätet och där 
dagvatten är en del i kommunens klimatanpassningsarbete. Den fysiska 
planeringen lägger grunden för en hållbar dagvattenhantering där det 
främst är genom planområdets utformning som dagvattenfrågan kan 
regleras. Genom en genomtänkt höjdsättning samt olika öppna 
dagvattenlösningar anpassade för stadsmiljön så som multifunktionella 
ytor kan dagvattenhanteringen ges plats även i den täta staden. 
 
Kommunernas arbete mot en hållbar dagvattenhantering försvåras av de 
begränsade möjligheterna att reglera dagvattenhanteringen. Det finns 
begränsade möjligheter att styra med planbestämmelser och få möjligheter 
att påverka eller ålägga fastighetsägarna att utföra åtgärder. 
Lagstiftningen kring styrmedel för dagvattenhantering är otydlig, det 
saknas nationella riktlinjer och det finns få rättsfall att utgå ifrån vilket 
lämnar kommunerna ensamma att bedöma vilka möjligheter lagstiftningen 
ger att reglera dagvattenhanteringen. En av arbetets slutsatser är att det 
finns svårigheter att anpassa och reglera befintlig bebyggelse, att skydda 
områden utanför planområdet samt att ställa krav på lokalt 
omhändertagande (LOD). Mer specifikt saknas främst möjligheterna att 
reglera flöde från en fastighet eller ett område och att säkra att 
miljökvalitetsnormer inte överskrids. Dessa bristande möjligheter att 
reglera dagvatten innebär att det är svårt att hantera de stora mängderna 
dagvatten i städerna till följd av klimatförändringarna. Det kan även 
innebära att ett område ej går att planlägga eftersom inte 
miljökvalitetsnormerna kan säkras eller p.g.a. ett fullbelastat ledningsnät 
där uppgraderingar kan vara väldigt kostsamma. Det är svårt att förtäta 
samtidigt som det krävs en ökad mängd fördröjningsytor.Det krävs 
förändringar i möjligheterna att reglera dagvatten för att kunna uppnå en 
hållbar dagvattenhantering som kan möta klimatförändringarna. Genom 
förändringar i lagstiftningen där det är möjligt att ställa  
 

 
 
flödesbegränsningar i detaljplan samt i lokala föreskrifter (ABVA) skulle 
underlätta kommunernas klimatanpassningsarbete och minska 
dagvattenflödet som når ledningsnätet. Genom ett lagstöd att ställa 
kvalitetskrav på dagvattnet samt att ställa krav på skyddsåtgärder även 
utanför planområdet kan ett plangenomförande säkras och påverkan på 
omgivningen minska. 
 
Lagstiftningens begränsade möjligheter att ställa krav på dagvatten-
hantering på kvartersmark innebär att kommunerna till viss del blir 
beroende av de privata aktörers frivilliga åtgärder. I och med detta blir en 
viktig del i kommunernas arbete att även samverka med externa aktörer. 
 
Utöver förtätning och de ökade regnmängderna behöver ansvarsfrågan 
tydliggöras för att åstadkomma en god dagvattenhantering. Inom 
kommunens förvaltningar behöver samsyn och samarbete i många fall 
förstärkas där dagvatten ses som en samhällsplaneringsfråga och inte 
endast en teknisk rörfråga. Även anvarsfördelningen mellan olika 
myndigheter behöver tydliggöras för att klargöra deras olika roller. 
Kostnadsnyttoanalyser är ett verktyg för att se samhällsnyttan i 
klimatanpassningsåtgärderna där dessa kan ses som investeringar i ett 
motståndskraftigt samhälle. En öppen dagvattenhantering ger även andra 
mervärde i allt från biologisk mångfald till en stadsmiljö som lockar nya 
invånare. Tillgången till planeringsunderlag kring klimatförändringarna är 
bristande i många kommuner och det är svårt att göra prognoser över 
extremregn. 
 
Arbetetet utgår från aktuell litteratur, utbildningar och seminarier inom 
området. Arbetet ger exempel på hållbar dagvattenhantering samt hur 
dagvattenhantering kan regleras i planläggningen, med fokus på 
detaljplanering. Genom analys av kommunala dokument samt 
enkätundersökningar studeras hur Helsingborg, Malmö och Växjö arbetar 
med dagvattenfrågan. 
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BAKGRUND  
I bebyggda områden samlas regnvatten normalt upp i slutna ledningar 
anordnade för att så snabbt som möjligt leda bort vattnet från 
bebyggelsen. När städerna växer ökar andelen hårdgjorda ytor vilket 
resulterar i ökade vattenmängder. Detta medför en risk att ledningarnas 
kapacitet ska överskridas, särskilt vid kraftiga regn (Stahre 2004). I och 
med att regnvatten hindras från att infiltrera i marken ökar mängden ytligt 
avrinnande dagvatten samtidigt som det innebär en minskad återfyllnad av 
grundvattenreserverna. Detta ökar risken för översvämningar. (Butler och 
Davies 2004).  
 
Många kommuner har under det senaste decenniet börjat utnyttja olika 
former av lokal fördröjning av dagvatten innan det tillförs lednings-
systemet som ett alternativ till att bygga om ledningssystemet för ökad 
kapacitet. Intresset har ökat att synliggöra vattnet och använda det som ett 
positivt element i stadsmiljön. Genom att integrera öppna dagvatten-
anläggningar i stadsmiljön kan flera positiva mervärden skapas. En ökad 
andel grönska i stadsmiljön tillför bland annat biologiska, rekreativa och 
estetiska värden. Föroreningsbelastningen minskar och en öppen 
dagvattenhantering har också ett pedagogiskt värde genom möjligheterna 
att sprida kunskap om vatten. (Stahre 2004) 
 
Kommunernas arbete mot en hållbar dagvattenhantering försvåras dock 
bl.a av lagstiftningens begränsade möjligheterna att reglera dagvatten-
hanteringen, en otydlig ansvarsfördelning samt ett bristande lokalt 
klimatunderlag. Det stora utbudet av utbildningar inom dagvattenområdet 
tyder på att det är en aktuell fråga som kommunerna är i behov av 
fortbildning kring. Svenskt vatten kommer under året ut med nya 
branschriktlinjer och även Boverket arbetar med att ta fram riktlinjer. 
Regeringen ska utreda behovet av förändringar i lagstiftningen för att 
underlätta reglering och ansvarsfördelning. 
 
 

Vad är dagvatten? 
Det finns ingen entydig definition på dagvatten men en vanligt 
förekommande definition är hämtad från Plan- och byggtermer (TNC 95) 
från 2014:    
 
tillfälligt förekommande nederbörd (regn- och smältvatten) som rinner av markytor, 
tak, gator och andra konstruktioner  
 
I miljöbalken 9 kap 2 § klassas dagvatten som avloppsvatten i de fall det 
rör sig om ”vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom 
detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller 
vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.” I lagen om 
allmänna vattentjänster (LAV) är dagvatten avloppsvatten inom samlad 
bebyggelse. 
 
Med hållbar dagvattenhantering avses att genom öppna dagvattenlösningar 
omhänderta dagvatten på ett sätt som liknar naturens egna förlopp med 
bl.a. infiltration, ytavrinning och fördröjning. (Stahre 2004, s.19, Svenskt 
Vatten 2011, s. 15 och 19)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

Lagstiftning 
Lagstiftningen inom dagvattenområdet är otydlig och i vissa fall 
otillräcklig för att kunna reglera dagvattenhanteringen för att t.ex. 
förhindra översvämningar. ”Klimatförändringarna ställer högre krav på 
fysisk planering och bättre förutsättningar för hantering av dagvatten” 
konstaterar miljömålsberedningen i sitt betänkande. (SOU 2014, s. 212) 
Som en åtgärd på detta ska regeringen senast 2015 tillkalla en särskild 
utredare med uppdrag att göra en översyn av befintlig lagstiftning och 
föreslå de ändringar som krävs för att säkerställa att samhället har de 
förutsättningar som krävs för att hantera det risker som klimat-
förändringarna kan medföra. Utredningen ska identifiera utmaningar för 
dagvattenhanteringen och ge förslag till en ändamålsenlig reglering och 
tydlig ansvarsfördelning. Nedanstående punkter ska utredas: 
 

• En översikt av befintlig lagstiftning samt förslag på de ändringar 
som krävs för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. 

• En översikt samt förslag till ansvarsfördelning på kommunal, 
regional och nationell nivå. 

• Förslag på hur finansieringen av klimatanpassningsåtgärder ska 
fördelas mellan berörda aktörer och nivåer. 

• Förslag på hur samverkan på lokal nivå kan utvecklas och stärkas. 
 

Resultatet av utredningen ska redovisas senast 2017 och de förändringar 
som bedöms nödvändiga bör vara genomförda senast 2018 enligt 
betänkandet. (SOU 2014, s.218) 
 
Nedan följer en sammanställning av de lagrum som främst berör 
dagvatten. 
 
Lag om allmänna vattentjänster, LAV  
I lagen om allmänna vattentjänster anges att kommunen har skyldighet att 
ordna vattentjänster. Om det med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang ska kommunen bestämma verksamhetsområdet och se till 

att behovet tillgodoses genom en allmän va-anläggning. Avgift får tas ut 
för bortledande av dagvatten och även täcka kostnader för eventuell 
rening av vattnet.  
 
Miljöbalken, MB  
Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer försäkras en hälsosam och god 
miljö. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, med krav på att 
skyddsåtgärder ska vidtas när det är skäligt, är generella. Hänsynsreglerna 
gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som kan förorena 
dagvatten, oavsett andra regler i balken som rör dagvatten.  
 
Plan och bygglagen, PBL  
Plan- och bygglagens syfte är bland annat att främja en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. PBL innehåller bestämmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. Enligt 1 kap 2 § PBL framgår det att 
planläggning är kommunens ansvar. Genom planering av mark- och 
vattenanvändningen skapas förutsättningar för till exempel ett lokalt 
omhändertagande av dagvatten i kommunen. PBL 2 kap 10§ anger att 
miljökvalitetsnormer ska beaktas i enlighet med miljöbalkens 
bestämmelser. 
 
Jordabalken  
Jordabalken handlar bland annat om rättsförhållandet för fast egendom, 
det vill säga jord. Bestämmelser om rättsförhållande mellan grannar finns i 
3 kap. Var och en ska vid nyttjande av fastighet ta skälig hänsyn till 
omgivningen så att skada inte uppstår. Vid grävning och liknande arbeten 
ska man vidta de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att förebygga 
skada på angränsande mark. Detta kan tolkas som att en ändring av det 
naturliga dagvattenflödet inte får göras om det innebär negativa 
konsekvenser för omgivande mark.  
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EU:s ramdirektiv fo ̈r vatten /Miljökvalitetsnormer 
Ett samlande EU-direktiv för vatten antogs 2000. Syftet med 
ramdirektivet för vatten ("Vattendirektivet") är att säkra tillgången till 
vatten av god kvalitet i ett långsiktigt perspektiv. Det övergripande målet 
med vattendirektivet är att vattenkvaliteten ska bevaras där den är god och 
förbättras där den inte är god. Med hjälp av lagligt bindande 
miljökvalitetsnormer ska alla vattenförekomster uppnå ”god status” år 
2015 då nuvarande planeringsperiod slutar. (Nästa planeringsperiod löper 
från 2015 till 2021.) 
 
Nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmål  
Flera av miljökvalitetsmålen påverkar hur vi planerar och hanterar 
dagvatten. Av de sexton miljökvalitetsmålen berörs åtta av dagvatten på 
något sätt; Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar 
och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och 
skärgård, Myllrande våtmarker samt God bebyggd miljö.  
 
Genom att tillämpa en lånsiktigt hållbar dagvattenhantering med öppna 
lösningar minskar riskerna för skador på bebyggelsen till följd av 
översvämningar samt en minskad föroreningsbelastning på vattenmiljön. 
Detta bidrar till att miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande 
sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö kan nås. 
Vissa dagvattenanläggningar bidrar också till den biologiska mångfalden 
och därmed målet Ett rikt växt och djurliv. Förutsättningar ges även till att 
uppnå god vattenstatus enligt ramdirektivet för vatten. (SOU 2014, s.220) 
 
Nationella & regionala aktörer 
Den nationella och regionala planeringsnivån är relativt begränsad i 
Sverige och kommunerna själva har huvudansvaret för den fysiska 
planeringen. Staten påverkar främst den kommunala planeringen genom 
nationella mål och utpekande av riksintressen. Länsstyrelserna har ansvar 
att samordna och tillvara ta de olika centrala myndigheternas intressen i 
planprocessen. (www.boverket.se>samhällsplanering>så planeras Sverige) 

För att sträva mot en långsiktigt hållbar livsmiljö samt uppsatta 
miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer för vatten krävs 
planeringsunderlag om bl.a. vattenförekomster och klimatunderlag. 
Länsstyrelserna har skyldighet att bistå kommunerna med 
planeringsunderlag men även andra myndigheter bistår med 
planeringsunderlag och verkar för vägledning och kunskapsspridning.  
 
Vid planläggning är länsstyrelsen den överprövande myndigheten medan 
VA-nämnden prövar ärenden enligt lagen om allmänna vattentjänster. 
 
Länsstyrelserna 
Länsstyrelsen är både tillsynsmyndighet och överprövande myndighet. 
Länsstyrelsen ansvarar för och kan ingripa i frågor som rör riksintressen, 
miljökvalitetsnormer, mellankommunala intressen och frågor om hälsa 
och säkerhet och risken för olyckor, översvämningar eller erosion. 
Länsstyrelsen har ett ansvar att bistå med planeringsunderlag för planering 
av mark och vatten enligt plan- och bygglagen. Om en kommun inte 
fullgör sina skyldigheter att anordna vattentjänster i enlighet med kraven i 
LAV kan länsstyrelsen förelägga kommunen att inrätta VA-
verksamhetsområde. 

Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket arbetar med miljöfrågor på uppdrag av regeringen och 
tar fram kunskapsunderlag för miljöarbetet samt inför politiska beslut. 
Naturvårdsverket har också uppgiften att samordna, följa upp och 
utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. 
 
Naturvårdsverket har ett ansvar bl.a. för tillsynsvägledning kring 
tillämpningen av miljöbalken och när det gäller dagvattenanläggningar. 
 
Boverket 
Boverket är en förvaltningsmyndighet som i första hand arbetar med 
frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Boverket utreder 
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frågor inom verksamhetsområdet och tar fram föreskrifter och 
vägledningar. Ansvarar för att följa upp tillämpningen av plan- och 
bygglagen och ska verka för kunskapsspridning. 

Svenskt vatten 
Svenskt vatten är branschorganisationen för vattentjänstföretagen i 
Sverige. Förutom att ge stöd till kommunerna i frågor kring vattentjänster 
arbetar Svenskt vatten bl.a. med att ta fram råd och anvisningar samt att 
stödja forsknings och utvecklingsarbeten. 

SMHI 
SMHI i är expertmyndigheten inom klimatområdet och tar fram 
klimatdata, klimatmodeller och klimatscenarier.  
 
Havs- och vattenmyndigheten 
Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för 
levande hav, sjöar och vattendrag. Myndigheten ansvarar för bland annat 
havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering och hanterar mötet mellan 
miljöintressen och näringsliv. Havs- och vattenmyndigheten har ansvar 
för att de nationella och internationella lagarna som rör våra vatten följs. 
De ger tillsynsvägledning inom utpekade områden vad gäller miljöbalkens 
tillämpning, bland annat vattenskyddsområden, enskilda avlopp, 
miljökvalitetsnormer och vattenverksamhet.  
 
Vattenmyndigheterna  
Vattenmyndigheterna ansvarar för att vattendirektivet genomförs i Sverige 
och det är vattendelegationen i varje vattendistrikt som beslutar vilka 
miljökvalitetsnormer som ska gälla för respektive vattenförekomst. 
Sverige är indelat i fem vattendistrikt – Bottenviken, Bottenhavet, Norra 
Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet med en länsstyrelse i varje 
distrikt som ansvarig myndighet.  
 
 

MSB 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig 
myndighet med uppgift är att utveckla samhällets förmåga att förebygga 
och hantera olyckor och kriser. 
Lantmäteriet  
Lantmäteriet är den statliga lantmäterimyndigheten. Myndigheten ansvarar 
för att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras 
gränser. Ledningsrätt, till exempel för VA-ledningar, kan bara upplåtas av 
lantmäterimyndigheten. Ärende om ledningsrätt handläggs i form av en 
lantmäteriförrättning.Lantmäteriet arbetar tillsammans med kommunerna 
när det gäller ajourhållningen av byggnader, adresser, lägenheter samt 
topografi. Kommuner kan ansöka om att upprätta en kommunal 
lantmäterimyndighet. Lantmäteriet utövar tillsyn över de kommunala 
lantmäterimyndigheterna. 

Statens VA-nämnd  
Statens VA-nämnd prövar mål och frågor som regleras i lagen om 
allmänna vattentjänster. Fastighetsägare och andra som är missnöjda med 
VA-huvudmannens beslut i olika frågor, till exempel avgifter, har rätt att 
överklaga till statens VA-nämnd. 

 

 

 

 



12

PROBLEMFORMULERING 
Urbaniseringen och den förtätning av städerna som sker till följd av den 
tillsammans med framtida klimatförändringar är de två främsta 
anledningarna till ett ökat behov av en hållbar dagvattenhantering. Detta 
är två pågående allt mer intensiva processer som bidrar till bl.a. 
översvämningar, ett exempel på detta är Köpenhamnsregnet 2011 då det 
regnade 150 mm på tre timmar. 

Förtätning ger som bekant många fördelar men samtidigt medför 
förtätning många utmaningar där bland annat en minskad andel gröna 
ytor påverkar både människors hälsa och miljön negativt. Ett högt 
bebyggelsetryck i städerna ger ett större fokus på yteffektivitet samtidigt 
som det ställs högre krav på stadsmiljön då allt fler får stadens som sin 
livsmiljö (Ljungberg mfl 2012, s. 3-4). Vid exploatering tillförs bebyggda 
och hårdgjorda ytor vilket hindras vattnet från att infiltrera i marken. 
Mark med en icke genomsläpplig beläggning kan generera upp till 10 
gånger större vattenavrinning än parkmark Boverket 2010a, s11). 
Ledningssystemen i städerna är ofta gamla och är inte dimensionerade för 
att hantera stora vattenmängder på kort tid.  
 
I dagens samhällsbyggande är det vanligt med förtätningsprojekt i en 
befintlig bebyggelsestruktur vilket ofta innebär att grönytor tas i anspråk 
och ännu mer yta hårdgörs. I dessa området kan det ofta vara begränsat 
utrymme till dagvattenhantering eller olämplighet att infiltrera dagvattnet 
pga. markföroreningar. Exploateringskostnaderna i förtätningsprojekt och 
särskilt när det rör sig om utfylld mark eller övergiven industrimark är ofta 
höga med bl.a. marksanering och bullerdämpande åtgärder som gör att det 
ofta kan vara svårt att ställa krav på ytterligare åtgärder som innebär en 
ökad kostnad. Särskilt i mindre städer där bostadspriserna är längre 
behöver exploatörerna ha ut så mycket byggbar mark som möjligt för att 
få ihop kalkylen. 
 
 

 
Framtida klimatförändringar med ökande nederbördsmängder och en 
ökad andel hårdgjord yta kommer ställa högre krav på kommunerna att 
bedriva en mer aktiv dagvattenplanering. Extrema skyfall med 
översvämningar som ger kostsamma konsekvenser för samhället har blivit 
vanligare. Öppna lösningar har många fördelar och man kan fråga sig 
varför dessa inte har fått större genomslag och vilka utmaningar är för i 
att tillämpa en hållbar dagvattenhantering. Dagvatten måste ses som en 
samhällsbyggnadsfråga och inte enbart en teknisk rörfråga (Svenskt vatten 
2015). Översvämningar och katastrofskydd är ett gemensamt kommunalt 
ansvar där lagstiftningen ställer krav på beredskapsarbete vilket gör att 
kommunerna måste börja se dagvatten som en gemensam fråga. 
Kommunerna ställs inför stora beslut; att uppdatera ledningssystemet eller 
att gå mot öppna lösningar som ett komplement till ledningarna. 
 
Dagvatten finns inte definierat juridiskt och de lagrum som reglerar 
dagvatten är inte synkade med varandra vilket gör dagvattenfrågan 
komplex och svårhanterad. (Det är främst MB och LAV som reglerar 
dagvattenfrågan och PBL har endast lösa kopplingen till MB gällande 
dagvatten). Litteratur kring dagvattenhantering i den fysiska planeringen 
från bl.a. Boverket och Svenskt vatten är ifrågasatta för att gå emot de 
möjligheter lagarna ger att reglera dagvattenhanteringen i detaljplaner 
(Christensen 2012 och utbildning via SIPU). I ett tiotal rättsfall de senast 
två åren har MMD fällt detaljplaner som reglerar dagvattenfrågan felaktigt 
eller där dagvattenfrågan inte är tillräckligt utredd.  
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Schematisk bild över problemformuleringen 
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SYFTE 
Examensarbetets syfte är att studera hur en kommun kan hantera 
dagvatten i den täta stadsstukturen för att att möta dagens och framtida 
klimatförändringar med fokus på ökade dagvattenflöden. Arbetet ska 
belysa de största utmaningarna för att nå en hållbar dagvattenhantering 
samt det förändrade synsättet på dagvatten och hur detta stämmer 
överens med kommunernas möjligheter att reglera dagvattenhanteringen i 
den fysiska planeringen med stöd i gällande lagstiftning.
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Arbetet ska i huvudsak besvara följande huvudfråga inklusive 
nedanstående delfrågor: 
 
Hur kan dagvatten hanteras i den täta stadsstrukturen för att möta 
framtida klimatförändringar? 
 

• Vilka utmaningar kan identifieras för att nå en hållbar 
dagvattenhantering i stadsmiljö? 
 

• Vilka är vinsterna med en öppen dagvattenhantering och vad 
finns det för olika öppna och multifunktionella 
dagvattenlösningar som kan tillämpas i stadsmiljö?  
 

• Vilka legala möjligheter finns att reglera dagvattenhanteringen i 
den fysiska planeringen och vilka andra kommunala styrmedel 
finns det? 
 

 
 
 

AVGRÄNSNING                
Inledningsvis i arbetsprocessen identifierades de största utmaningarna för 
att nå en hållbar dagvattenhantering. Dagvatten är en bred och komplex 
fråga och under arbetets gång har fokus lagts på de två av utmaningar som 
har störst koppling till fysisk planering; Styrmedel samt dagvattenlösningar i 
Staden. Det är samtidigt viktigt att få en förståelse för helheten, därför 
redogör arbetet för den samlade problembilden på ett mer övergripande 
plan. Således behandlas utmaningarna inom ekonomi, samverkan och 
klimatunderlag mindre ingående eftersom arbetet annars hade blivit för 
omfattande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Schematisk bild över arbetets avgränsning 
 
Arbetet har ett stadsbyggnadsperspektiv och miljömässiga frågor rörande 
dagvattenhantering hanteras endast översiktligt. Eftersom arbetets fokus 
ligger på hantering av dagvatten i urbana miljöer behandlas inte avrinning 
från åkermark och större vägområden särskilt. Arbetet fokuserar på 
dagvattenhantering i detaljplaneskedet. 
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METOD 
Examensarbetets frågeställningar besvaras genom en forskningsöversikt, 
deltagande i utbildningar och seminarier samt fallstudier i form av 
enkätundersökningar och analys av kommunala dokument. Utifrån 
slutsatser från forskningsöversikten kunde frågor identifieras för vidare 
studier i enkätundersökningar samt analys av kommunala planerings-
dokument och policys i kommunerna Helsingborg, Malmö och Växjö. 

 
Forskningsöversikt 
Genom dokumentstudier av aktuell litteratur, deltagande i utbildningar 
samt seminarier inom ämnesområdet ges en överblick över forsknings-
läget samt gällande lagstiftning. Insamling av aktuell litteratur inom ämnet 
har främst skett genom sökning i bibliotekskatalogen och på internet samt 
genom rekommendationer på litteratur genom föreläsningar, utbildning 
och seminarium om dagvatten redovisade nedan. Sökorden har varit bl.a. 
varit dagvatten, dagvattenjuridik, dagvattenreglering, dagvattenhantering 
m.m. För internationell litteratur var sökorden inledande storm water men 
efter hand under arbetets gång upptäcktes att sökordet urban drainage gav 
bättre resultat. 
 
Utbildningar, seminarier och utställningar 
Tillsammans med aktuell litteratur inom området har nedanstående 
utbildning, seminarium samt föreläsning utgjort källor till kunskap. 
 
Utbildningen Dagvattenhantering i detaljplanering- från plan till genomförande via 
SIPU, 25-26 september 2014 i Stockholm. SIPU bildades 1979 som en 
statlig myndighet (Statens institut för personalutveckling) inom 
kompetensutvecklingen av den offentliga sektorn. Sedan 1992 då 
myndigheten lades ner drivs verksamheten i privat regi som ett 
utbildnings- och konsultföretag som arbetar med utveckling av 
myndigheter, företag och organisationer. Kursledare var Klas Klasson, 
kommunchef och Carl-Johan Rangsjö, konsult mark och vatten. 

Utbildningens fokus är dagvattenhantering i detaljplaneringen med även 
översiktlig planering samt bygglov berörs. Budskapet med utbildningen 
var att kommunen kan påverka men inte tvinga fram lokalt 
omhändertagande (LOD) i en detaljplan. Grundregeln är att anpassa 
plankartan så att dagvattenanläggningar ryms inom allmän plats och att i 
planbeskrivningen tydligt beskriva dagvattenhanteringen. Enligt 
kursledarna finns få goda exempel på detaljplaner som reglerar dagvatten, 
många funkar i praktiken men håller inte vid en prövning då det t.ex. 
innehåller planbestämmelser som inte har lagstöd. 
 
Seminarium om dagvattenjuridik- Ansvarsgränser och juridiska verktyg anordnat av 
Svenskt vatten den 4 februari 2015 i Helsingborg. Svenskt vatten är 
branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige. Förutom att ge 
stöd till kommunerna i frågor kring vattentjänster arbetar Svenskt vatten 
bl.a. med att ta fram råd och anvisningar samt att stödja forsknings och 
utvecklingsarbeten. Föreläsare var Fredrik Mörtberg, advokat på Abersten 
advokatfirma, Rita Lord, miljöjurist på Rita Lord Juridk AB, Mikael 
Jardbrink, planeringsarkitekt på Boverket och Gilbert Nordenswan, jurist 
på Svenskt Vatten. Huvudsyftet med seminariet var att reda ut de 
oklarheter som finns kring gällande lagstiftning samt rättspraxis inom 
dagvattenområdet där fokus låg på att reda ut ansvarsförhållandena samt 
kommunens möjligheter att reglera dagvatten genom olika styrmedel.  
 
Föreläsning Klimatförändringar och påverkan på vatten- och avloppssystem, inkl. 
dagvattensystem av Hans Bäckman från Svenskt Vatten, 10 december 2014, 
BTH Karlskrona. 
 
Utställning Regner kommer - Hur klimatanpassning kan skapa bättre städer på 
Danskt Arkitektur center i Köpenhamn, besökt 2 april 2015. Utställningen 
är utvecklad i ett samarbete mellan Danskt Arkitektur Center och 
Realdania. Projektet är skapat i samarbete med Naturstyrelsen, 
Köpenhamns kommun, Smith innovation och Carlberg/Christensen. 
Projektet är stöttat av COWI och Köpenhamns universitet.Utställningen 
fokuserar på dagvatten i stadsmiljö och visar hur Köpenhamn arbetar med 
att planera och utveckla dagvattenlösningar för klimatanpassning av 
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staden. Den klimatutmaning vi står inför synliggjordes i och med det stora 
skyfallet i Köpenhamn i juni 2011. I och med detta blev det tydligt att 
något behöver förändras och klimatanpassningsarbetet tog fart. 
Utställningen ställer frågan om vi idag år 2015 står i startgroparna för en 
ny stor förändring där klimatförändringarna ställer krav på stora 
investeringar och där ett vägval behöver göras. Antingen en utbyggnad av 
dagvattenledningarna för en utökad kapacitet eller en lösning där öppna 
dagvattenlösningar kan komplettera ledningssystemet vilket även ger 
andra kvalitéer i stadsmiljön. 
 

Fallstudier  
Genom analys av kommunala dokument samt enkätundersökningar har 
dagvattenhanteringen studerats i Helsingborg, Malmö samt Växjö kommun. 
Valet föll på dessa kommuner eftersom de har lång erfarenhet av att 
arbeta aktivt med dagvattenhantering. Utifrån forskningsöversikten har 
frågor identifierats att studera närmare i fallstudierna, antigen genom en 
analys av kommunala dokument eller genom enkätundersökningar. 
 
Analys av kommunala dokument 
Genom en analys av kommunala dokument och policys rörande dagvatten 
i de tre kommunerna studeras hur dagvatten hanteras i översiktsplanen 
samt i detaljplaner samt vilka planeringsunderlag och strategidokument 
kommunerna använder sig av inom dagvattenområdet.  
 
Enkätundersökningar 
En enkätundersökning har genomförts för att få en uppfattning av de 
olika förvaltningarna inom kommunerna ser på dagvatten och hur frågan 
hanteras i den fysiska planeringen. För att få en bred svarsbild som täcker 
in både planeringen samt de miljömässiga och tekniska aspekterna rörande 
dagvatten har både representanter från kommunernas Stadsbyggnads-
kontor eller motsvarande samt representanter från VA-huvudmannen, 
strategisk miljöavdelning samt gatukontor/stadsmiljökontor eller 
motsvarande har valts ut. 

Frågor har ställts kring vilka styrmedel kommunerna använder sig av samt 
hur de upplever att samarbetet fungerar mellan de olika förvaltningarna. 
Kommunernas syn på tillgång till nationella och regionala riktlinjer och 
planeringsunderlag samt eventuella begräsningar i aktuell lagstiftning 
studeras också samt olika sätt att uppmuntra exploatörer och 
fastighetsägare till en mer hållbar dagvattenhantering. Frågorna har 
utformats för att inte vara ledande och det är ett medvetet val att det är 
öppna frågor utan svarsalternativ för att fånga den första tanken som 
dyker upp, det varje avdelning har som sitt huvudfokus.  
 
Förutom enkäter i samband med fallstudier av de valda kommunerna har 
motsvarande frågor ställts till representanter från Boverket samt Svenskt 
vatten för att se hur de ser på dagvattenfrågan. �
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FORSKNINGS-
ÖVERSIKT 

 
 
Forskningsöversikten utgår från aktuell litteratur samt 
utbildningar och seminarier inom dagvattenområdet. Kapitlet 
redovisar de utmaningar som har identifierats för att nå en 
hållbar dagvattenhantering, kunskapsläget kring 
klimatförändringarna och dess påverkan på 
dagvattenhanteringen samt en redovisning av de olika 
aktörernas ansvar och rollfördelning. Kapitlet ger vidare en 
begreppsförklaring och områdesöversikt med exempel på 
hållbar dagvattenhantering samt en sammanställning av vilka 
kommunala styrmedel som finns för att reglera 
dagvattenhanteringen.  

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
forskningsöversikten samt en slutsats om vad som ska utredas 
vidare genom fallstudier. 
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KUNSKAPSUPPBYGGNAD 
Det pågår en kunskapsuppbyggnad inom ämnesområdet där det bl.a. på 
grund av en brist på regionala och nationella riktlinjer är svårt att få en 
överblick över hur dagvattenfråga kan och bör hanteras i den fysiska 
planeringen. Ett flertal utbildare anordnar utbildningar och seminarium 
med fokus på dagvattenjuridik vilka är välbesökta. Detta tyder på att det 
är ett aktuellt ämne som kommunerna har ett behov av att fortbilda sig 
och samverka kring.  
 
Utifrån miljömålsberedningen betänkande (SOU 2014, s. 212) ska 
regeringen senast 2015 tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra 
en översyn av befintlig lagstiftning och föreslå de ändringar som krävs för 
att säkerställa att samhället har de förutsättningar som krävs för att 
hantera det risker som klimatförändringarna kan medföra. Utredningen 
ska identifiera utmaningar för dagvattenhanteringen och ge förslag till en 
ändamålsenlig reglering och tydlig ansvarsfördelning. Resultatet av 
utredningen ska redovisas senast 2017 och de förändringar som bedöms 
nödvändiga bör vara genomförda senast 2018 enligt betänkandet. (SOU 
2014, s.216-218) 
 
I väntan på nödvändiga förändringar ska genomföras enligt regeringens 
kommande utredningsförslag och i väntan på att Boverket ska ge ut 
riktlinjer för dagvattenhantering får kommunerna utgå ifrån beprövad 
erfarenhet samt seminarium inom området. Svenskt Vatten har en 
framträdande roll som branschorganisation som tar fram riktlinjer och 
bidrar med kompetensutveckling inom dagvattenområdet. De olika 
myndigheterna och övriga aktörernas roller tydliggörs närmare i 
inledningen, s. 10.  
 
Utöver oklarheter i lagstiftningen behövs ett bättre kunskapsunderlag 
kring framtida allt mer förekommande extremregn. Dessa är svåra att 
analysera eftersom regnen har ett varierat mönster med lokala skyfall där 
regionala klimatprojektioner har en för låg rumsupplösning för att vara 
optimalt för att studera extremkorttidsnederbörd. Nästa generations mer 

detaljerade klimatmodeller ger förhoppningar om att även extrem 
korttidsnederbörd kan redovisas med en utökad trovärdighet. (Olsson och 
Foster 2103, s.19) I många kommuner saknas kunskap och underlag kring 
vilka risker klimatförändringar innebär på en lokal nivå. En studie visar att 
en tredjedel av de studerade kommunerna saknade uppskattningar av 
framtida havsnivåer i sin planering. (Olreich mfl, 2012) SKL:s 
enkätundersökning 2012 visar också på att tillgången till 
planeringsunderlag är dåligt, den kunskap som myndigheterna besitter når 
inte ut till kommunerna och staten behöver stärka stödet till kommunerna 
menar SKL. Det rör sig bland annat om kunskap kring var riskerna är 
särskilt stora samt vilka åtgärder som är lämpliga likväl som fakta kring 
nederbörd och mark- och vattenförhållanden. (SKL 2012) 
 

DAGVATTEN I STADEN 
Urbaniseringen och den förtätning som sker av städerna till följd av den 
resulterar i allt mer hårdgjord yta. Vattnets naturliga kretslopp hindras 
genom att regnvattnet får allt mer begränsad yta att infiltreras på, 
regnvattnet blir då istället till dagvatten som rinner av på markytan. 
Samtidigt förväntas klimatförändringarna ge framtida ökade regnmängder 
där de extrema regnen ger stora mängder vatten på kort tid. I bebyggda 
områden samlas regnvatten normalt upp i slutna ledningar vilka inte är 
dimensionerade för de vattenmängder som blir resultatet av en ökad andel 
hårdgjord yta tillsammans med effekterna av klimatförändringarna. 
Klimatförändringarna har resulterat i att regnmängderna ökar vilket de 
kraftiga regnen sommaren 2011 är ett bevis på där t.ex. Köpenhamn 
drabbades hårt. Vid kraftiga regn hinner inte ledningsnätet ta emot allt 
vatten vilket leder till att avloppsvatten och regnvatten släpps ut orenat till 
sjöar och vattendrag samt att bl.a. källare och vägar riskerat att 
översvämmas. (SMHI 2010) 
 
Dagvattenhantering i ett historiskt perspektiv 
Principerna för hur vatten ska hanteras i den byggda miljön har varierat 
under historien med anledning av de sanitära eller miljömässiga problem 
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som uppstått under olika epoker. Därmed är de vatten- och 
avloppssystem vi har idag en blandning av olika tekniker. Från början fick 
stadens gator och naturliga avrinningsstråk ta hand om avloppsvattnet. 
Den dåliga hygienen samt problemen att avleda dagvatten ledde till att det 
under slutet av 1800-talet började byggas ut avloppsnät i städerna. 
Ledningarna var kombinerade för både spillvatten och dagvatten som leddes 
till närmaste vattendrag. Detta innebar att stadsmiljön förbättrades men 
istället blev vattendragen påverkade. I början av 1900-talet började man 
därför bygga avloppsreningsverk. Vid kraftiga regn räckte inte 
ledningsnätet till och man var tvungen att släppa ut (brädda) orenat dag- 
och spillvatten direkt till närmaste recipient för att undvika 
källaröversvämningar.  Som en lösning på denna problematik började man 
istället på 1950-talet tillämpa duplikatsystem med två separata 
avloppsledningar, en för spillvatten och en för dagvatten. Spillvattnet 
fördes till reningsverket medan dagvattnet leddes utan rening direkt till 
recipienten. På denna tid trodde man inte att dagvattnet var i behov av 
rening.  (Johansson 1997, s. 138-140)  
 
I början av 1900-talet började ett separerat ledningssystem tillämpas för att 
bl.a. sänka kostnader i ”egnahemsområden”. Spillvattnet avleds i ledningar 
medan dagvattnet hanteras lokalt eller avleds i diken. Dräneringsvatten 
kan avledas till spillvattenledningen eller hanteras i en egen 
dräneringsledning. Med denna lösning är det viktigt att inte leda ner 
takvatten i dräneringen eftersom det belastar spillvattennätet. Det är också 
viktigt att se till så att dagvattendiken inte fylls igen. (Svenskt vatten, 2007, 
s. 11-13) 
 
I städernas centrala och äldre bebyggelseområden är ledningsnätet oftast 
ett kombinerat ledningssystem. (Svenskt vatten, 2007, s. 12) 
Ledningssystemen är ofta gamla och har låg kapacitet för höga flöden. Vid 
en traditionell hantering av dagvatten med avledning i ledningar får 
processer som finns i naturen inte möjlighet att verka så som i ett mer 
öppet system. Tillfälliga översvämningar och erosion kan bidra till 
spridning av föroreningar. 

Urbanisering och förtätning 
Urbaniseringen är en kraftigt pågående process där allt fler flyttar till 
städer. Sverige är det land i Europa där urbaniseringen är snabbast. Enligt 
en rapport framtagen på uppdrag av Boverket är urbaniseringen en av de 
mest framträdande trenderna i framtiden som påverkar planeringen av 
infrastruktur och bebyggelse. År 2050 beräknas två tredjedelar av jordens 
befolkning bo i städer jämfört med idag då varannan bor i städer. 
Urbaniseringen ger ett högt bebyggelsetryck i städernas och ett större 
fokus på yteffektivitet. Samtidigt ställs högre krav på stadsmiljön då allt 
fler får stadens som sin livsmiljö. (Ljungberg m.fl. 2012, s. 3-4)  
 
Urbaniseringen tillsammans med befolkningsökningen ger förutsättningar 
till en förtätning av städer. Förtätning är den tydliga trenden idag inom 
stadsbyggnad där kommuner till stor del bygger inom den befintliga 
bebyggelsestrukturen framför att ta ny åkermark i anspråk (SKL 2015, s. 
5). Klimatfrågan har blivit allt mer aktuell i planeringssammanhang. Den 
allmänna uppfattningen har hittills fokuserat på de positiva effekterna av 
urbanisering som utökat underlag för kollektivtrafik, minskad bilism och 
därmed mindre utsläpp samt en god resurshushållning. På sista tiden har 
även problematiken kring urbaniseringen börjat lyftas fram där den täta 
bebyggelsestrukturen ger en s k urban island-effekt med lokalt varmare 
klimat som ger behov av kylanläggningar i bebyggelsen och skuggande 
vegetation i utemiljön. Ett annat problem är den höga andelen hårdgjorda 
ytor som ger en snabb ytavrinning och hög belastning på 
ledningssystemen. (WSP 2014, s.11) Enligt Boverket spelar förätning av 
städer ”en central roll i klimatdebatten. Det är en välbeprövad strategi för 
en mer effektiv resursanvändning i städerna och bidrar till minskning av 
växthusgaser. En strategi som enbart satsar på förtätning kan i vissa fall ge 
oavsiktliga konsekvenser och göra stadsmiljön ytterligare utsatt för 
klimatförandringar. Integrerade insatser, som syftar till både begränsning 
av klimatpåverkan och anpassning till klimatförandring, är därför 
nödvändiga.” (Boverket 2010, s8 ) 
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Schematisk illustration över hur andelen gröna respektive hårdgjorda ytor samt 
dagvattnets hantering har utvecklats från slutet av 1700-talet fram till en 
förväntad/önskad framtid år 2020. (Utställningen Regnet kommer)  



21 

Ökad andel hårdgjorda och bebyggda ytor 
Av ordet förtätning framgår att det inom en yta tillkommer ytterligare 
tillskott som inte funnits där tidigare. Det blir konkurrens om ytan och 
ofta är det den obebyggda ytan som minskar. Detta innebär att vattnet får 
ännu mindre utrymme att infiltreras i den reda täta och ogenomsläppliga 
bebyggelsestrukturen.  
 
På 1950- och  1960-talet när förorterna började byggas ut och städerna 
byggdes om för att anpassas efter bilarnas behov ökade andelen  
genomsläppliga ytor genom att det bl.a. byggdes parkeringsplatser och 
garage. Förändringen var störst i förorterna eftersom det i stadens 
innersta delar redan var en stor andel hårdgjorda och bebyggda ytor. 
Redan på 1960-talet var ledningssystemet underdimensionerat eftersom 
det byggdes för en annan typ av samhälle innan bilens uppkomst. 
(utställningen Regnet kommer) 
 
Vid exploatering påverkas vattnets naturliga kretslopp genom att den 
mänskligt konstruerade dagvattenhanteringen ersätter en del av det 
naturliga kretsloppet. Exploatering av ett område som medför en ökad 
andel hårdgjorda yta har en betydande inverkan på de naturliga 
processerna med evapotranspiration (summan av avdunstning från mark- 
och vattenytor samt genom växternas transpiration), infiltration samt 
ytavrinning. Vid exploatering ökar ytavrinningen i relation till 
infiltrationen vilket ökar den totala volymen vatten som behöver hanteras. 
Ytligt avrinnande vatten rinner fortare över hårdgjorda ytor  
och genom ledningar än över naturliga ytor och längs naturliga 
vattenvägar. Samtidigt innebär en reducerad infiltration en minskad 
återfyllnad av grundvattenreserverna då detta vatten istället rinner av som 
ytavrinning. Detta samband tydliggörs av fig. 2. (Butler och Davies, 2004, 
s. 2-3) 
 

Fig 2: De hårdgjorda ytornas effekt på förhållandet mellan evapotranspiration (ET), 
infiltration och ytavrinning. I naturlig miljö (a) infiltreras den största delen av 
nederbörden. Evapotranspirationen och ytavrinningen är ungefär lika stora. I urban 
miljö(b) minskar både infiltrationen och evapotranspirationen avsevärt. Det medför en 
ökning av andelen vatten som rinner av som ytavrinning (Butler och Davies 2004, s. 
3).  
 
Samma regn över en urban miljö ger en större volym ytvatten under en 
kortare koncentrationstid och därmed ett högre toppflöde jämfört med 
samma regn över en naturlig miljö, se fig.3. (Butler och Davies, 2004, s. 3) 
Mark med en icke genomsläpplig beläggning kan generera upp till 10 
gånger större vattenavrinning än parkmark. (Boverket 2010a, s11) Detta 
ökar risken för översvämningar och har stora konsekvenser för 
vattenkvalitéen där den snabba avrinningen av dagvatten spolar av 
föroreningar från markytan. (Butler och Davies, 2004, s. 3) 
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Fig.3 Samma regn över en urban miljö ger en större volym ytvatten under en kortare 
koncentrationstid och därmed ett högre toppflöde jämfört med samma regn över en 
naturlig miljö. Flödestoppen kommer också tidigare eftersom vatten från den ökade 
ytavrinning i staden rör sig snabbare än grundvattnet gör i den naturliga miljön (Butler 
och Davies 2004 s. 4).  
 
 
 
 

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING 
Med hållbar dagvattenhantering avses att genom öppna dagvattenlösningar 
omhänderta dagvatten på ett sätt som liknar naturens egna förlopp med 
bl.a. infiltration, ytavrinning och fördröjning. (Stahre 2004, s.19, Svenskt 
Vatten 2011, s. 15 och 19) Ett annat kännetecken är att 
dagvattenanläggningarna ges andra värden är just dagvattenhantering som 
ger mervärde i stadsmiljön. (Stahre 2004, s.79) Många kommuner har 
under det senaste decenniet börjat utnyttja olika former av lokal 
fördröjning av dagvatten som ett komplement till ledningssystemet. 
Intresset har ökat att synliggöra vattnet och använda det som ett positivt 
element i stadsmiljön. Genom att integrera öppna dagvattenanläggningar i 
stadsmiljön kan flera positiva mervärden skapas. (Stahre 2004) Från att 
dagvatten endast setts som en kvantitetsfråga har en succesiv förändring 
skett mot en mer hållbar dagvattenhantering där en brytpunkt var det 
utökade miljöarbetet på 1990-talet då bl.a. begreppet hållbar 
samhällsutveckling lanserades. I och med detta lyftes också dagvatten som 
en ett positivt tillskott till stadsmiljön genom en god gestaltning. (Stahre 
2004, s.11)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schematisk bild över utvecklingen mot en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.  
(Stahre 2004, s.11) 

Vatten-
kvalitet 

Kapacitet 

Stadsmiljö 

Kapacitet 
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Hantering av dagvatten blir också allt viktigare i samband med städernas 
expansion och förtätning där en god planering utifrån dagvattenaspekten 
är en förutsättning för att undvika skador till följd av framtida 
översvämningar. (Svenskt vatten 2011, s.12)”Att arbeta helhetsorienterat 
med den gröna och blå strukturen är en förutsättning för att kunna 
tillgodose tätorters- och städers behov att hantera vattenbalansen vid ökad 
nederbörd och agera som temperatursänkande och luftförbättrande 
struktur.” (Boverket 2010b, s. 11) 
 
En hållbar dagvattenhantering kan sammanfattas i sex olika behov enligt 
figuren nedan. De fyra första behoven är i huvudsak VA-huvudmannens 
ansvar medan de två sista är ett gemensamt kommunalt ansvar. De två 
första behoven löses genom åtgärder inom kvartersmark och hanterar 
mindre regn. De fyra första kan även lösas genom dagvattenanläggningar. 
Nr 4 och 5 kräver åtgärder för att motverka skador, t.ex. ytliga vattenvägar 
och översvämningsytor för extrema regn. Nr 5-6 kan också handla om 
beredskapsplanering vid katastrofala regn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behov och insatser för att nå en hållbar dagvattenhantering. (Jane Hjelmqvist, WSP 
Sverige AB, modifierad från en figur av Joakim Pramsten, Stockholm vatten)
 

Vinster med öppen dagvattenhantering  
Enligt en rapport från Boverket om klimatanpassning, Mångfunktionella 
ytor - Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter 
genom grönstruktur har följande citat hämtats:  

Strategiskt lokaliserade i staden och integrerade med bebyggelsen 
och dess omland kan träd, grönområden, vattendrag och dammar 
både fungera som luftförbättrare och temperatursänkare i staden 
och samtidigt hantera ökande vattenmängder. Genom att arbeta 
med att öka stadens återhämtningsförmåga kan kommuner främja 
en socioekonomiskt hållbar samhällsutveckling (Boverket 2010, 
s11). Ekosystemtjänster är ett begrepp som inrymmer de nyttigheter 
vi får alldeles gratis av naturen. Exempel på detta kan vara rening av 
luft, klimatutjämning, vattenrening och bullerdämpning. (Boverket 
2010, s 12) Grönområdena i städer och tätorter hänger samman, 
och bildar en helhet – en grön struktur – oberoende av vem som 
äger eller förvaltar marken. De fungerar som stadens lungor och 
njurar genom att bidra till ett gott närklimat, en god luftmiljö och 
utrymme för ekologiska lösningar för att rena dagvatten. De ger 
även möjligheter till upplevelser, avkoppling och olika aktiviteter 
utifrån egna behov och önskemål. (Boverket 2010, s 13-14)

 
Enligt en idéskrift från WSP ger förtätning även möjligheter att bevara 
och utveckla de gröna miljöerna i staden vilket delvis kan lindra den 
klimatpåverkan som uppkommer genom den täta stadsstrukturen. Det är 
inte självklart att en exploatering minskar tillgången till grönytor om 
kvalitets- och tillgänglighetsaspekter vägs in. Tvärtom kan en exploatering 
ge ekonomi att höja grönytans kvalité och öka mötesplatsernas värde för 
människorna. (WSP 2014, s.18) En grön dagvattenhantering kan därmed 
ses som en del i att lyfta stadsmiljön. Allt fler människor har staden som 
sin boendemiljö och stadens aktiviteter har gått från att mest bestå av 
nödvändiga aktiviteter oberoende av stadsmiljöns utformning till att idag 
mest bestå av valfria aktiviteter som till hög grad beror på stadsmiljöns 
kvalitéer. (Gehl 2001, s.11-14) ”Med en väl avvägd fysisk planering finns 
stora möjligheter att kompensera exploateringens negativa effekter så att 
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dagvattnet kan bli en resurs istället för ett problem” (Länsstyrelsen i Skåne 
2009, s.3). 
 

Principer för öppen dagvattenhantering 
Öppna dagvattenlösningar kan delas in i olika kategorier enligt 
nedanstående illustration. Men lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, 
avses här omhändertagande av dagvattnet på privat mark genom att 
minska eller fördröja dagvattenavrinningen innan det tillförs det allmänna 
ledningssystemet. Samma hantering av dagvatten på allmän plats benämns 
fördröjning nära källan. Med trög avledning menas en långsam transport vidare 
på allmän platsmark vilken oftast sker med öppna lösningar. I den sista 
delen av avrinningssystemet används olika typer av samlad fördröjning i 
försröjningsmagasin, dammar eller våtmarksområden t.ex. (Stahre, 2004, s. 
20-23) 

�
Principer för öppen dagvattenhantering (Stahre 2004, bearbetad version hämtad ur 
PlanPM Dagvatten Länsstyrelserapport 2008:24) 
 
Infiltration innebär att regn- eller smältvatten tränger ner i marken (för att 
återföras till grundvattnet). Om nederbördsmängden överstiger markens 
förmåga att ta emot vatten avrinner vattnet istället på ytan vilket bl.a. kan 
uppstå i samband med väldigt intensiva regn. (SMHI.se/kunskapsbanken) 

Vid infiltration är det viktigt att tänka på förorenad mark, vattentäkter, 
grundvattennivå samt låg bebyggelse.(SIPU)  
 
Fördröjning innebär att vattnet uppehåller sig på översvämningsytor eller 
fördröjningsmagasin innan det når ledningar, recipienter eller infiltreras i 
marken. Vid ett behov av att fördröja dagvatten kan olika typer av 
fördröjningsmagasin användas. Dessa kan vara ovan mark i form av 
nedsänkta hårdgjorda och/eller gröna ytor eller underjordiska magasin i 
form av t.ex. plastkasetter eller perkolationsmagasin. (Svenskt vatten 2011, 
s. 80-81) Genom att fördröja vattenmängder kan påverkan av större 
skyfall minskas genom att vattenmängden till ledningsnätet minskar och 
vattnets hastighet minskar.  
 
Grundprincipen enligt Stahre är att nederbörden så tidigt som möjligt ska 
återföras till det naturliga kretsloppet. Det effektivaste sättet att minska 
dagvattenavrinningen är att minska andelen hårdgjorda ytor. Avrinningen 
från områdets hårdgjorda ytor bör ske till närliggande gröna ytor för 
infiltration. Är det inte möjligt att infiltrera lokalt kan vattnet avledas i 
öppna stråk där flödet kan utjämnas och till viss del renas. Om det 
avrinnande vattnet inte kan omhändertas inom området kan 
fördröjningsanläggningar anläggas längre ner i systemet.(Stahre, 2004, s. 
22) 
 
Val av dagvattenlösning efter vilka värden eller egenskaper man är ute 
efter samt markens förutsättningar. För att det t.ex. ska vara lämpligt att 
infiltrera krävs att marken är genomsläpplig för vatten och att vattnet är 
tillräckligt rent.I samband med framtagandet av en platsanpassad 
grönytemodell i Göteborg gjordes en värdering med ett sammanvägt 
värde för varje ytas värde för infiltration, rening och utjämning. (Se tabell 
s.45) Träd och buskar har getts störst värde eftersom de med rätt 
växtförutsättningar kan ta upp mycket vatten. Vegetation på mark 
värderas högre än vegetation på tak pga. att det sker en infiltration och 
grundvattenbildning. Öppna eller halvöppna hårdgjorda ytor värderas 



25 

högre än täta ytor. Gröna väggar bedöms bidra minimalt till 
dagvattenhanteringen. (SLU 2014, s. 52-53)  
 

DAGVATTENLÖSNINGAR I 
STADSMILJÖ 
Dagvattenlösningar som inte tas upp särskilt i detta avsnitt med anledning 
av svårigheterna att tillämpa dem i stadsmiljö är t.ex. följande; bäckar och 
diken, torra dammar och översilningsytor, stora fördröjningsdammar och 
våtmarker. 
 
Va ̈xtba ̈ddar och tra ̈dplanteringar  
Träd i stadsmiljö har många fördelar, inte minst p.g.a. deras kapacitet att 
ta hand om dagvatten. Träden kan fungera som stora paraplyer som 
fångar upp och fördröjer regnvatten vilket minskar belastningen på 
ledningssystemen. (Berlin 2014) Träden är en del av stadens infrastruktur 
med dess viktiga funktioner i staden som ett bidrag till ett bättre 
lokalklimat, rening av luften samt bildande av koldioxid. Träd och de 
ekosystemtjänster de ger är en viktig del i byggandet av hållbara städer 
menar forskare vid SLU. Genom datorprogrammet i-Tree kan 
beräkningar göras angående träd, förra året tog träden i Malmö hand om 
172 000 kubikmeter vatten som annars hade belastat dagvattensystemet. 
(Delshammar m.fl. 2015) 
 
Hårdgjorda ytor gör att träden får kämpa för att utvecklas och ofta söker 
sig till ledningsgravarna. Vid hårdgjorda ytor kan inte marken släppa ut 
den koldioxid som bildas vid förmultningsprocessen och träden dör. 
Vattnet rinner då istället direkt till ledningarna och infiltreras inte i 
marken. I Stockholm sker ett arbete med anläggande av nya växtbäddar 
till befintliga träd vilket ger förbättrade växtförhållanden. (Berlin 2014) 
Genom att anlägga träd med skelettjord enligt nedanstående 
principlösning kan träden ges goda växtbetingelser även i stadsmiljön och 
rotinträngningen kan minska. Genom denna utformningsprincip kan träd 

kombineras med t.ex. körytor eller parkering och samtidigt nyttjas för 
dagvattenhantering. (Stål 2014 och Stockholm stad 2009) 
 

 
Utforming av trädplantering med skelettjord som ger bättre växtförhållanden och 
möjlghet att kombinera träd med t.ex. parkering. (Stål 2014) 
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Exempel där dagvatten från 2 500kvm tak och trottoar leds till växt- och 
infiltrationsbädd med 12 träd. (Stål 2014) 

 
Höjdsättning
En säker höjdsättning krävs för att skydda bebyggelse mot ytliga 
dagvattenflöden. Detta kan medföra en stor nivåskillnad mellan färdigt 
golv och förbindelsepunkten i gatan. För att förhindra att vatten 
dämmer bakåt i dräneringsledningen behöver en nivåskillnad på ca 
0,75 m för konstruktionen platta på mark. Det är viktigt att se över 
tillgänglighetsfrågan. (Svenskt vatten 2011, s. 58) I stadsmiljö är det 

ofta ont om plats att ta upp nivåskillnaden från hus till gata om det inte 
finns någon förgårdsmark. 
 
Rain garden 
Små lokala utjämningsmagasin med växter som renar vatten, s k Rain 
Garden, är ett relativt nytt begrepp i Sverige. (Berlin 2014) 
 

 
Exempel på Rain Gardens. (Dagvattenutredning Pottholmen, Karlskrona) 
 
Dammar 
Fördröjningsdammar kan anläggas både på kvartersmark och på allmän 
plats. Rätt utformade och med en god skötsel är de en tillgång i 
stadsmiljön. Ett problem med dammar är ofta algtillväxt vilket kräver 
regelbunden skötsel och underhåll. Säkerheten kring dammar kan ökas 
genom flacka slänter. (Stahre 2004, s. 46) 
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Dagvattendamm i Augustenborg, Malmö. (foto: Anna Steinwandt) 
 
Dagvattenkanaler och öppna avrinningsstråk 
Genom att anlägga dagvattenkanaler kan vattnets väg synliggöras i 
stadsmiljön vilket också kan vara ett sätta att profilera området. (Stahre 
2004, s. 54) Växjö har en äldre dagvattenkulvert öppnats upp och ersatts 
av en grävd kanal vilket bl.a. gett fördelar med en jämnare 
dagvattenavrinning. (Berlin 2014, s.2) I Köpenhamn finns också tankar på 
att bygga om en kulvert till en öppen dagvattenkanal och samtidigt skapa 
nya möjligheter till stadsliv. 
 
Inom områden där det inte är lämpligt att infiltrera lokalt kan dagvattnet 
avledas ytledes i öppna ränndalar eller i ytvattenrännor till närliggande 
grönområde. Ytvattenrännor kan förses med galler eller utformas som 
slitsar i markbeläggningen. Det är viktigt att tillgängligheten inte begränsas 
samt att inte åtkomsten för t.ex. snöröjningsfordon inte hindras. (Svenskt 
vatten 2011,s. 64)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Illustration över önskad ombyggnad av kulvert till en öppen dagvattenkanal i 
Köpenhamn. (Utställningen Regnet kommer) 
 

 
 Ytvattenränna (foto:Anna Steinwandt) 
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Exempel på ett öppet avrinningsstråk i Helsingborg (foto: Anna Steinwandt)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Exempel på ett öppet avrinningsstråk som även fungerar som en avgränsning 
mellan gångbana och körbana. Norra Hallsås, Lerum. (foto: Anna Steinwandt) 

 
Exempel på ett öppet dagvattenstråk i Mariastaden, Helsingborg  
(foto: Anna Steinwandt) 
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Ö ̈versva ̈mningsytor/Multifunktionella ytor 
Boverket har tagit fram en skrift om mångfunktionella ytor som är en 
lösning att hantera dagvattnet i områden när det är konkurrens om ytan. 
Genom att vid planeringen anpassa höjder och utformning kan t.ex. en 
lekplats fungera som ett utjämningsmagasin vid extremregn vilket ger en 
möjlighet att tillgodose olika behov inom samma yta. (Boverket 2010b) 
Genom att skapa nedsänkta delar antingen i hårdgjorda eller 
vegetationsklädda markytor kan dagvatten fördröjas öppet. Dessa 
översvämningsytor anläggs i direkt anslutning till ledningssystemet och 
fungerar som en strypning av flödet. (Stahre 2004, s. 44) Ytorna fylls upp 
med vatten när det regnar men snart efter regnet avtagit kan de nyttjas för 
andra användningsområden. T.ex. kan park-, torg-, parkeringsytor nyttjas 
för detta ändamål och kombineras med funktioner som lek- och spelytor. 
(Svenskt vatten 2011, s. 80-81)  
 

 
Exempel på en multifunktionell yta i Malmö (foto Anna Steinwandt) 

 

 
Exempel på en hårdgjord översvämningsyta i Köpenhamn. (foto: Anna Steinwandt) 
 
Ett projekt i Köpenhamn vid namn Vattenvägar föreslår en ny 
utformning av gator där vägprofilen som traditionellt sätt är högst på 
mitten istället har lägsta punkten i mitten av gatan där vattnet kan ledas i 
en ränna eller kanal vilket minskar avledningen av dagvatten till 
ledningssystemet. Ytan kan även kombineras med gröna inslag som 
berikar stadsmiljön. Genom en medveten höjdsättning av gaturummet där 
hus och trottoarer ligger på en högre nivå än vägen kan vägen 
översvämmas vid extrema skyfall utan att bebyggelsen eller åtkomsten till 
den påverkas. (utställningen Regnet kommer) 
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Visionsbild över utformning av en gatumiljö från projektet Vattenvägar i Köpenhamn 
(utställningen Regnet kommer) 
 

 
Illustration över hur en del av en gata kan fungera som översvämningsyta  
(utställningen Regnet kommer) 

 

�
Förslag till ny utformning av Vasagatan med en nedsänkt aktivitetszon som även 
fungerar som dagvattenfördröjning. (www.urbio.se>vision>vasagatan RGB) 
 
Ett förslag till ombyggnad av Vasagatan i Stockholm till ett nytt stråk för 
aktivitet, grönska och dagvattenhantering bygger på liknande principer där 
trafik- och trottoarytor lutar mot en nedsänkt aktivitetszon som medger 
infiltration och fördröjning av dagvatten. En femtedel av gatan hårdgjorda 
ytor omvandlas till infiltrationsvänliga ytor. Den nedsänkta zonen kan 
fördröja en volym dagvatten motsvarande ett hundraårsregn med tio 
minuters varaktighet. Ytan är där med byggd för tillfälligt kunna 
översvämmas och aktiviteter kan delvis fortfarande utföras. 
(www.urbio.se>vision>vasagatan RGB)  
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Förslag till ny utformning av Vasagatan där den nedsänkta aktivitetszonen fungerar 
som dagvattenfördröjning vid regn. (www.urbio.se>vision>vasagatan RGB) 

 
Underjordiska fo ̈rdro ̈jningsmagasin  
Ett alternativ till öppna fördröjningsytor är underjordiska 
dagvattenmagasin vilket kan vara ett bra alternativ i stadsmiljön där det är 
ont om ytor. Magasinen kan utformas som platsgjutna eller prefabricerade 
betongsektioner, betongrör eller plastkassetter. Om magasinen har en otät 
urformningsprincip måste hänsyn tas så att inte grundvattnet fyller upp 
magasinet. Magasinen måste också vara utformade för att tåla den last de 
kan utsättas för t.ex. trafik, samt vara lätta att rensa. Om magasinet blir 
fullt måste möjlighet finnas att låta inkommande vatten ledas ut på ytan 
utan att skador uppkommer. (Svenskt vatten 2011, s. 80-81) 
 
 
 

Utformning av parkeringsytor 
Parkeringsytor kan utformas med gröna stråk mellan bilarnas fronter och 
höjdsättas så att vattnets leds dit istället för att som på en traditionell 
parkerings där vattnet leds ned till dagvattenbrunnar på körytorna. Ytorna 
mellan bilarna behöver vid denna lösning kunna nås av vattnet vilket göra 
att man inte kan ha kantsten överallt, ytorna kan med fördel vara skålande 
för att kunna fördröja vattenmängder vid större regn samt ha upphöjda 
dagvattenbrunnar. (Boverket 2010b, s.43) 
 

Infiltration av takvatten 
Takvatten leds oftast i stuprör till det allmänna ledningssystemet 
Avrinngen från hårdgjorda takytor ske snabbt och genom bortkoppling av 
stuprör kan flödet till ledningssystemet minska. Genom ränndalar kan 
vattnet istället ledas vidare i ett öppet system eller genom 
stuprörsutkastare till en gräsyta. (Stahre 2004, s26) 
 

Genomsläppliga beläggningar  
Ett alternativ till täta asfaltsytor är olika vattengenomsläppliga 
beläggningar för att minska ytavrinningen. Ett problem med dessa 
beläggningar är at det är svårt att beräkna infiltrationskapaciteten och att 
de så småningom till viss sätts igen. (Svenskt Vatten 2011,s. 67) 
Genomsläppliga asfaltbeläggningar är porösare än vanlig asfalt och är där 
med känsligare för belastning. Med tanke på detta samt risken att 
beläggningen sätts igen bör endast denna beläggning användas på gator 
med måttlig trafik. Vattengenomsläppliga ytor överlag används 
föresträdesvis där det är lågt slitage med tanke på underhållsbehovet. 
(Stahre, 2004, s. 40) 
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Exempel på en genomsläpplig beläggning (foto:Anna Steinwandt)
 
Hålad marksten eller s.k. gräsarmering ger en genomsläpplig yta med 
möjlighet till infiltration. Hålrummen kan även fyllas med makadam. 
Infiltrationskapaciteten är ca 30-40% av flödet. Om kapaciteten minskar 
kraftigt behöver materialet i hålen bytas ut. Det är viktigt att ytan höjdsätts 
så att ytavrinning är möjlig om ytan sätts igen. (Svenskt Vatten 2011,s. 67-
68) 
 

Uppsamling av takvatten 
Genom uppsamling av regnvatten i t.ex. regntunnor eller i underjordiska 
tankar kan vattnet nyttjas för bl.a. bevattning, toalettspolning och 
brandsläckning. (Stahre 2004, s. 36) En takyta på 200 kvm kan täcka 
vattenbehovet för tvätt och toalettspolning för ett hushåll med fem 
personer. (utställning Regnet kommer)
 

 
 

Gro ̈na tak  
Genom att anlägga vegetationsbeklädda tak kan dagvatten fördröjas utan 
att mark tas i anspråk. Tunna gröna tak (ca 10 cm) vilket är vanligast i 
Sverige kan magasinera ungefär hälften av årsavrinningen medan djupa 
gröna tak (ca 20 cm) kan hantera hela 75%. Gröna tak beräknas kunna ta 
emot regnmängder upp till 5 mm nederbördsvolym, vid kraftigare regn 
rinner resten av nederbörden av. (Svenskt vatten 2011,s. 60)  
 

 
Exempel på ett grönt tak i Lerums kommun (foto: Anna Steinwandt) 
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FÖRORENINGAR OCH RENING 
Källor till föroreningar i dagvattnet kommer bland annat från trafikytor, 
samt koppar- och zinktak. Beroende på föroreningshalten i dagvattnet 
samt markens förutsättningar med tanke på jordarten och föroreningsgrad 
på platsen kan det vara olika lämpligt att infiltrera dagvattnet alternativt att 
leda det till sjöar och vattendrag. 
 
Ett sätt att minska mängden föroreningar i dagvattnet är att sopa gatorna 
(Svenskt vatten 2014, s.15). Snöupplag.  �
I en dagvattenpolicy eller dagvattenstrategi är det lämpligt att kommunen 
delar in olika typer av bebyggelse- och vägområden i olika klasser av 
föroreningshalt av dagvattnet. Nedan visas ett exempel från Stockholms 
dagvattenstrategi. Utöver dessa indelningar har de även klassificerat de 
olika recipienternas nuvarande status samt deras tålighet för mänsklig 
påverkan med en bedömning av reningsbehovet för respektive kategori 
beroende på föroreningshalten i dagvattnet, se exempel nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Exempel på tabell över föroreningshalter (Dagvattenstrategi, Stockholm stad 2005) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 �
Exempel på tabell över reningskrav (Dagvattenstrategi, Stockholm stad 2005) 
�
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NEDERBÖRD & KLIMAT 
Stadens låga tillgång till infiltrationsvänliga ytor samt de i många fall gamla 
ledningssystemen tillsammans med klimatförändringarna med ökade 
regnmängder gör att dagvattenhanteringen i staden blir extra 
problematisk. Kommunerna är skyldiga att ta hänsyn till klimat-
förändringarna i den fysiska planeringen genom att bl.a. ta fram risk- och 
sårbarhetsanalyser.  
 
Begreppet återkomsttid
Begreppet återkomsttid används för att beskriva hur mycket regn som 
fallit samt vilka funktionskrav som gäller vid dimensionering av 
dagvattensystem. Men en händelses återkomsttid avses att händelsen i 
genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under tidsintervallet. T.ex. 
har ett 100-årsregn en återkomst tid på 100 år där denna regnmängd i 
genomsnitt inträffar eller överträffas en gång på 100 år.  De regnmängder 
som avses i de olika återkomsttiderna baseras på observerade regn 
historiskt sett. Tabellen nedan visar regnvolymerna vid olika 
återkomsttider med en varaktighet på 10 respektive 30 minuter.  
 
Återkomsttid 
(år) 

1 2 5 10 20 50 100 

Varaktighet 
10 min 

6 mm 8 mm 11 
mm 

14 
mm 

17 
mm 

23 
mm 

29 
mm 

Varaktighet 
30 min 

10 
mm 

12 
mm 

17 
mm 

21 
mm 

26 
mm 

35 
mm 

45 
mm 

 
Tabell över regnvolym vid regn med olika återkomsttid med en varaktighet på 10 
respektive 30minuter. (Svenskt vatten 2014, s.19) 

 
Ett 10-årsregn är ungefär dubbelt så stort som ett 1-årsregn och ett 100-
årsregn dubbelt så stort som ett 10-årsregn.(Svenskt vatten 2014, s.19) 
Det s.k. Köpenhamnsregnet 2011 är ett exempel där det regnade kraftigt. 

Det föll 150 mm på under två timmar vilket är mer än dubbelt så mycket 
som ett 100-årsregn. (Svenskt vatten 2014, s.19) 
 

Staplarna visar maximal avrinning för tre olika typer av exploaterade områden 
jämfört med avrinningen för ett naturområde. Ett område med nästan bara asfaltytor, 
som en parkering, har en avrinning som är mer än tio gånger större än naturområdets 
avrinning. Med trög dagvattenhantering kan vi minska skillnaden i avrinning mellan 
exploaterade områden och naturområden. (Bäckamn m.fl. 2015, s.24) 
 
Vid dimensionering av dagvattensystem väljs säkerhetsnivå utifrån val av 
återkomsttid där en längre återkomsttid minskar risken för 
översvämningar. Säkerhetsnivån i form av återkomstid är inte statisk över 
tid utan påverkas av åtgärder som ökar eller minskar avrinningen. (Svenskt 
vatten 2014, s.18) Svenskt vatten anger i sina branschriktlinjer förslag till 
lägsta dimensionering av nya dagvattensystem utifrån begreppet 
återkomstid. I förslag till nya riktlinjer som inte är fastställt än anges tre 
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säkerhetsnivåer för olika typer av bebyggelseområden. För samtliga 
områden föreslås en återkomstid på minst 100 år för marköversvämning 
som ger skador på byggnader. Eftersom återkomsttiderna baseras på 
historiska regnmönster behöver dessa justeras med en klimatfaktor för att 
inkludera framtida förväntade klimatförändringar. SMHI:s aktuella 
rekommendation för perioden år 2070-2100 är en klimatfaktor på 1,25 för 
nederbörd med kortare varaktighet än 1 timme. (Svenskt vatten 2014, 
s.19, s.22) 
 

Ett förändrat klimat 
FN:s klimatpanel IPCC sammanställer med ca fem års mellanrum 
utvärderingar av kunskapsläget kring klimatförändringarna. Av 
rapporterna framgår den av människan orsakade klimatförändringen, dess 
effekter och möjligheter att minska effekterna. I den senaste 
utvärderingsrapporten AR5 har fyra olika utvecklingsvägar eller scenarier 
för samhällets klimatpåverkan fram till år 2100 definierats benämnda RCP 
(Representative Concentration Pathways). Dessa fyra scenarier omfattar 
ett lågutsläppsscenarie benämnt RCP 2.6, två stabiliseringsscenarier 
benämnda RCP 4.5 och RCP 6 samt ett högutsläppsscenario, RCP 8.5. 
(IPCC 2013, s.29)  
 
Ökad medeltemperatur 
FN:s klimatkonvention har enats om Tvågradersmålet. Av de fyra 
RCP:scenarierna är det endast en utveckling i linje med 
lågutsläppsscenariet RCP 2.6 som bedöms kunna begränsa 
temperaturökning till under 2 grader fram till år 2100. (IPCC 2013, s.20) 
Enligt IPCC är klimatpåverkande utsläpp den dominerade orsaken till den 
temperaturökning som observerats under de senaste 60 åren. (IPCC 2013, 
s.17) IPCC konstaterar att de flesta aspekter av klimatförändringen 
kommer att vara bestående även om koldioxidutsläppen upphör. (IPCC 
2013, s.27) Framtida utsläppsnivåer gör dock stor skillnad för vilken nivå 
klimatet kan stabilisera sig på vilket kan ses på skillnaderna mellan de olika 
utsläppscenarierna.  
 

 
Fig. Beräknad förändring av årsmedeltemperaturen (°C) för perioden 2071-2100 
jämfört med 1971-2000. Kartan baseras på ett medelvärde av en ensemble med nio 
klimatscenarier för scenario RCP 8.5. 
(www.smhi.se/klimatdata/framtidensklimat) 
 
 



36

Stigande havsnivåer 
Under perioden 1901-2010 höjdes havet med 0,19 meter. (IPCC 2013, 
s.19) Enligt IPCC kommer havsnivån att stiga upp emot 1 meter fram till 
år 2100 beroende på RCP-scenario. Lågutsläppsscenariot RCP 2.6 
beräknas ge en ökning på 0,26- 0,55 meter medan högutsläppsscenariot 
RCP 8.5 beräknas ge en ökning på 0,52- 0,98 meter. (IPCC 2013, s.25) 
 
För stora delar av Sverige, t.ex. vid höga kusten, är landhöjningen så stor 
att den helt eller delvis motverkar den globala havsnivåhöjningen fram till 
år 2100. I Stockholm är landhöjningen ungefär 0,50 meter medan 
landhöjningen i södra delarna av Sverige är betydligt mindre. (SMHI, 
Framtidens havsnivåer) 
 

 
 

(SMHI, Snabbguide till IPCC:s RCP:scenarier) 

 
(SMHI, Framtidens havsnivåer)
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Ändrade regnmönster 
Enligt klimatanpassningsportalen visar klimatberäkningar att 
regnmönstret i Sverige kommer att förändras med frekventare skyfall och 
högre regnintensitet. Till slutet av sekelskiftet beräknas de kraftiga 
sommarregnen generellt sett öka med 10-15 % i regnintensitet. Det finns 
dock stora variationer mellan olika scenarier och olika delar av landet. De 
framtida förväntade ökade regnmängderna gör att regnintensitet vid olika 
återkomsttider förändras i och med att det i framtiden blir vanligare med 
större regnmängder. (www.klimatanpassning.se/hur förandras klimatet) 
 
En förväntad effekt av klimatförändringarna är intensivare 
korttidsnederbörd. Olsson och Foster redovisar i sin studie Extrem 
korttidsnederbörd i klimatprojektioner för Sverige att det i Sverige fram till år 
2100 sker en genomsnittlig ökning på 23,1% av korttidsnederbörd med 
varaktighet på 30 minuter. Den största ökningen sker i västra Sverige med 
lokalt knappt 40 % för varaktighet 30 minuter. För regn med 
varaktigheten 1 timme är riksmedelökningen 18,2% till år 2011, sydvästra 
Sverige berörs av en högre ökning än nordöstra. För regn med längre 
varaktigheter minskar ökningen succesivt fram till 12,6% för regn med 1 
dygns varaktighet. (Olsson och Foster 2013, s.8) 
 
Få analyser har gjorts i Sverige av korttidsnederbörd i klimatprojektioner 
och Olsson och Foster framför att extremvädersanalyser är förknippade 
med stora osäkerheter och att resultatet ska användas som tänkbara utfall 
snarare än exakta förändringar. Indikationerna som resultatet visar kan 
användas som grund för att t.ex. analysera om ett avloppsnät har kapacitet 
att hantera framtida regnintensiteter.  
 
Nästa generations mer detaljerade klimatmodeller ger förhoppningar om 
att även extrem korttidsnederbörd kan redovisas med en utökad 
trovärdighet. (Olsson och Foster 2013, s.1 och s.19) 
 

 
Beräknad förändring av årsnederbörden (%) för perioden 2071-2100 jämfört med 
1971-2000. Kartan baseras på ett medelvärde av en ensemble med nio 
klimatscenarier för scenario RCP 8.5. 
(www.smhi.se/klimatdata/framtidensklimat) 
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Förändring av kortidsnederbörd med 10 års återkomsttid (Olsson och Foster 2013 

Dagvattenhantering i ett förändrat klimat 
Svenskt vatten beskriver klimatutmaningen genom att samhällena kläms 
från två håll, nerifrån av stigande vattennivåer och uppifrån av mer 
extrema regn. När vattennivån höjs kan inte lägre dagvattnet rinna med 
självfall mot recipienten vilket kan leda till översvämningar samtidigt som 
förändrade regnmönster med ökad nederbörd på vinterhalvåret samt 
extrema regn också leder till ökade vattenmängder. Den svåraste 
utmaningen är att minska översvämningsrisken i befintliga områden där 
förutsättningar som placering och höjdsättning är låsta och 
avloppssystemen är uppbyggda under olika tider och med olika tekniker. 
(Svenskt vatten 2014, s.10) 

Svenskt vatten framför i deras skrift Klimatförändringarnas inverkan på 
allmänna avloppssystem att ”de effekter ökad exploateringsgrad och andra 
förändringar kan innebära för risken för översvämning är sannolikt oftast 
större än de långsiktiga klimateffekterna.” (Svenskt vatten 2007, s. 25) En 
öppen dagvattenhantering är en viktig komponent för en hållbar 
stadsutveckling genom den beredskap som kan skapas för ett förväntat 
framtida förändrat klimat med kraftigare regn och värmeböljor. 
(Länsstyrelsen i Skåne 2009, s.3). �
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   KLIMATANPASSNING OCH 
SAMHÄLLSSKYDD 
Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 betonade att ansvaret att 
klimatanpassa samhället till stor del ligger lokalt på kommunerna. Den 
fysiska planeringen behöver ta hänsyn till klimatfrågan så att inte fler 
risker byggs in. Vid ändringen av plan- och bygglagen 2008 gjordes tillägg 
om krav på hänsyn till ras, skred och erosion som en faktor vid 
kommunens lämplighetsprövning. Ett större ansvar har därmed lagts på 
kommunerna att beakta klimatfrågan i fysisk planering.  
 
Kommunen har skyldigheter att utföra beredskapsplanering och 
skaderiskförebyggande arbete. Enligt lagen om åtgärder inför och invid 
extraordinära händelser i fredstid (SFS 2006:544) anges att kommuner ska 
göra risk- och sårbarhetsanalyser. Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 
2003:778) anges att kommuner ska upprätta handlingsprogram och arbeta 
med förebyggande verksamhet.  
 
Det är svårt att få igenom stora nödvändiga politiska investeringar om det 
inte plötsligt visar sig nödvändigt. Den klimatutmaning vi står inför 
synliggjordes i och med det stora skyfallet i Köpenhamn i juni 2011. I och 
med detta blev det tydligt att något behöver förändras och klimat-
anpassningsarbetet tog fart. Utställningen ställer frågan om vi idag år 2015 
står i startgroparna för en ny stor förändring där klimatförändringarna 
ställer krav på stora investeringar och där ett vägval behöver göras. 
Antingen en utbyggnad av dagvattenledningarna för en utökad kapacitet 
eller en lösning där öppna dagvattenlösningar kan komplettera 
ledningssystemet vilket även ger andra kvalitéer i stadsmiljön. 
 
Boverket pekar på att det är viktigt att tydliggöra risker, sårbarhet och 
klimatfrågor för att skapa ett nytt tänkande kring klimatanpassningsfrågor 
i den fysiska planeringen, både bland beslutsfattare och tjänstemän. 
(Boverket 2010b, s. 7)  
 

Planeringsunderlag och nationella riktlinjer  
Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna klimatanpassningsarbetet på 
regional nivå och bistå kommunerna med kunskapsunderlag. Material och 
underlag tas fram av statliga myndigheter som SMHI, Lantmäteriet, SGI 
och MSB så som klimatanalyser, översvämningskarteringar, 
skredkarteringar och detaljerade höjdmodeller. Men den kunskap som 
myndigheterna besitter når inte ut till kommunerna och staten behöver 
stärka stödet till kommunerna menar SKL. Det rör sig bland annat om 
kunskap kring var riskerna är särskilt stora samt vilka åtgärder som är 
lämpliga likväl som fakta kring nederbörd och mark- och 
vattenförhållanden. (SKL 2012)  
I många kommuner saknas kunskap och underlag kring vilka risker 
klimatförändringar innebär på en lokal nivå. Försvarets forskningsinstitut 
har gjort studier som visar att hela 70% av de tillfrågade kommunerna 
svarar att de saknar underlag för att göra lokala klimatscenarier (SKL 
2012, s.3). Ras- och skredkarteringar finns det också ett stort behov av. 
Många kommuner framför att planeringsunderlaget ofta är för generellt 
och behöver anpassas bättre till de specifika förutsättningarna för att det 
ska gå att tillämpa på i det enskilda fallet. Materialet är ofta motsägelsefullt 
och kommunerna saknar en dialog med länsstyrelsen kring underlaget. En 
annan aspekt är en efterfrågan av underlaget i form av digitala kartor 
(GIS) vilket inte alltid är fallet idag (2012). (SKL 2012, s.15-16)Många 
kommuner saknar nationella riktlinjer för klimatanpassad VA- och 
dagvattenhantering samt för klimatanpassat byggande enligt SKL:s 
undersökning. (SKL 2012, s.16) Även FOI:s (Olreich m.fl., 2012 s. 5) 
studie visar att de studerade kommunerna efterfrågar tydligar statliga 
riktlinjer för planering för stigande havsnivåer. Både SKL och FOI drar 
slutsatsen om ett behov av en nationell strategi för klimatanpassning. 
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KOMMUNALA STYRMEDEL 
De tidigare avsnitten visar att den täta stadsmiljön med pågående 
förtätningstrend tillsammans med allt mer frekventa skyfall ger påtagligt 
ökade dagvattenflöden. Detta ställer krav på en utökad dagvattenplanering 
och reglering för att förhindra framtida översvämningar. Grunden för en 
hållbar dagvattenhantering läggs i den fysiska planeringen (Stahre 2004, 
s.67) medan VA-huvudmannen till viss del har möjligheter att styra 
dagvattenhanteringen genom dagvattentaxa och lokala föreskrifter.  
 
Vid förtätningsprojekt är det inte ovanligt att ledningssystemet redan är 
fullutnyttjat och att det inte finns plats att fördröja dagvattnet i anslutning 
till exploateringen. Att utöka kapacitet i det allmänna ledningssystemet för 
en exploatering kan kosta flera tiotals miljoner samtidigt som 
möjligheterna att ställa krav på lokalt omhändertagande inom fastigheten 
är begränsade. Dagvattenfrågan kan därmed innebära att en planläggning 
inte kommer till stånd. (Bäckman m.fl. 2015, s.24) 
 
Enligt Christensen är det mycket svårt att få en överblick och förstå 
regleringarnas samlade innebörd. Ofta är de kommunala tjänstemän som 
ska tillämpa regleringarna endast insatta i antingen PBL, MB eller LAV 
och har sällan översikt eller kontroll över helheten. (Christensen 2013, s. 
139-140)  
 
I detta avsnitt följer en diskussion kring vilka möjligheter det finns att 
reglera dagvatten med kommunala styrmedel enligt gällande lagstiftning 
där fokus ligger på detaljplanering. Avsnittet avslutas med de förändringar 
av lagstiftningen som föreslås enligt den studerade litteraturen. 
 
Dagvattenstrategier & policys 
Framtagande av en dagvattenstrategi lägger grunden för planeringen av 
dagvatten och processen att ta fram dokumenten ger möjligheter till 
kunskapsöverföring och diskussioner mellan berörda förvaltningar kring 
hur dagvatten ska hanteras.  

 
Grundläggande delar i dagvattenstrategi: 

• Mål för dagvattenhanteringen 
• Samsyn kring behovet av insatser i all bebyggd miljö 
• Strategier för att integrera dagvatten i stadsplaneringen som en 

resurs 
• Ansvarsfördelning 
• Strategier vid extrem nederbörd 
• Strategier kring föroreningar och rening 
• Rutiner för uppföljning och utvärdering av strategin 
(Svenskt Vatten 2011,s. 21-22) 

Översiktsplan 
Översiktsplanen tydliggör kommunens intentioner för mark- och 
vattenanvändningen och för hur den bebyggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska 
vara vägledande vid beslut som rör mark- och vattenanvändningen inom 
kommunen.  
 
Enligt Svenskt vatten ska översiktsplanen redovisa följande underlag: 

• Översvämningsområden. �
• Instängda områden�
• Övergripande avrinningsstråk 
• Skyddsområden för vattentäkter 
• Generell beskrivning av dagvattenhanteringen 

 
Bebyggelse bör undvikas i områden som riskerar att översvämmas samt i 
instängda områden. Kommunens riktlinjer för lägsta nivå för bebyggelse 
bör redovisas samt de områden som inte är lämpliga att bebygga. Genom 
att redovisa lågpartier och ytor som krävs för dagvattenhantering kan 
dessa skyddas mot bebyggelse. (Svenskt Vatten 2011,s. 27-28) 
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Fördjupning av översiktsplan  
Enligt Svenskt vatten är följande viktigt att ta hänsyn till vid fördjupning 
av översiktsplan:�

• Utgå från naturliga avrinningsstråk 
• Byggnader i höjdpartier och grönområden i lågpartier 
• Övergripande höjdsättning som visar att bebyggelse ej 

översvämmas 
• Reservera ytor för dagvattenhantering, t.ex. avrinningsvägar och 

grönstråk 
• Redovisa vilka recipienter som berörs och behov av rening 

(Svenskt Vatten 2011,s. 29) 

Detaljplan 
Detaljplanen är till skillnad från översiktsplanen juridiskt bindande vilket 
ger andra förutsättningar att reglera dagvattenhanteringen. Detaljplanen är 
också ett viktigt planinstrument genom att den gör en avvägning mellan 
allmänna och enskilda intressen. För att lyckas med en hållbar 
dagvattenhantering krävs att dagvattenfrågan lyfts fram tidigt i 
planprocessen och alla berörda är överens om att dagvattenfrågan är en 
planeringsförutsättning som påverkar utformningen av ett område och 
inte tillkommer i efterhand (Stahre 2004, s.67). Dagvattenfrågan och 
behovet av dagvattenutredning behöver lyftas tidigt i planarbetet, i en 
förstudie eller i behovsbedömningen. (SIPU) 
Utformning av detaljplanen samt val av planbestämmelser ska göras så att 
den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt 
tydligt framgår av planen.(4 kap 32§ (PBL 2010:900). Detaljplanen får 
samtidigt inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens 
syfte. 
 
Enligt Svenskt vatten är det viktigt att beakta följande vid detaljplanering: 
 

• Detaljerad höjdsättning för att undvika skador till följd av 
översvämningar 

• Fastställa behov av fördröjning och rening 
• Redovisa och gör plats för de anläggningar som behövs 
• Tydliggöra ansvarsförhållanden  

(Svenskt vatten 2011, s.39) 
 
Vid planprogram bör utgångspunkterna vara de samma som för 
fördjupning av översiktsplan. (Svenskt Vatten 2011,s. 29) 

För att anpassa äldre detaljplaner till de utökade kraven på 
klimatanpassning kan en lösning vara att göra ändringar genom tillägg till 
de äldre planerna med kompletterande planbestämmelser som t.ex. 
marklov för trädfällning. (Boverket 2010b, s.63) 
 
En slutsats från utbildningen via SIPU är att det inte finns så många goda 
exempel på detaljplaner som reglerar dagvatten, många funkar i praktiken 
men håller inte vid en prövning. 
 
Planutformning 
Enligt både kursledare på SIPU och talare på Svenskt vattens 
seminarium är det i först hand detaljplanens utformning som kan reglera 
dagvattenfrågan eftersom det finns begränsade möjligheter att styra med 
planbestämmelser och få möjligheter att påverka eller ålägga 
fastighetsägarna att utföra åtgärder.  
 
Vid utformingen av detaljplanen är det viktigt att ta hänsyn till 
markförutsättningar samt att reservera och redovisa ytor för 
dagvattenhanteringen. Dagvattenutredning och andra utredningar ger stöd 
för höjdsättning och hur marken anordnas. Utformning av kvartersmark 
och fastighetsbildning behöver t.ex. lämna plats för avvattningsstråk och 
fördröjningsmagasin. Inom kvartersmark kan dagvattenanläggningar 
inrymmas in användingen E (teknisk anläggning för dagvatten) (Boverket 
2010b, s.66). 
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En detaljerad höjdsättning kan motverka skador på bebyggelsen och 
medge att gator och annan allmän plats kan användas som tillfälliga 
översvämningsytor. Vid höjdsättning är det viktigt att gatorna läggs lägre 
än kvartersmarken för att möjliggöra att dagvattnet kan rinna av ytledes 
utan att skada bebyggelsen. Genom att lägga gatan under befintlig 
marknivå är det möjligt att säkerställa en lutning ut från byggnaden 
samtidigt som behovet av markfyllnad på fastigheten minskar. Det är 
viktigt att planområdet utformas med tydliga lågstråk där vattnet kan rinna 
av samtidigt som bebyggelse undviks på instängda partier. En 
förprojektering bör utföras parallellt med utformningen av detaljplanen 
för att kontrollera att dagvattenlösningen är möjlig att genomföra. 
(Svenkst vatten 2011, s.43-44)  
 
Planeringsprinciperna för bebyggelsen kan sammanfattas enligt följande; 

• Bygg på rätt ställe 
• Ta vara på naturliga vattenvägar 
• Reservera ytor för dagvattenhantering 
• Höjdsätt området 

 
Planbestämmelser 
Utöver de obligatoriska bestämmelserna kan kommunen även enligt 4 kap 
bland annat bestämma placering, utformning och utförande av 
byggnadsverk och tomter samt villkora åtgärder. I propositionstexterna 
inför införandet av PBL 1987 kan tydas att avsikterna var att lagen skulle 
ge kommunerna de möjligheter som behövs för att reglera på ett bra sätt 
men vilket bland annat framkom på seminarium anordnat av Svenskt 
vatten 4 februari 2015 råder det en viss osäkerhet kring hur de ”frivilliga 
bestämmelserna” ska hanteras. Det framgår t.ex. inte tydligt vilka 
skyddsåtgärder det är möjligt att reglera. 
 
I författningskommentaren till införandet av plan- och bygglagen 
(1987:10) uttalades följande kring samspelet mellan de olika 
bestämmelserna. Utöver minimikraven kan kommunen i planen ”ta upp 
de bestämmelser som behövs för att i ett sammanhang reglera de fysiska 

förhållanden som från allmän eller grannerättslig synpunkt behöver 
bestämmas. Bestämmelsernas omfattning skall avgöras med hänsyn både 
till de åtgärder som planen avser att reglera inom planområdet och till 
förhållandena i planområdets omgivning. Meningen med 7 § första stycket 
(motsvarar 4 kap 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 26 och 32 §§ 
plan- och bygglag (2010:900) om vad som får bestämmas i en detaljplan 
)är med andra ord att tillhandahålla kommunen de instrument med vilka 
förutsättningar kan skapas för en god helhetslösning utifrån de 
förhållanden som är kända vid planläggningstillfället. I beskrivningen till 
planen bör kommunen motivera omfånget och detaljeringsgraden av 
planens bestämmelser." (prop. 1985/86:1 s. 573) I samma 
propositionstext framgår att kommunen redan vid planläggningen av ett 
område bör ge besked om byggnader medger en god hushållning med 
vatten. ”Det bör alltså av detaljplanen framgå i vilka områden som t.ex. ett 
krav på lokalt omhändertagande av dagvatten skall ställas… Ett visst 
utförande kan i en del fall vara en förutsättning för att över huvud taget ta 
viss mark i anspråk för bebyggelse. Punkt 4 (motsvarade 4 kap 16 § p. 1 
PBL 2010:9000 om placering, utformning och utförande) skall då ge stöd 
för erforderliga bestämmelser i dessa avseenden.” (prop. 1985/86:1 s 578-
583) 
 
Enligt Svenskt vatten råd för planering och utformning ges exempel på 
flertalet planbestämmelser som flödesbegränsningar samt krav på lokalt 
omhändertagande (Svenskt vatten 2001, s. 47-50) vilket senare har visat 
sig inte har stöd i PBL enligt nedanstående redovisning. Även Boverket 
har hänvisat till bestämmelser kring flöde. Detta tyder på att det saknas en 
tydlighet i lagstiftningen kring vilka planbestämmelser som lagstiftaren 
avses går att reglera. 
 
Lokalt omhändertagande 
Möjligheterna att i detaljplan reglera dagvattenhantering på kvartersmark, 
s.k. lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, är begränsade. Enligt ett 
rättsfall (MÖD 2013:14) framgår att möjligheterna att garantera att en viss 
dagvattenlösning kommer till stånd är begränsade inom ramen för ÄPBL 



43 

och nya plan- och bygglagen (2010:900). Även Christensen kommer till 
samma slutsats att planbestämmelser med syfte att föreskriva ett lokalt 
omhändertagande inte har något stöd i PBL. (Christensen 2012, s. 23-24)  
I författningskommentaren till införandet av 2 kap 4 § plan- och 
bygglagen (1987:10) (motsvarar 2 kap 6-7 § plan- och bygglagen 
(2010:900) uttalades följande angående utformning av bebyggelsemiljön i 
områden med samlad bebyggelse. ”Numera finns det teknik som medger 
s.k. lokalt omhändertagande av dagvatten. Här vill jag peka på att 
kommunerna med stöd av 5 kap. (4 kap i PBL 2010:900) i detaljplan kan 
avsätta mark för anläggningar bl. a. för vattenförsörjning och avlopp. 
Vidare kan enligt 5kap. (4 kap i PBL 2010:900) planbestämmelser 
meddelas om tomter. På det sättet kan utrymme reserveras för sådana 
anläggningar som behövs för lokalt omhändertagande av dagvattnet. I 
sådana fall kan genomförandebeskrivningen innehålla en redogörelse för 
systemets tekniska utförande.” (prop. 1985/86:1 s 475-478) Detta 
resonemang kan liknas med det som redovisas under nedanstående avsnitt 
om skyddsåtgärder där det enligt PBL 2011 är möjligt att införa 
bestämmelser om åtgärder för att möjliggöra lokalt omhändertagande 
under förutsättning att åtgärderna syftar till att motverka översvämningar i 
samband med regn. 
 
Enligt utbildare på SIPU kan kommunen påverka men inte tvinga fram 
lokalt omhändertagande (LOD) i en detaljplan. Detaljplanen behöver 
utreda om det finns förutsättningar för LOD inom planområdet. Om 
slutsatsen är att det inte är lämpligt behöver detaljplanen lösa 
dagvattenhanteringen på annat sätt för att planen ska gå genomföra, t.ex. 
genom att avsätta ytor inom allmän plats med en huvudman som sköter. 
Föredragande vid Svenskt vattens seminarium framförde att en detaljplan 
endast kan reglera dagvatten inom kvartersmarken om det krävs en 
särskild lösning för dagvatten för att marken ska bli lämplig för 
bebyggelse. Enligt utbildning på SIPU kan inte exploatören göra ett eget 
magasin inom den egna fastigheten, detta måste vara kommunens eller 
VA-huvudmannens. Kan inte undanta en fastighet ur 
verksamhetsområdet även om det går lösa inom fastigheten. (SIPU) 

Dagvattenflöde 
Av rättspraxis (MÖD 2013:14) framgår att möjligheterna att reglera 
dagvattenflödet är begränsade inom ramen för ÄPBL och nya plan- och 
bygglagen (2010:900). Även Christensen (2013, s. 138) framhåller att det 
dock finns stora brister i PBL angående möjligheterna att reglera 
dagvattenflödet samt att säkra att miljökvalitetsnormerna uppfylls.  
 
Markytans utformning och höjdläge 
En detaljplan kan enligt 4 kap 10§ reglera vegetation och markytans 
utformning och höjdläge. Ur dagvattensynpunkt är det viktigt att ta ett 
helhetsgrepp kring höjdsättningen av ett område men grundregeln att 
gatorna läggs lägre än kvartersmarken för att gatorna ska kunna fungera 
som ytliga avrinningsstråk vid extrema regn (Svenskt vatten 2011, s. 43). 
Om särskilda krav behövs för att minska dagvattenflödet kan kommunen 
enligt ett rättsfall från 2013 med stöd i paragrafen reglera markens 
genomsläpplighet av vatten (MÖD 2013:14). Även Christensen tolkar att PBL 
ger möjligheter att styra hur stor andel av markytan som ska vara 
hårdgjord respektive vattengenomsläpplig (2013, s. 138). Enligt bl.a. 
utbildare på SIPU går det dock ej reglera genomsläpplig mark på 
kvartersmark om det inte är ur gestaltningssynpunkt. 
 
Skyddsåtgärder 
En detaljplan kan regleras skyddsåtgärder för att motverka 
markförorening, olyckor, översvämning och erosion (4 kap 12§ plan- och 
bygglagen 2010:900). Enligt 4 kap 14 § får kommunen även bestämma att 
bygglov till en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens 
användning endast får ges under förutsättning att markens lämplighet för 
bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts 
eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten. Det anges 
inte närmare i lagstexten vad som kan vara exempel på det åtgärder som 
avses. Enligt Christensen kan planbestämmelser med stöd av 4 kap 12§ 
införas med krav på tekniska åtgärder som behövs för att förhindra ras 
och skred på grund av dagvattenflöde om syftet är att motverka 
översvämningsaspekter. (Christensen 2012, s. 17-18) Boverket är av 
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samma uppfattning och anser att dessa paragrafer kan användas för att 
använda bestämmelser om krav på åtgärder för att möjliggöra lokalt 
omhändertagande om åtgärderna syftar till att förhindra översvämningar i 
samband med regn.  (Boverket 2011, s.39-40) Av propositionen inför 
PBL 2011 framgår att en förutsättning för detta är att det redan vid 
planläggningen kan visas att marken med skyddsåtgärden är lämplig att 
bebygga. Vidare förutsätts att de villkorade åtgärderna är ”så väl 
preciserade och effektbeskrivna att det står klart att de är genomförbara. 
”(prop.2009/10:170, s. 428 – 429) Enligt Boverket behöver plan-
bestämmelserna redogöra för vilka åtgärder som ska utföras och dess 
lokalisering. Det behöver vara tydligt för fastighetsägaren vilka åtgärder 
denna ska utföra. Boverket menar att det t.ex. kan föreskrivas om 
fördröjningsmagasin, avskärande diken eller avrinningsytor. En lösning 
kan vara att beskriva ett högsta dagvattenflöde i planbeskrivningen och 
genom en utformning av planbestämmelserna redovisa vilka åtgärder som 
krävs för att åstadkomma denna flödesbegräsning. (Boverket 2011, s.41) 
En gräns för regleringen är gränsen för den enskildes rådighet och vilka 
inskränkningar denne anses tåla och detaljplanen ska visa att kravet är 
rimligt. (Seminarium Svenskt vatten)  
 
Enligt Christensen är slutsatsen att planbestämmelser med stöd i 4 kap 
12§ endast får syfta till att skydda det aktuella planområdet och inte den 
omkringliggande marken eller vatten. Resonemanget stödjer sig på ett 
regeringsbeslut samt Boverkets yttrande kring detta. Denna slutsats gäller 
även om det finns miljökvalitetsnormer utanför planområdet. PBL ställer 
krav på att miljökvalitetsnormerna ska följas, en detaljplan får inte antas 
om ett genomförande innebär att en miljökvalitetsnorm överträds. Om 
kommunen bortser från detta har länsstyrelsen grund att upphäva 
detaljplanen. (Christensen 2012, s. 20-21) 
 
En begränsning i möjligheten att villkora åtgärder enligt 4 kap 12§ är att 
kommunen aldrig kan frångå sina skyldigheter att som VA-huvudman 
ordna vatten och avloppstjänster om området ligger inom 
verksamhetsområde för dagvatten eller om detta behov uppkommer i 
samband med planläggningen. (Christensen 2012, s. 18) 

Tak- och fasadmaterial 
Enligt Christensen finns det inget tydligt stöd i PBL för planbestämmelser 
angående takmaterial för att minska föroreningshalter i dagvattnet eller att 
föreskriva gröna tak med syfte att fördröja dagvatten. De särskilda 
bestämmelser kring tekniskt utförande av bebyggelsen som är möjliga att 
ställa med stöd av 4 kap 16§ syftar främst till hänsynen till det allmänna 
och till grannar. (2012, s. 19) Enligt utbildningen på SIPU är det inte 
heller möjligt att ställa krav på gröna tak om det inte är ur 
gestaltningssynpunkt.  
 
Föroreningar och rening 
Enligt Svenskt vatten är det möjligt att genom planbestämmelser ställa 
krav på rening av dagvatten. (2011, s.50) Christensen anser dock inte att 
det finns stöd i 4 kap. PBL för en sådan bestämmelse. (2012, s. 10) När 
det gäller mark som redan är förorenad kan kommunen ställa krav på att 
marken ska saneras innan den tas i anspråk. 
 
U-områden 
Genom planbestämmelser, u-områden, kan föreskrivas att marken ska 
vara tillgänglig för infiltrationsdike. (Boverket 2010b, s.66) Ett u-område 
är en förutsättning för att kunna skapa ledningsrätt eller servitut. Enligt 
Boverkets tolkning utifrån ett rättsfall inom området bör det gå bilda 
ledningsrätt för en damm som ligger i anslutning till en ledning medan det 
inte går säkra öppna diken genom ledningsrätt (2010b, s.68). 
 
Gemsamhetsanläggningar 
Enligt Christensen finns stöd 4 kap 18 § PBL att föreskriva att en 
dagvattenanläggning ska lösas genom gemensamhetsanläggning, vilka 
fastigheter som ska ingå samt reservera yta för detta ändamål. Det är 
möjligt att bilda samfälligheter även inom kommunalt 
verksamhetsområde. (2012, s. 29-30) Genom detaljplan kan bygglov 
villkoras med anläggandet av en VA-anläggning. (Kalbro och Lindgren, 
2015 s.89) Enligt utbildare på SIPU är det däremot inte möjligt för 
kommunen att föreskriva att en gemensamhetsanläggning ska hantera 
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dagvattenhanteringen. Enligt Statens offentliga utredningar saknas stöd i 
anläggningslagen att skapa en gemensamhetsanläggning som skyddsåtgärd 
för klimateffekterna för att säkra ett plangenomförande. (2014, s. 185) 
 
Ett problem med gemensamhetsanläggningar är att det ofta rådet brist på 
teknisk kunskap att förvalta dagvattenanläggningar och när fastighetsägare 
byts ut försvinner ofta kunskap och förståelse. (SIPU) 
 
Grönytefaktor  
Grönytefaktorn som planeringsverktyg har sitt ursprung från Tyskland 
och introducerades i Sverige i samband med byggandet inför Bo01-
mässan i Malmö. Syftet med att använda ett grönytefaktorsystem är att 
området efter exploateringen ska uppnå en viss grön kvalité. I ett 
samarbetsprojekt mellan Göteborgs stad och SLU har det studerats hur en 
grönytemodell kan platsanpassas. Olika ytor värdesätts utifrån viktiga 
miljöaspekter som viktas mot varandra. De sex miljöaspekterna 
rekreation, dagvatten, luftkvalité, buller, lokalklimat och biologisk 
mångfald valdes utifrån Göteborgs förutsättningar. (SLU 2014, s. 4-5) 
 
Modellen är uppbyggd av ett antal ytor i form av tex markbeläggning, 
takbeklädnad och vegetation uttryckt i enheten m2. Varje yta har värderats 
mellan 0-1 efter ytans betydelse för respektive miljöaspekt. Genom att 
välja ut och vikta miljöaspekterna som är aktuella för det specifika 
områdets förutsättningar kan modellen platsanpassas. I beräkningen av 
grönytefaktorn används antingen ett medelvärde där alla sex aspekterna är 
likställda eller ett viktat värde efter en prioritering av miljöaspekterna i det 
specifika området. (SLU 2014, s. 10) Genom att vikta miljöaspekterna för 
planområdet får riktade åtgärder mot de önskade kvalitéerna ett större 
genomslag. Modellen är tänkt att användas både på kvartersmark och 
allmän plats. 
 
Grönytefaktorn beräknas genom att dela den eko-effektiva ytan med 
områdets totala yta. För att få fram den eko-effektiva ytan delas området 
in i olika ytor enligt tabellen vilka multipliceras med sina delvärden och 

summeras. (SLU 2014, s. 4) Ytorna räknas i tre steg, först alla ytor i 
marknivå, sedan läggs det till eventuella ytor för gröna väggar och 
vegetationsklädda tak, och sist ytor för träd och buskar. (SLU 2014, s. 23) 
 

 
Tabell över olika ytors värde för olika miljöaspekter (SLU 2014) 
 
Gestaltningsprogram 
Ett gestaltningsprogram kan kopplas till detaljplanen där ambitionerna 
kring utformningen av området tydliggöras. Planbestämmelser kan enligt 
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Boverket dock inte hänvisa till ett gestaltningsprogram med anledning av 
kravet på tydlighet.  
 
Genomförandeavtal 
Genomförandeavtal är ett samlingsnamn på de avtal som tecknas mellan 
kommunen och byggherren/exploatören då bebyggelse ska uppföras. 
Avtalen preciserar rättigheter och skyldigheter gentemot varandra utöver 
det som regleras i detaljplanen. (Kalbro och Lindgren, 2015 s.133) En 
nackdel med en reglering genom avtal är att ett avtal ofta är tidsbegränsat 
och överenskommelserna inte per automatik följer med till nästa 
fastighetsägare.  
 
Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal används i de fall byggherren äger marken och är en 
överenskommelse kring hur exploateringen ska genomföras. Avtalet 
behandlar ansvaret för utförande och finansiering och tecknas innan 
kommunens antagande av detaljplanen. Kommunen ska ha riktlinjer som 
anger utgångspunkter och mål för exploateringsavtalen. Detta krav 
infördes i  6kap. 39§ PBL i jan 2015 med syfte att tydliggöra för 
byggherren redan innan planläggningen vilka krav kommunen ställer på 
planering och genomförande.  
 
Villkoren i ett exploateringsavtal får inte tvinga byggherren till åtgärder 
utöver vad som krävs av lagstiftningen. Avtalen får t.ex. inte ställa högre 
tekniska egenskaper på bebyggelsen än vad som är reglerat i PBL, plan- 
och byggförordningen och Boverkets föreskrifter. (Kalbro och Lindgren, 
2015 s.133-136) Enligt Svenskt vattens seminarium om dagvatten är det 
svårt att tolka var gränsen går för vad som är möjligt att reglera i 
exploateringsavtal t.ex. möjligheten att reglera flöde och att ställa krav på 
fördröjningsmagasin. Det finns delade meningar kring vilka krav som går 
ställa i ett avtal. Enligt Karlbro och Lindgren får avtalen reglera att 
byggherren ska vidta eller finansiera t.ex. anläggandet av VA-anläggningar 
för vatten och avlopp under förutsättning att det är nödvändigt för 
genomförandet av detaljplanen (2015 s.133-136). 

Av förarbetena till lagstiftningen framgår att det även kan vara åtgärder 
utanför planområdet. I de fall det rör sig om skydds- och 
säkerhetsåtgärder för att kvartersmarken ska vara lämplig för bebyggelse 
är det naturligt att reglera även dessa frågor i exploateringsavtalet. Vidare 
kan exploateringsavtalet behandla bebyggelsens utformning genom att 
t.ex. hänvisa till gestaltningsprogram samt utformningen av allmän 
plats.(Prop.2013/14:126 s.156)  
 
Svenskt vatten menar att det är lämpligt att kommunen upprättar en 
informationsskrift med illustrationer över rekommenderade 
dagvattenlösningar samt information om höjdsättning samt hantering av 
dränerings- och spillvatten på privata fastigheter. I samband med 
exploateringsavtal eller köpeavtal kan denna information lämnas till 
blivande fastighetsägaren tillsammans med eventuell dagvattenstrategi och 
gällande planbestämmelser. Denna information behöver ges tidigt, i 
bygglovskedet är detta ofta för sent eftersom projekteringen redan kan 
vara så genomarbetad att det är svårt att göra förändringar. (Svenskt 
vatten 2011, s.53) 
 
Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtal tecknas då kommunen överlåter mark till byggherrar 
för byggnation. Avtalet innebär att byggherren under en viss tid och under 
vissa villkor har ensamrätt att förhandla om förutsättningarna för 
genomförandet av ny bebyggelse. När detaljplanen antas sker en definitiv 
överlåtelse av marken samtidigt som ett slutgiltigt avtal skrivs. Innehållet i 
detta avtal är i princip samma som i ett exploateringsavtal. 
Markanvisningsavtalet har dock inte samma rättsliga begränsningar 
eftersom kommunen i detta fall har rollen som markägare och inte 
planmyndighet. I likhet med exploateringsavtal får det inte ställas högre 
krav på byggnaders tekniska egenskaper än vad som är reglerat i PBL, 
plan- och byggförordningen och Boverkets föreskrifter. (Kalbro och 
Lindgren, 2015 s.138-139) Enligt utbildning av SIPU kan kommunen 
genom avtal vid markupplåtelser reglera mer är vad som är möjligt att 
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reglera i detaljplanen som t.ex. krav på LOD, gröna tak samt åtgärder 
utanför planområdet.  
 
Kommunen måste ha en markanvisningspolicy med utgångspunkter och 
mål samt principer för prissättning av marken. (Kalbro och Lindgren, 
2015 s.139) 
 

BYGGLOV OCH KONTROLLPLAN 
BBR ställer krav på att takvatten ska avledas från huset med avsikten att 
skydda huset men det ställs inga krav på var vattnet ska ta vägen (SIPU). 
 
Inför projekteringen är det viktigt att byggherren har tillgång till och utgår 
från den information som finns på nybyggnadskartan som planerad höjd i 
fastighetsgräns mot gata samt ledningsdimensioner, färdigtgolvnivå samt 
dämningsnivåer. (Svenskt vatten 2011, s.51) 
 
Enligt 8 kap 9 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en obebyggd tomt 
som ska bebyggas ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten 
ska ordnas så att naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara och 
betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer. I 
författningskommentaren till införandet av motsvarande paragraf i PBL 
1987 framgår ”att tomtens förutsättningar i fråga om topografi, växtlighet 
och markbeskaffenhet samt sol-, temperatur- och vindförhållanden skall 
beaktas. Tomter med en på platsen naturligt uppvuxen vegetation är i 
allmänhet tåligare mot förslitning än nyanlagda och nyplanterade tomter. 
Byggnads- och anläggningsarbeten bör därför utföras så att skador på 
mark och vegetation så långt möjligt undviks.” (prop. 1985/86:1 s 517-
518) 
 
 
 
 

LOKALA FÖRESKRIFTER (ABVA) 
Utöver de bestämmelser som finns i Vattentjänstlagen kring nyttjandet av 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar har kommunerna möjlighet att 
enligt samma lag införa lokala föreskrifter. Dessa kallas ABVA, Allmänna 
bestämmelser för brukandet av det allmänna vatten- och 
avloppsanläggning. Bestämmelserna ska vara generella och omfattar både 
ny och befintlig bebyggelse. Förändringar i bestämmelserna gäller 
retroaktivt för alla abonnenter. Fastighetsägarens utnyttjande av den 
allmänna VA-anläggningen får inte oskäligt begränsas genom de allmänna 
bestämmelserna. Enligt Svenskt Vatten bör bestämmelserna innehålla 
regler om förbindelsepunkters lägen och om anslutning till den allmänna 
VA-anläggningen. (Svenskt vatten 2011)Föreskrifterna får endast beröra 
användningen av den allmänna anläggningen och inte innehålla specifika 
utformningskrav som t.ex. installation av ett fördröjningsmagasin eller 
andelen hårdgjord yta. (Seminarium Helsingborg)  
 
Enligt föredragare på seminariet är det inte omöjligt att krav skulle kunna 
ställas på kvalitet eller kvantitet men det saknas förslag på utformning av 
generella förskrifter, kommuner som tillämpat detta samt rättsfall där 
detta prövats. Föreskrifterna måste just vara generella, de omfattar både 
ny och befintlig bebyggelse, och får inte drabba en enskild fastighet på ett 
orättvist sätt. I lagkommentar till LAV (s. 121) står att ingen 
fastighetsägare kan göra anspråk på vattentjänster men annan kvalitet och 
kvantitet än vad som normalt behövs för hushållsändamål. Det finns 
ingen definition eller det uttrycket i lagstiftningen rörande dagvatten. Från 
branschens sida behöver man komma fram till vad som ska tolkas som 
”normalt dagvatten” som man kan begära som ett kvalitetskrav.  Det är 
rimligt att det borde gå avgränsa delområden som är extra känsliga och 
ställa högre krav där, t.ex. genom en begränsning av l/s/ha. En slutsats 
från seminariet var en rekommendation till kommunerna att testa att ställa 
krav på l/s/ha i ABVA eftersom det är obruten mark. (Seminarium 
Svenskt vatten)  
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Dagvattentaxa 
Enligt LAV (31 §) har VA-huvudmannen rätt att ta ut avgifter för 
nödvändiga kostnader i form av anläggningsavgifter och bruknings-
avgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift medan bruk-
ningsavgiften är en årlig avgift som ska täcka bl.a. drift- och 
underhållskostnader. Fördelningen av verksamhetens kostnader på 
användarna ska enligt lagstiftningen vara rättvis och skälig. Detta innebär 
att avgift måste tas både från dagvatten från allmän plats samt från 
fastighetsägare.  
 
Möjligheter finns att utforma dagvattentaxan på ett sätt som ger 
reducerade avgifter vid fördröjningsåtgärder på den egna fastigheten. 
Genom en differentierad taxa där avgiften för dagvatten delas upp i 
dagvatten från fastighet och dagvatten från gata gör att de som belastar 
dagvattennätet mest också får betala mest. För möjligheten till uppföljning 
av dessa lättnader kan ett GIS-material tas fram som redovisar andelen 
hårdgjord yta per fastighet. Bl.a. har Metria programvara för att framställa 
sådant kartmaterial med utgångspunkt från ortofoton samt 
fastighetsgränser. 
 

Översyn av lagstifningen  
Miljömålsberedningen har fått i uppdrag att ta fram en strategi för 
långsiktigt hållbar markanvändning (dir. 2011:91) och en strategi för en 
sammanhållen och hållbar vattenpolitik (dir. 2012:95). I betänkande Med 
miljömålen i fokus- hållbar användning av mark och vatten fokuseras på hur 
styrningen av markanvändningen kan utvecklas för ett ökat 
helhetsperspektiv, med särskild inriktning på samhällets behov av 
anpassning till ett förändrat klimat och främjande av grön infrastruktur. 
Enligt betänkandet finns det behov av en bättre samordning mellan 
regelverken för att åstadkomma en hållbar hantering av dagvatten. De 
lagar som reglerar dagvatten är otydliga, ofullständiga och dåligt 
samordnade. (SOU 2014, s. 214, s.234) 

Miljödepartementet anser att plan- och bygglagen vid en rätt tillämpning 
är ett väl fungerande verktyg för att säkra att nya bebyggelseområden samt 
kompletterande bebyggelse kommer att klara ett gradvis förändrat klimat. 
Plan-och bygglagen har däremot uppenbara begräsningar när det gäller 
skydd av mark och anpassning av befintlig bebyggelse. (SOU 2014, s. 182) 
SOU menar att även lagstiftningen behöver klimatanpassas, lagstiftingen 
som berör mark och vatten kommer ofta från en tid då 
klimatförändringarna inte var lika aktuella som idag. (2014, s. 185)  
 
SOU pekar på följande svårigheter med gällande lagstiftning 

• Svårigheter att anpassa och skydda befintlig bebyggelse 
• Rätt till pågående markanvändning, även i riskområden. 
• Nödvändiga skyddsåtgärder (upphävande eller moderniserande av 

detaljplan)för att förhindra kompletterande bebyggelse i 
riskområden genomförs ej då kommunen av ekonomiska eller 
politiska skäl inte vill motverka detta. 

• Lagstiftningen reglerar inte skydd av bebyggelse och mark mot 
påverkan från naturen. Istället förutsätts att åtgärder genomförs 
av en offentlig eller privat aktör. 

• Behov av en möjlighet för kommunen att vidta åtgärder på 
annans mark, t.ex. vid kraftigt förerenad mark som behöver 
åtgärdas för att skydda omgivande bebyggelse. 

• Förtydligande av PBL att i planeringen kunna vidta åtgärder för 
att skydda områden utanför planområdet. 

• Skyddsåtgärder enligt PBL riskerar att strida mot MB. T.ex. en 
vall vilken enligt MB strider mot strandskyddet. MB har fokus på 
skydd av naturen, miljön och människors hälsa samt att främja en 
hållbar utveckling medan skydd mot befintlig bebyggelse eller 
samhällsekonomiska intressen har en nedtonad roll. 

• Möjlighet att skapa en gemensamhetsanläggning som 
skyddsåtgärd för klimateffekterna för att säkra ett 
plangenomförande. Ändring i anläggningslagen. 

• VA-lagen- hänvisning Christensen. 
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• Bättre integrering och samordning mellan kommunens och 
länsstyrelsers kring de uppgifter de har när det gäller 
klimatanpassning. 

• Begränsade möjlighetet för kommunen att förebygga andra 
olyckor än bränder enligt lagen oms skydd mot olyckor. 

 
Enligt en aktuell artikel publicerad i Svenskt vattens branschtidning 
framhåller författarna att det idag finns begränsade kommunala verktyg 
för att ställa områdesspecifika krav och reglera dagvattenflöde. ABVA ska 
vara generella för hela verksamhetsområdet, avtal i gäller inte över tid och 
det inte finns ett uttalat stöd i PBL att hantera frågan i detaljplaneringen. 
Det krävs därmed förändringar i möjligheterna att reglera dagvatten för 
att kunna uppnå en hållbar dagvattenhantering som kan möta 
klimatförändringarna. Dels krävs en möjligheter för VA-huvudmannen att 
kunna begränsa dagvattenflöden från en fastighet till ledningsnätet under 
förutsättning att kravet är rimligt för fastighetsägaren och nyttjandet av 
fastigheten. Det behöver också vara möjligt att anpassa kraven efter olika 
områdens förutsättningar. (Svenskt vatten 2015, s.24) 
 
Enligt Christensen är det viktiga att styra kvaliteten, kvantiteten samt 
riktningen på dagvattenflödena. (2013, s. 139) 

 
SAMSYN & SAMVERKAN 
Förtätningstrenden tillsammans med klimatförändringarna innebär att 
dagvattenfrågan allt mer blir en samhällsplaneringsfråga till följd av det 
ökade antalet översvämningar. När dagvatten inte längre främst 
transporteras i rör utan på ytan blir det en gemensamt kommunalt fråga 
och dagvattnet berör flertalet aktörer på dess väg till recipienten.  
 
En samhällsplaneringsfråga 
En återkommande punkt i den studerade litteraturen om på 
föredragningarna är behovet av samverkan och ett 

förvaltningsövergripande samarbete där dagvatten ses som en del av 
samhällsplaneringen. Historiskt sett har dagvattenfrågan löst efter det att 
grunddragen till planen har dragits. Dagvattenhanteringen måste hanteras 
som en samhällsplaneringsfråga och inte endast en VA-fråga (Svenskt 
vatten 2011, s. 15 och SOU 2014, s. 214). I en hållbar dagvattenhantering 
ses dagvatten istället som en planeringsförutsättning som tillåts påverka 
utformningen av ett område där förutsättningarna kring 
dagvattenhanteringen ibland kan ge begräsningar i hur ett område kan 
bebyggas. Enligt Stahre ses i vissa fall dagvattenfrågan till och med som 
ett hinder för ett effektivt stadsbyggande. (2004, s.67) Det krävs en ökad 
förståelse för den samlade problembilden där dagvattenhantering är en 
utmaning som i likhet med övriga miljöutmaningar inte kan anses vara en 
professions ansvar. Beslutsfattare, ingenjörer, miljöspecialister och övriga 
medborgare har alla en roll i detta och de behöver alla samverka. 
Ingenjörerna behöver förstå det större sammanhanget medan de som 
influerar politiken behöver ha förståelse för de tekniska problemen. 
(Butler och Davies, 2004, s 2)  
 
En bred samverkan över kompetensgränserna är en förutsättning för att 
kunna skapa hållbara dagvattenlösningar. (Svenskt Vatten 2015, s. 15) 
Miljömålsberedningen framför att ansvarsfördelningen och 
förutsättningarna för en fungerande samverkan behöver utredas vidare. 
En viktig del i detta är samverkan över kompentensgränserna i 
kommunens olika förvaltningar och att samtliga berörda delar involveras. 
(SOU 2014, s. 213)  
 
I skriften Förtätning av städer- trender och utmaningar har SKL identifierat 
utmaningar för det hållbara stadsbyggandet där ”en övergripande 
utmaning för kommunerna är att skapa politiska visioner och målbilder 
som delas av såväl de egna politikerna som av invånare, näringsliv och 
föreningar.” Det behövs en utvecklad dialog och samverkan både internt 
och externt för att kommunerna ska kunna uppnå både hög attraktivitet 
och hållbarhet. (SKL 2015, s. 5-6) Enligt utställningen Regnet kommer 
krävs det också ett nytt sätt att tänka för att lyckas med den omställning 
som städerna behöver göra med anledning av klimatförändringarna. Detta 
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ställer krav på viktiga beslut och stora investeringar. Det krävs samarbete 
redan från början för att kunna genomföra stora förändringar i staden där 
även medborgarna spelar en viktig roll. 
 
En bred och komplex ansvarsbild 
Dagvattnet berör många olika aktörer från det att regnet faller tills det att 
vattnet når recipienten, bl.a. kommunala förvaltningar, väghållare, 
bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Alla aktörer påverkar 
dagvattenavrinningen och det är viktigt att dessa har kännedom om sitt 
ansvar att sköta sina anläggningar. (Svenskt Vatten 2014, s.15) 
Verksamhetsutövare så som huvudmannen för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen, väghållare, fastighetsägare m.fl. har ansvaret för att 
dagvattenanläggningar anläggs och drivs i enlighet med miljöbalkens 
bestämmelser.  
 
Lagstiftningen kring ansvarsfrågan är otydlig. Miljömålsberedningen lyfter 
fram ansvarsfrågan som ett grundläggande problem när det gäller 
dagvattenhantering där ingen enskild aktör har rådighet över frågan. En av 
de viktigaste ansvarsfrågorna är ansvaret att planera för framtida ökade 
flöden. (SOU 2014, s. 213) 
 
Några tydliga delar i lagstiftningen är dock att kommunen ansvarar för 
planeringen medan fastighetsägare och väghållaren ansvarar för avvattning 
av dagvattnet som sedan VA-huvudmannen avleder. 
Verksamhetsutövaren är ansvarig för rening. 
 
Kommunens ansvar 
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) trädde i kraft 2007. Denna 
innebar att kommunernas ansvar för dagvattenhanteringen tydliggjordes 
och skärptes. (Christensen, 2013, s 111) Av lagen anges att om det med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp (dvs. även dagvatten) i ett större 
sammanhang har kommunen skyldighet att ordna dessa vattentjänster. 

Kommunen ska bestämma verksamhetsområde och se till att behovet 
tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. �
 
Enligt 1 kap 2 § PBL framgår det att planläggning är kommunens ansvar. 
Kommunen har skyldigheter att utföra beredskapsplanering och 
skaderiskförebyggande arbete. Enligt lagen om åtgärder inför och invid 
extraordinära händelser i fredstid (SFS 2006:544) anges att kommuner ska 
göra risk- och sårbarhetsanalyser. Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 
2003:778) anges att kommuner ska upprätta handlingsprogram och arbeta 
med förebyggande verksamhet.  
 
De ökade regnmängderna tillsammans med pågående förtätning av 
städerna bidrar till ett ökat antal översvämningar. När dagvattnet kommer 
upp på ytan är det ett gemensamt kommunalt ansvar för VA-
huvudmannen, gata/park, stadsplanering och bygglov vilket ger en 
komplex ansvarsförhållande även inom kommunens verksamhet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behov och insatser för att nå en hållbar dagvattenhantering. De fyra översta behoven är 
i princip VA-huvudmannens ansvar medan kontrollerad översvämning och 
katastrofskydd för samhället är ett gemensamt kommunalt ansvar. 
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Kommunen är skadeståndsskyldig för skador till följd av översvämningar 
upp till tio år efter en detaljplan vunnit laga kraft om skadan uppstår som 
en följd av brister i detaljplanen. (Preskriptionslagen 1981:130) 
 
SKL pekar på vikten av att ansvaret för klimatanpassning ligger på 
kommunstyrelen eftersom det rör sig om strategiska beslut där det är 
viktigt med en politisk förankring samt ett förvaltningsövergripande 
arbete. (SKL 2012, s 9) Förvaltningars sammansättning och 
ansvarsområden varierar mellan kommunerna likaväl som att VA-
huvudmannen kan vara en kommunal förvaltning eller ett kommunalt 
bolag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar i strategiska frågor som bland annat 
översiktsplan, dagvattenpolicy, godtagbara säkerhetsnivåer i form av 
längsta grundläggningsnivå och dimensionerande flöde. 
Kommunfullmäktige fattar också beslut om avgränsningen för 
kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp utifrån var det 
finns behov av en samlad lösning samt föreskrifter om användningen av 
allmänna VA-anläggningar.  
 
Stadsbyggnadsnämnden eller motsvarande ska i samråd med andra 
förvaltningar och övriga berörda se till att dagvattenfrågorna beaktas i 
planering och bygglovprövning enligt gällande lagstiftning.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande ska genom tillsyn av 
verksamheter kontrollera att dagvattenhanteringen bedrivs i 
överensstämmelse med miljöbalken. 
 
Gatukontor eller motsvarande har ansvar för underhåll av 
dagvattenbrunnarna. (Svenskt Vatten 2014, s. 14) Ansvaret för vägar och 
gators avvattning beror på vem som är huvudman för vägen, se vidare 
under rubriken Väghållare nedan. Genom att sopa gatorna kan mängden 
föroreningar som leds bort med dagvattnet minska.  
 

VA-huvudmannens ansvar 
VA-huvudmannen kan vara en kommunal förvaltning eller ett kommunalt 
bolag. VA- huvudmannen ansvarar för ledningssystemet fram till 
förbindelsepunkterna för de anslutna fastigheterna. (Svenskt Vatten 2014, 
s. 14) 
 
I förarbetena till LAV står följande om kommunens skyldighet att bygga 
ut avloppssystem för dagvatten enligt 6§: ”Utbyggnadsskyldighet bör alltså 
gälla om det i ett område med en samlad bebyggelse finns ett faktiskt 
behov av en samlad lösning av dag- och drän- vattenfrågorna, dvs. när 
avvattningen av bebyggelseområdet med hänsyn till VA-lagstiftningens 
skyddsintressen behöver lösas i ett större sammanhang.” (Prop. 
2005/0678 s. 47) Vad som avses med ett större sammanhang framgår inte 
men bedömningar har definierats som 20-30 fastigheter med avvikande 
tolkningar både uppåt och nedåt. (Seminarium Svenskt vatten) 
 
VA-huvudmannen måste enligt LAV ha ”skäliga anspråk på säkerhet.” I 
rättspraxis har angetts att ”det avgörande är den för ansluten bebyggelse 
totala översvämningsrisken” Om huvudmannen har åsidosatt en 
skyldighet har den ersättningskrav för översvämningsskada inom 
verksamhetsområdet. (Seminarium Svenskt vatten) För vad som bedöms 
var skäliga anspråk på säkerhet enligt LAV har det i avgörande domar 
hänvisats till Svenskt vattens branschriktlinjer. 
 
Det finns enligt LAV inga angivna kvalité- eller kvantitetsbegränsningar 
på dagvatten som det finns för spillvatten och dricksvatten. Detta innebär 
att det är kommunens skyldighet att avleda och rena dagvattnet oavsett 
kvalité eller mängd inom områden med samlad bebyggelse. VA-
huvudmannan har dock möjligheter att ta ut högre avgifter för starkt 
förorenat dagvatten från den enskilde fastighetsägaren.(Christensen 2012, 
s.28-29) 
 
VA-huvudmannen har rätt att bestämma vilket vatten som ska ledas vart. 
(Seminarium Svenskt vatten) 
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Fastighetsägarens ansvar 
En fastighetsägare ansvarar för att ta hand om dagvatten inom den 
egna fastigheten eller att leda det till VA-systemet. Fastighetsägaren 
ansvarar för ledningssystemet på den egna fastigheten fram till 
förbindelsepunkten med det allmänna ledningsnätet. (Svenskt Vatten 
2014, s. 14) En fastighet har brukningsrätt när den blivit ansluten. 
(Seminarium Svenskt vatten) 
 
Jordabalken reglerar rättsförhållandet för fast egendom, det vill säga jord 
och bestämmelser om rättsförhållande mellan grannar. En fastighetsägare 
ska ta skälig hänsyn till omgivningen så att skada inte uppstår på 
angränsande mark. Detta kan tolkas som att en ändring av det naturliga 
dagvattenflödet inte får göras om det innebär negativa konsekvenser för 
omgivande mark. Enligt 8 kap 9 § plan- och bygglagen (2010:900) ska 
tomten ordnas så att ”naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara 
och betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte 
uppkommer.” ”Bedömningen av vad som är betydande olägenheter måste 
göras med urskiljning, med hänsyn bl. a. till de förhållanden som råder på 
platsen. I kraftigt sluttande terräng är det t.ex. naturligt att dagvatten från 
en högre belägen tomt i viss utsträckning rinner ner över lägre belägna 
tomter. ”(prop. 1985/86:1 s 517-518) 
 
Verksamhetsutövarens ansvar 
Enligt 9 kap 7§ Miljöbalken (1998:808) ska avloppsvatten avledas och 
renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa 
eller miljön inte uppkommer. En verksamhetsutövaren som ger upphov 
till föroreningar har också ansvarar för vad som släpps ut. 
 
Väghållarens ansvar 
Väghållare kan antingen vara kommunen, Trafikverket eller en enskild 
huvudman Väghållaren ansvarar för att avvattna vägkropp och för 
bortledning (markavvattning) om området ligger utanför 
verksamhetsområdet. Vägdike enligt 13§ LAV ingår inte i den allmänna 
va-anläggningen. Om området ingår i verksamhetsområdet finns en 

avgiftsskyldighet till den allmänna VA-anläggningen om tjänsten finns. 
(Seminarium Helsingborg) 
 
Dikningsföretag 
Med dikningsföretag menas en samfällighet som bildats för att förbättra 
markavvattningen vanligtvis inom jordbruksmark. Många dikningsföretag 
är gamla och har en oklar ansvarsfördelning. Om en exploatering vill 
nyttja ett befintligt dikesföretag för avvattning krävs en omprövning av 
dikningsföretaget med bl.a. en ny kostnadsfördelning. 
 

EKONOMI 
En kritik mot öppna dagvattenlösningar är den utökade kostnaden för 
drift- och service jämfört med ett ledningssystem. Samtidigt är 
kostnaderna för skador till följd av översvämningar är stora vilket ger ett 
behov av att se frågan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Grönskan 
ger också andra kvalitéer som ekosystemtjänster, en ökad attraktivitet på 
bostadsmarknaden vilket kan locka nya skattebetalare till kommunen. 
 
SKL anser att ”staten bör ta ett större ansvar för att anpassa samhället till 
klimatförändringarna och se till att det blir ekonomiskt möjligt för 
kommuner att göra de förebyggande åtgärder som behövs. Att lägga 
ansvaret för att planera, prioritera och genomföra alla åtgärder på� 
kommunerna är inte rimligt. Kostnaderna för de enskilda kommunerna är 
hög, klimatfrågan är av nationell angelägenhet.” (SKL 2012, baksidan) 
 
Kostnader för skador 
De allt mer förekommande extrema regnen med översvämningar som 
följd är kostsamma för samhället. Enligt en sammanställning av 
försäkringsbolagens skador orsakade av översvämningar märks en tydlig 
ökning under 2014 då Sverige drabbades av flertalet skyfall under augusti. 
Detta år låg skadekostnaderna på 1 046 miljoner kronor jämfört med en 
kostnad mellan 150- 300 miljoner per år under perioden 2011-2013. 
(Bäckman m.fl. 2015) Skyfallet i Köpenhamn 2011 beräknas ha kostat på 
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6 miljarder danska kronor. Sedan dess har klimatanpassning blivit en 
politisk prioriterad fråga i Köpenhamn eftersom det blev tydligt att 
åtgärder krävs inför framtida väderhändelser. (Stenmar och Öhrner 2015) 
 
Samhällsekonomisk analys 
För att utreda om en anpassningsåtgärd är lönsam ur ett 
samhällsekonomsikt perspektiv är en kostandsnyttoanalys ett bra verktyg 
där kostnaden för en anpassningsåtgärd kan vägas mot kostnaderna som 
uppkommer om åtgärden uteblir. På detta sätt tydliggörs nyttan av 
klimatanpassningsåtgärder som investeringar i ett mer moståndskraftigt 
samhälle vilket innebär besparingar i ett långsiktigt perspektiv. Analysen 
kan också ligga till grund för diskussionen kring lämplig risknivå att 
planera efter. (Boverket 2010b, s.55)  
 
En kostnadsberäkning från utställningen Regnet kommer visar att en 
samlad planering av dagvattenhantering och klimatanpassning är ungefär 
hälften så dyrt jämfört med ett traditionellt ledningssystem där 
klimatanpassningsfrågan separat. Den största kostnaden i det senaste 
alternativet är en ombyggnad av ledningsnätet för att hantera 10-årsregn. 
 
Grönskans värde 
I New York har datorprogrammet i-Tree visat att besparingar kan göras 
på 1100 kronor om året för varje träd genom värdet av de 
ekosystemtjänster som träden ger. För en stad i Malmös storlek innebär 
det en summa på 66 miljoner per år. Beräkningarna i New York ledde till 
att en miljon nya träd planterades. (Delshammar m.fl. 2015) 
 
Att höja kvaliteten på befintliga grönområden är en stark ekonomisk 
drivkraft för privata exploatörer eftersom utsikt och tillgång till 
parkmiljöer är två viktiga prispåverkande aspekter på bostadsmarknaden. 
Möjligheterna att stärka grönområdenas kvalitéer blir därmed ett starkt 
motiv till att ta i anspråk en del av ytan för exploatering. (WSP 2014, s 18) 
 

”För att städer ska vara en attraktiv plats för boende och besökare och 
fungera som ett ekonomiskt nav i kommunen, måste grönskans roll 
räknas in i städers strategiska investeringar.” (Boverket 2010b, s. 12) 
 

SAMMANFATTNING AV 
FORSKNINGSÖVERSIKT 
Det pågår en kunskapsutbyggnad inom dagvattenområdet där regeringen 
ska utreda behovet av förändringar i lagstiftningen för att underlätta 
reglering och ansvarsfördelning. Svenskt vatten kommer under året ut 
med nya branschriktlinjer och även Boverket arbetar med att ta fram 
riktlinjer. Det stora utbudet av utbildningar inom dagvattenområdet tyder 
på att det är en aktuell fråga som kommunerna är i behov av fortbildning 
kring.  
 
Förtätning tillsammans med klimatförändringarnas effekter som är synliga 
redan i vår samtid ställer krav på en annan syn på dagvattenhantering där 
öppna dagvattenlösningar är ett komplement till ledningsnätet och där 
dagvatten är en del i kommunens klimatanpassningsarbete. (utställningen 
Regnet kommer) Beroende på hur stora regnen är och vilka 
vattenmängder som uppstår behöver dagvattenhanteringen lösa olika 
behov, allt från att medföra infiltration för att bibehålla 
grundvattenreserver till att utgöra katastrofskydd för samhället vid 
extrema regn. Vid en dimensionering av dagvattenanläggningar ligger 
beräkningar av förväntat dagvattenflöde till grund för utformningen. 
Genom att utgå från regn med olika återkomsttider väljs säkerhetsnivå för 
samhället med en gräns för hur ofta en översvämning kan tolereras. 
Kostnadsnyttoanalyser är ett verktyg för att se samhällsnyttan i 
klimatanpassningsåtgärderna där dessa kan ses som investeringar i ett 
motståndskraftigt samhälle. (Boverket 2010b, s.55) En öppen 
dagvattenhantering ger även andra mervärde i allt från biologisk mångfald 
till en stadsmiljö som lockar nya invånare. 
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Medan ledningar främst är en teknisk fråga kring dimensionering i 
samband med utbyggnadsen av ett område innebär den hållbara 
dagvattenhanteringen med öppna lösningar att dagvatten blir en 
planeringsförutsättning och därmed en förvaltningsövergripande 
planeringsfråga. En omställning till mer öppna dagvattenlösningar ställer 
krav på ett större samarbete över förvaltningsgränserna men också i 
kommunikationen med fastighetsägare och exploatörer. En svårighet i 
detta arbete är den otydliga lagstiftningen vad gäller ansvar och styrmedel 
vilket inte ger kommunerna några tydliga ramar att förhålla sig till.  
 
Den fysiska planeringen lägger grunden för en hållbar dagvattenhantering. 
(Stahre 2004, s.67) Det är främst genom planområdets utformning som 
dagvattenfrågan kan regleras. Det finns begränsade möjligheter att styra 
med planbestämmelser och få möjligheter att påverka eller ålägga 
fastighetsägarna att utföra åtgärder.(SIPU och Svenskt vattens 
seminarium) Dagvattenfrågan kan av olika anledningar göra att ett område 
ej går att planlägga. Om exploateringen bedöms påverka 
miljökvalitetsnormer för vatten går det inte säkra ett plangenomförande 
genom planbestämmelser (Christensen 2012, s. 20-21). Ett annat exempel 
är att förtätningsprojekt där ledningsnätet ofta redan är fullutnyttjat. Om 
det saknas utrymme att hantera dagvatten på allmän plats eller att 
uppgraderingen av ledningarna blir för dyr kan en planläggning hotas 
eftersom det samtidigt finns begränsade möjligheterna att ställa krav på 
lokalt omhändertagande inom fastigheten. (Svenskt vatten 2015) 
 
Slutsatsen från forskningsöversikten är att det finns svårigheter att 
anpassa och reglera befintlig bebyggelse, att skydda områden utanför 
planområdet samt att ställa krav på lokalt omhändertagande (LOD). Mer 
specifikt saknas främst möjligheterna att reglera flöde från en fastighet 
eller ett område och att säkra att miljökvalitetsnormer inte överskrids. Det 
kommunen kan reglera inom detaljplanen för att påverka LOD är bl.a. 
markens genomsläpplighet av vatten (MÖD 2013:14). Med stöd i 4 kap 
12§ kan även bestämmelser införas om krav på åtgärder för att möjliggöra 
lokalt omhändertagande om åtgärderna syftar till att förhindra över-
svämningar i samband med regn.(Boverket 2011, s.39-40) (Christensen 

2012, s. 17-18). Enligt Boverkets går det därmed att beskriva ett högsta 
dagvattenflöde i planbeskrivningen och genom en utformning av plan-
bestämmelserna redovisa vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma 
denna flödesbegräsning. Boverket menar att det t.ex. kan föreskrivas om 
fördröjningsmagasin, avskärande diken eller avrinningsytor. (Boverket 
2011, s.41) 
 
Kommunen aldrig kan frångå sina skyldigheter att som VA-huvudman 
ordna vatten och avloppstjänster om området ligger inom verksamhets-
område för dagvatten eller om detta behov uppkommer i samband med 
planläggningen. (Christensen 2012, s. 18)VA-huvudmannen kan till viss 
styra dagvattenhanteringen genom dagvattentaxa och lokala föreskrifter 
(ABVA). Genom en differentierad VA-taxa kan lokalt omhändertagande 
uppmuntras men inte tvingas. Från branschens sida finns önskemål om 
kommunala verktyg för att ställa områdesspecifika krav och reglera 
dagvattenflöde från en fastighet (Svenskt vatten 2015). De lokala 
förskrifterna ska vara generella och det finns inget uttalat stöd i 
lagstiftningen att det går anpassa dessa efter förutsättningarna på platsen. 
Enligt föredragare på Svenskt vatten seminarium är det dock rimligt att 
det borde gå avgränsa delområden som är extra känsliga och ställa högre 
krav där, t.ex. genom en begränsning av l/s/ha men det saknas rättsfall 
där detta prövats 
 
Utifrån dessa slutsatser dragna i forskningsöversikten är det intressant att 
gå vidare och studera hur de tre utvalda kommunerna arbetar med 
dagvattenfrågan i den fysiska planeringen och vilka utmaningar de ser för 
att nå en hållbar dagvattenhantering, Vilka styrmedel använder sig 
kommunerna av och anser de att gällande lagstiftning ger de möjligheter 
att reglera dagvattnet som krävs för att möta framtidens ökade 
regnmängder? De bristande möjligheterna att ställa krav på LOD gör att 
kommunerna till stor del blir beroende av privata initiativ, hur arbetar 
kommunerna för att påverka exploatörer och fastighetsägare? Det är 
också intressant att studera om det finns en samsyn ute i kommunerna att 
dagvattenfrågan är en gemensam samhällsplaneringsfråga i likhet med det 
resonemang som litteratuten framhåller. 
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FALLSTUDIER 
 
 
I detta kapitel redovisas resultaten av fallstudierna som består 
av enkätundersökningar samt analys av kommunala dokument. 
Enkätfrågor har skickats ut till utvalda tjänstemän i Helsinborg, 
Malmö och Växjö kommun samt Svenskt vatten och Boverket. 
En analys av kommunala dokument har utförts kring hur 
dagvattenfrågan hanteras i de studerade kommunerna. Fokus 
ligger på detaljplaneskedet samt vilka styrmedel och 
planeringsunderlag kommunerna använder sig av. 
Kommunernas samarbete  kring dagvattenfrågan studeras 
också samt olika sätt att uppmuntra exploatörer och 
fastighetsägare till en mer hållbar dagvattenhantering. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av de viktiga resultaten utifrån 
fallstudierna.  
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FRÅGOR ATT UTREDA VIDARE  
Utifrån forskningsöversikten har frågor identifierats att studera närmare i 
fallstudierna av de utvalda kommunerna Helsingborg, Malmö och Växjö. 
Utifrån frågornas karaktär har en indelning gjorts i frågor att besvara 
genom en analys av kommunala dokument samt genom 
enkätundersökningar. 
 

Analys av kommunala dokument  
Följande frågor har valts ut att studera närmare i de tre utvalda 
kommunerna genom att analyserna kommunala planeringsdokument och 
policys som behandlar dagvatten.  
 

1. Vilka dokument i form av policy, strategier, tematiskt tillägg till 
översiktsplan m.m. finns i kommunen som berör dagvatten? 

 
2. Hur hanteras dagvatten i översiktsplanen samt i detaljplanerna? 

 

Enkätundersökningar 
Som ett komplement till analysen av kommunernas dokument har 
enkätundersökningar gjorts. Följande enkätfrågor har ställts med en viss 
anpassning till respektive avdelning vad gåller fråga nummer 6: 
 

1. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med öppna 
dagvattenlösningar jämfört med ett konventionellt ledningsnät? 
 

2. Vilka utmaningar ser ni för att nå en hållbar dagvattenhantering 
och vad är viktigast att tänka på för att lyckas? 
 

3. Hur ser ni på tillgången till nationella och regionala mål och 
riktlinjer samt planeringsunderlag inom dagvattenområdet från 
myndigheterna? Vad saknas? 
 

4. Hur fungerar samarbetet mellan kommunens olika förvaltningar 

samt VA-huvudmannen i dagvattenfrågan? Är det något i 
organisationens uppbyggnad som underlättar eller försvårar ett 
bra samarbete? 
 

5. Vilken inställning upplever ni att fastighetsägare och exploatörer 
har till öppna dagvattenlösningar? Hur arbetar ni utåt mot 
fastighetsägare och näringsliv för att öka förståelse och kunskap 
kring dagvattenhantering, dränering och föroreningar m.m.? 
 

6. PLAN: Hur reglerar ni dagvatten i detaljplaneringen för att sträva 
mot en hållbar dagvattenhantdering? (t.ex. lokalisering av 
bebyggelse, höjdsättning, planbestämmelser, grönytefaktor, 
exploateringsavtal) 
 
VA: Hur jobbar ni med olika styrmedel för att gå mot mer öppna 
dagvattenlösningar? (tex. dagvattentaxa, ABVA, avtal) 

MILJÖ och PARK: Hur arbetar ni för att sträva mot en hållbar 
dagvattenhantering? 

7. Upplever ni att aktuell lagstiftning kring dagvatten ger de 
möjligheter som behövs för att kunna planera för en hållbar 
dagvattenhantering? Om inte, vad är det som saknas? 
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ANALYS AV KOMMUNALA 
DOKUMENT 
 

Styrande dokument, planeringsunderlag & 
planeringsverktyg   
Helsingborg  
Helsingborg har en dagvattenpolicy från 2007 vilken innebär att LOD ska 
tillämpas i första hand, sedan öppen dagvattenavledning och i sista hand 
ledningsnätet. Det är viktigt att uppmuntra fastighetsägare och tydliggöra 
syftet med dagvattenhanteringen. Dagvattenpolicyn är under omarbetning 
där en ny version förväntas antagas under 2015. 
 
Det finnns en klimat- och sårbarhetsanalys från 2009. I en risk-och 
störningsdatabas visas bl.a. områden med risk för ras, skred och erosion 
samt vattentäkter och marknivåer.  
 
Kommunen har tagit fram ett PM kring klimatanpassning som är antaget av 
kommunfullmäktige 2012. Av detta framgår vikten av att vid förtätning 
skydda och utveckla grönytor för dagvattenhantering. (s.46-47) En 
översiktlig kartläggning har utförts av lågpunkter i terrängen i anslutning 
till planerade utbyggnadsområden  
 
Malmö  
Malmö har en dagvattenstrategi från 2008. Grundprinicipen är att vattnets 
naturliga avrinnings ska förändras så lite som möjligt och ytlig avledning 
därmed bör tillämpas i de flesta fall. Det framförs att det krävs en samsyn 
kring dagvattenfrågan mellan alla aktörer för att nå en långsiktigt hållbar 
stadsutveckling (s.4) Dagvattenhanteringen bedöms vara en viktig 
förutsättning vid valet av nya exploateringsområden.  
 

Grönplanen från 2003 bygger på att skapa ett grönt sammanhängande 
nätverk. Arbete pågår med en plan för Malmös gröna miljöer som ska 
ersätta Grönplanen. 
 
Malmö arbetetar i två EU-projekt ,GRABS och GreenClimateAdapt, med 
att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning, utveckla ett webbaserat 
klimatanpassningsverktyg samt demonstrera hur städer kan bemöta 
klimatförändringens effekter med hjälp av bl.a. öppen 
dagvattenhantering.(Boverket 2010a, s. 19) 
 
Växjö 
I Grönstrukturprogrammet har befintliga dagvattenlösningar inom gröna 
miljöer identifierats samt ytor lämpliga att lämna oexploaterade för att 
säkra framtida dagvattenhantering. Inom områden med risk för 
översvämning bör ingen tillkommande bebyggelse ske på gröna ytor 
alternativt att det sker kompensationsåtgärder. 

Växjö kommun har genom ett EU-projekt tagit fram en 
klimatanpassningplan 2013 som lyfter fram dagvattenfrågan som en av de 
viktigaste och mest akuta frågan när det gäller klimatförändringarnas 
konsekvenser för samhället. En inledande konsekvens- och sårbarhetsanalys 
pekar på att en högt prioriterad åtgärd är att synliggöra lämpliga ytor för 
dagvattenlösningar samt att ta fram investeringsplaner för 
dagvattenåtgärder.  

Växjö kommun har tagit fram ett GIS-skikt som visar andel hårdgjord yta 
per fastighet som visar sårbara områden. (Klimatanspassningsplan, 2013) 
En dagvattenpolicy är under framtagande. 
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Dagvatten i översiktsplan 
Helsingborg  
Helsingborgs översiktsplan är från 2010 och anger att lågpunkter i 
landskapet ska reserveras för vattenfördröjning och att turistnäring och 
upplevelsevärden ska tillgodoses invid blå stråk. (s. 56) Ökad nederbörd 
och behovet av skyddsåtgärder mot översvämning ska beaktas. (s.76) 
 
Malmö  
Översiktsplanen från 2014 anger att dagvatten ska hanteras på ett 
ekologiskt hållbart och säkert sätt. I nya områden ska vattenvägar skapas 
genom god höjdsättning. Mångfunktionella ytor krävs för ett effektivt 
markutnyttjande. LOD ska så lång som möjligt uppnås och regleras i 
detaljplaner. (s.55) Det framförs att det krävs ett utökat samarbete och 
gemensamma målbilder mellan förvaltningar näringsliv och andra aktöter 
för att klara den komplexa utmaningen. (s.62-63) 

Växjö 
Översiktsplanen från 2005 påpekar att dagvattenhanteringen är ett 
problem vid förtätning där ledningssystemet ofta inte klarar av mer vatten 
från den utökade mängden hårdgjorda ytor. Det är viktigt av många 
anledningar att fördröja dagvattnet eller infiltrera dagvattnet och låglänta 
partier kan bevaras och nyttjas för dessa ändamål. Planutredningar bör 
redovisa hur dagvattenfrågan löses på ett hållbart. (s.78) 
 
Dagvatten i detaljplan 
Helsingborg  
Enligt dagvattenpolicyn ska en förstudie kring geoteknik och geohyrologi 
utföras inom planarbetet för att avgöra lämplig dagvattenlösning. Vid 
höjdsättning ska hänsyn tas till kommande klimatförändringar. I flertalet 
av detaljplanerna, t.ex. för Mariastaden används egenskapsbestämmelser yt 
– Marken ska vara tillgänglig för ytvattenavrinning/infiltration på öppna 
stråk inom områdena som även fungerar som gångvägar. Genom 

sektioner över gaturummen visas en höjdsättning av gatan som medger ett 
stråk för dagvattenhantering.  
 

 
Gatusektion på plankartan som visar utformning med dagvattenavledning (Detaljplan 
för Mariastaden etapp VII) 
 
I flertalet detaljplaner anges att lokalt omhändertagande/fördröjning av 
dagvatten (LOD) tillämpas enligt Helsingborgs dagvattenpolicy och att  
och planbestämmelser som anger att dagvattenhanteringen ska redovisas i 
samband med bygglov. 
 
Malmö  
Dagvattenstrategin ger exempel på planbestämmelser som 
rekommenderas och redan praktiseras så som maximalt dagvattenflöde 
från området samt att minst 50% av dagvatten från hårdgjorda ytor skall 
ledas ut över genomsläppliga ytor där vattnet ges möjlighet att fördröjas 
innan det når det kommunala systemet., och krav på rening. (s.16)  
 
Bo01-området är känt för sin dagvattenhantering där den första etappen 
hade ambitionen att allt dagvatten skulle omhändertas lokalt. Inom 
området tillämpas grönytefaktorn vilken är en del av bygglovprövningen.  
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I Malmö har dem tidiga startblockmöten innan nämnden fattat beslut att 
påbörja ett planarbete. Dagvattenhanteringen är en viktig fråga och kan 
vara avgörande om man ska gå vidare med planen eller inte. (SIPU) 
 
Växjö  
I Växjö framförs det ofta i detaljplanerna att ledningsnätet är hårt belastat 
och att det därmed krävs dagvattenhantering inom kvartersmark. I ett 
antal detaljplaner i finns en planbestämmelse att dagvatten ska tas omhand 
i ett trögt system eller att takvatten ej får avledas direkt till ledningsnätet. 
Ett exempel är detaljplan för södra stationsområdet (Växjö 10:15 m.fl.) 
från 2012/2014 som anges att avrinningen från området inte får öka efter 
exploateringen och där planbestämmelser anger att dagvatten ska 
fördröjas inom området och att innegårdar ska göras gröna med 
hänvisningar till planbeskrivningen.  
 

ENKÄTUNDERSÖKNINGAR 
En enkätundersökning har genomförts för att få en uppfattning av de 
olika förvaltningarna inom kommunerna ser på dagvatten och hur frågan 
hanteras i den fysiska planeringen. Enkäten har skickats ut till 
representanter från kommunernas Stadsbyggnadskontor eller 
motsvarande samt representanter från VA-huvudmannen, strategisk 
miljöavdelning samt gatukontor/stadsmiljökontor eller motsvarande. Av 
de totalt 12 tillfrågade har sju stycken svarat fördelat på två kommuner 
under varje kategori utom plan där endast ett svar har inkommit. Följande 
avdelningar inom kommunerna har svarat: 
 
Stadsbyggnad 
Stadsbyggnadskontoret i Växjö 
 
Strategisk miljö 
Avdelningen för stadsutveckling och klimat, Miljönämnden, Malmö 
Planeringskontoret, Kommunledningsförvaltningen, Växjö 
 

Gata/Stadsmiljö 
Gestaltning och projektering, Stadsbyggnadsförvaltningen,  
Planeringsavdelningen, Tekniska förvaltningen, Växjö 
 
VA-huvudman 
NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB), Helsingborg 
VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen, Växjö. 
 
Frågor Helsingborgs översiktsplan är från 2010 och  
 har ställts kring vilka styrmedel kommunerna använder sig av samt hur de 
upplever att samarbetet fungerar mellan de olika förvaltningarna. 
Kommunernas syn på tillgång till nationella och regionala riktlinjer och 
planeringsunderlag samt eventuella begräsningar i aktuell lagstiftning 
studeras också samt olika sätt att uppmuntra exploatörer och 
fastighetsägare till en mer hållbar dagvattenhantering. Frågorna har 
utformats utan svarsalternativ för att ge ett resultat med egenformulerade 
svar. 
 
Utöver kommunerna har även samma frågor med en viss anpassning 
ställts till representater från Svenskt vatten och Boverket. Boverket har valt 
att inte svara på samtliga frågor p.g.a. begränsad insyn i det praktiska 
planeringsarbetet. 
 
De inkomna svaren bör mer ses som personliga åsikter än en samlad syn 
från hela avdelningen. För få svar för att kunna dra ”säkra” slutsatser men 
ändå en bild av det generella läget. 
 

För- & nackdelar 
Fördelar 
En fördel med öppna dagvattenlösningar som i princip alla tillfrågade har 
uppmärksammat är de estetiska, pedagogiska och rekreativa värdena som 
uppkommer när vattnet synliggörs i stadsmiljön. En annan tydlig fördel är 
möjligheten till fördröjning där bl.a. belastningen på ledningsnätet 
minskar. Samtidigt ger de öppna lösningarna en ökad kapacitet vid höga 
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flöden vilket ger möjligheter att bättre hantera kommande 
klimatförändringar. Till exempel kan man genom att utforma torg, parker 
eller idrottsplaner utformas för att vid extrem nederbörd fungera som 
magasin, sk multifunktionella ytor. 
 
Knappt hälften pekar på de ekologiska värdena och förutsättningar för 
biologisk mångfald. Från Gata och VA-huvudmannens sida ser man även 
fördelar med öppna lösningar genom att driftstörningar synliggörs och 
snabbare kan åtgärdas. Möjligheten till rening nämns av två av de sju 
deltagarna. 
 
  
  

PLAN MILJÖ GATA VA SV 

Fördröjning  1 av 1 1 av 2 2 av 2 1 av 
2 

 

Ökad kapacitet höga 
flöden  

1 av 1 1 av 2  1 av 
2 

x 

Estetiskt 1 av 1 1 av 2  1 av 
2 

x 

Pedagogiskt 1 av 1 1 av 2 1 av 2   
Upplevelse och 
rekreation 

 1 av 2 1 av 2 1 av 
2 

 

Biologisk mångfald  2 av 2 1 av 2   
Driftstörningar syns   1 av 2 1 av 

2 
 

Rening 1 av 1   1 av 
2 

x 

Vattenbalans i marken     x 
Behov av skugga     x 

 

Tabell över svar på frågan om fördelar med öppna dagvattenlösningar jämfört med 
ett konventionellt ledningsnät. 
Svenskt vatten ser främst fördelar i möjligheten att hantera höga flöden 

som inte ledningsnäten är dimensionerade för. Vidare så gynnar öppna 
dagvattenlösningar också en bibehållen vattenbalans i marken och 
motverkar sjunkande grundvattenytor. En annan fördel är möjligheten 
att tillgodose framtida behov av skugga.  
 
Nackdelar 
Enkätundersökningen visar att den största nackdelen med öppna 
dagvattenlösningar är ett ökat skötselbehovet jämfört med ett 
ledningsnät. Det är främst gatukontor/projektering samt VA-
huvudmannen som lyfter detta som en nackdel. Särskilt påpekas att de 
dagvattenlösningar med en vattenspegel är dyra i drift och kräver ofta 
tillförsel av vatten. 
 
En annan nackdel som är tydlig är att öppna lösningar är ytkrävande 
vilket kan vara ett problem i städer och tätorter där tillgängliga ytor är 
en bristvara. Svenskt vatten menar också att exploatörer inte alltid är 
positivt inställda till att lämna plats för de ytor som krävs.  
 
Knappt hälften av deltagarna ser en viss säkerhetsrisk med öppna 
dagvattenlösningar samtidigt som det påpekas att detta kan bero på en 
felaktig utformning eller en otillräcklig skötselplan. Från 
planavdelningens sida ser man en svårighet i att leda vattnet långa 
sträckor i ett öppet system. 
 
 PLAN MILJÖ GATA VA SV 
Ökad skötsel  1 av 1 2 av 2 1 av 2  
Ytkrävande   2 av 2 1 av 2 x 
Viss säkerhetsrisk 1 av 1 1 av 1 1 av 2   
Svårt att leda vatten 
långt 

1 av 1     

 

Tabell över svar på frågan om nackdelar med öppna dagvattenlösningar jämfört 
med ett konventionellt ledningsnät. 
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Utmaningar & framgångsfaktorer 
En av de största utmaningarna enligt undersökningen är att 
dagvattenfrågan måste hanteras tidigt i den kommunala planeringen. Redan i 
den strategiska planeringen behöver kommunen peka ut områden som är 
värdefulla för dagvattenhantering. Enligt tjänsteman på Boverket behövs 
ett ändrat synsätt och hantering av den översiktliga planeringen som 
måste bli mer genomförandeinriktad om vi ska kunna hantera frågor som 
är klimatrelaterade. 
 
I detaljplaneringen behöver kommunen reservera ytor (inom kvartersmark) 
och se till att inte naturliga avrinningsstråk byggs för. Att reservera ytor 
för dagvattenanläggningar i detaljplaneringen är samtidigt en stor 
utmaning. I den befintliga miljön är det konkurrens om de ytor som finns 
tillgängliga och vid nyexploatering anläggs ofta för stor andel hårdgjorda 
och bebyggda ytor i förhållande till infiltrationsvänlig ytor. Samtidigt ger 
lagstiftningen begränsade möjligheter att i detaljplan reglera 
dagvattenhanteringen. 
 
För att stärka dagvattnets roll i planeringen behövs en dialog och samarbete 
mellan kommunens förvaltningar och bolag för att dagvattenfrågan ska 
följa från planering till genomförande och drift. En tydligt ansvarsfördelning 
ses också som en utmaning där det är viktigt att klargöra vem som sköter 
de olika delarna i dagvattenanläggningen och vem som bär kostnaderna. 
Enligt Svenskt vatten behöver nya drift- och kontrollsystem tas fram som 
klargör skötselbehov så att inte diken fylls igen eller växer igen. 
 
Det är viktigt med en samsyn kring dagvattenfrågan inom kommunens 
förvaltningar och bolag med kompetens hela vägen från planering till 
drift. Samtidigt behövs ett informationsarbete utåt för att sprida kunskap till 
privata aktörer och fastighetsägare för att tydliggöra risker och uppmuntra 
till en god dagvattenhantering. Även genom utformningen av 
dagvattentaxan kan kommunen bidra till att det lönar sig för 
fastighetsägare att anlägga lokala dagvattenlösningar.  
 

Från VA-huvudmannen sida ser man en utmaning när långvariga regn 
belastar ett underdimensionerat dagvattensystem. Detta leder det till 
överläckage till otäta spillvattenledningar och det är inte självklart hur man 
åtgärdar detta problem till rimlig kostnad. Det ses som ett måste med 
öppna lösningar och kontrollerade översvämningsytor för att hantera 
kommande klimatförändringar. En annan utmaning som identifierats är 
att samordna dagvattnet med andra perspektiv som t.ex. rekreation eller 
biologisk mångfald.  
 
 
  PLAN MILJÖ GATA VA SV BV 
Tidigt i planeringen  1 av 2  1 av 

2 
x x 

Hitta 
ytor/Reservera ytor 

1 av 1 1 av 2 1 av 2 1 av 
2 

  

Ansvar: skötsel & 
ekonomi 

  1 av 2 1 av 
2 

x  

Kompetens och 
samverkan 

  1 av 2 1 av 
2 

x  

Samsyn intert (och 
externt) 

 1 av 2  1 av 
2 

  

Oklar lagstiftning  1 av 2     
Förändrat klimat    1 av 

2 
  

Dagvattentaxa 
”morötter” 

1 av 1      

Samordna m 
rekreat. biolog  

 1 av 1     

Kontroll drift och 
service 

    x  

 

Tabell över svar på frågan om vilka utmaningar det finns för att nå en hållbar 
dagvattenhantering och vad som är viktigast att tänka på för att lyckas. 
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Nationella mål, riktlinjer och planeringsunderlag 
Av undersöknigen framgår att kommunerna upplever en bristfällig tillgång 
av nationella och regionala mål och riktlinjer och att de riktlinjer som 
finns kunde varit tydligare. Enligt NSVA är det otydligheter kring 
ansvarsfördelningen och vilka krav som går att ställa från kommunerna. 
Det saknas också riktlinjer kring tillämpningen av EU:s vattendirektiv för 
dagvatten och hur klimatanpassning ska finansieras. Det är en hög 
belastning som läggs på enskilda kommuner. Den kommunal VA- 
avdelningen svarar att de inte har personalresurser för att fullt ut kunna 
tillämpa allt men att de möjligen saknar riktlinjer för hur man kommer 
tillrätta med överläckaget till spillvattennätet. 
 
Representanten från Stadsbyggnadskontoret ser att det egentligen bara 
finns miljökvalitetsnormerna och miljömålen att förhålla sig till och att det 
är dålig tillgång på planeringsunderlag.  
 
Knappt hälften av de tillfrågade att de inte är insatta i frågan eller att det 
främst ligger inom andra förvaltningars område.  
 
Svenskt vatten menar att ett problem är att länsstyrelser och berörda 
myndigheter sitter på “samma nivå” där ingen myndighet äger 
klimat/dagvattenfrågan. När det uppstår problem som behöver lösas så 
som krocken mellan miljöbalken och plan- och bygglagen blir det svårt att 
komma till en lösning. Detta visar sig i en brist på koordinering med 
många parallella initiativ utan samordning med rapporter som inte är 
tillräckligt konkreta. Det som saknas är tex vägledning för länsstyrelserna 
att bedöma miljökrav och detaljplaner.  
 

Samarbete  
Undersökningen visar att samtliga tillfrågade avdelningar inom Växjö 
kommun upplever att de överlag har ett bra samarbete med en samsyn 
kring det mesta. Detta kan enligt två av deltagarna bero på att det är en 

lagom storlek på kommun som gör att förvaltningarna sitter nära varandra 
och där VA-huvudman är en del av den kommunala förvaltningen. 
 
Enligt avdelningen för stadsutveckling och klimat är det en relativt stor 
samsyn mellan miljökontor, planeringsavdelningarna och VA-avdelningen. 
Samarbete mellan dessa avdelningar kan utvecklas ytterligare och även 
med näringslivskontoret som säljer kommunal mark. På politisk nivå finns 
bristande förståelse kring dagvattenfrågan framför en av de tillfrågade.  
 
VA-huvudmannen ser positivt på att intresset för dagvatten på senare år 
har ökat i de andra förvaltningarna. Nackdelen kan vara att olika 
förvaltningar har olika mål med dagvattenhanteringen och att dessa inte 
alltid går i samma riktning. 
 
Från planavdelningens sida upplever planarkitekten att det ibland finns 
“en övertro bland andra förvaltningar och nämnder på att detaljplanen är 
ett universalinstrument som skall lösa allahanda frågor som oftast inte hör 
hemma där.” 
 
Enligt tjänstemannen på avdelningen Gestaltning och projektering i 
Helsingborg kommun är det viktigt att ha förståelse och respekt för varandras 
roller. I Helsingborg har de en kontinuerlig dialog och samordnar 
investeringar. Ett gott samarbete underlättas genom att ansvariga sitter 
fysiskt och organisatoriskt nära varandra. Enligt VA-huvudmannen 
NSVA kan befintliga rutiner för samarbete förbättras och förnyas där det 
särskilt nämns en förbättrad dokumentation och rutiner som underlättar 
för nya medarbetare. En idé är att skapa en förvaltningsöverskridande 
grupp som arbetar med samverkan kring detta.  
 
Från Malmö kommun har endast en person svarat vilket gör det svårt att dra 
några slutsatser mer än att den tillfrågade tycker att samarbetet fungerar 
bra. 
 
Enligt Svenskt vatten är det viktigt att det finns tydliga mål från politikerna i 
KS/KF på hur vattenfrågorna ska beaktas. 
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Enligt tillfrågad på Boverket är erfarenheten att formerna för organisation 
och samarbete är nyckeln till ett fungerande arbete och en effektiv 
hantering. 
 
Fastighetsägare & exploatörer 
Enligt erfarenheter i Växjö kommun skiljer sig olika fastighetsägare och 
exploatörers inställningar till öppna dagvattenlösningar, för en del är det 
en viktig fråga och för en del ses det mest som en ekonomisk belastning. 
Ofta anläggs för mycket hårdgjorda och bebyggda ytor som minskar 
möjligheterna till infiltration. Det upplevs svårt att få en del 
fastighetsägare att vidta åtgärder och i detaljplaneringen finns få 
möjligheter att reglera dagvattenhanteringen inom kvartersmark. I 
dagvattenpolicyn tydliggörs fördelarna med öppen dagvattenhantering och 
kommunen arbetar även med informationsmaterial till fastighetsägarna 
om hur de kan förbättra sin dagvattenhantering.  
 
I Helsingborg kommun anser en tillfrågad att det finns en bra förståelse för 
dagvattenfrågan bland de externa aktörerna. Enligt NSVA som även är 
VA-huvudman även för grannkommunerna är inställningen till dagvatten 
varierande. Ibland väljer exploatörer själva en öppen lösning pga de 
kvalitéer som de ger området medan det i andra fall inte är önskvärt från 
exploatörernas med öppna lösningar pga skötselbehovet.  
 
I Malmö kommun ser man fördelar med att de öppna dagvattensystem som 
finns i t.ex. Augustenborg och Västra hamnen fungerar som fullskaliga 
exempel som kan inspirera fler fastighetsägare till öppna lösningar. 
Kommuner erbjuder studiebesök och driver projekt tillsammans med 
fastighetsägare. 
 
Även Svenskt vatten framhåller att förhållningssättet skiljer sig mycket 
mellan olika exploatörer men har en förhoppning om att 
dagvattenhanteringen ska vara en del i det ökade intresset för ”gröna 
hus”. Det arbete som sker i Portland är ett gott exempel på hur 

kommunen kan arbeta med att engagera fastighetsägare till ett lokalt 
omhändertagande. Vi kan lära mycket av detta arbete med det kan kanske 
vara lite svårare i Sverige. 
 

Styrmedel  
I den fysiska planeringen i Växjö kommun lyfts dagvattenfrågan i 
detaljplanerna där bl.a. höjdsättningen är ett verktyg för att styra 
utavrinning och förhindra att det uppkommer instängda områden. Det 
framförs att det är viktigt att reservera ytor inom allmän plats som behövs 
för dagvattenhanteringen. I planbeskrivningen beskrivs 
dagvattenhanteingen och dagvattenutredningar i görs när det är aktuellt. 
Den miljöstrategiska avdelningen bidrar till ökad samverkan internt i 
kommunen och sätter upp mål i miljöprogram. Det är viktigt att 
dagvattenfrågan lyfts redan i grönstrukturprogam och att arbetssätt och 
värdefulla ytor för dagvatten tillämpas vidare i översiktsplan eller större 
planprogram. 
 
Växjö har infört en styrande dagvattentaxa med målet att minska andelen 
hårdgjorda ytor och/eller åstadkomma fördröjning. De som hanterar 
dagvattnet inom den egna fastigheten kan få en reducerad dagvattentaxa. 
Kommunen ställer även krav i avtal och planer. 
 
Helsingborg kommun har tagit fram en dagvattenplan.  
 
I Malmö kommun ställer man krav i översiktsplanen och i detaljplanerna. 
 
Enligt Svenskt vatten är detaljplanen ett viktigt styrmedel för en hållbar 
dagvattenhantering eftersom bestämmelserna finns kvar så länge husen 
står kvar till skillnad från exploateringsavtal som bara gäller i vid 
uppförandet. Möjligheterna att styra genom ABVA är till viss del 
begränsade av att kraven ska vara generella och att skyddsbehovet kan 
skilja mycket mellan olika områden. 
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Enligt tillfrågad på Boverket behöver översiktsplaneringen bli mer 
genomförandeinriktad och få en stärkt roll som det underlag för 
efterföljande planläggning och lovgivning som planeringssystemet är 
uppbyggt kring. Alla de verktyg som planeringssystemet erbjuder är 
viktiga.  
 
Lagstiftning 
En tydlig brist med gällande lagstiftning som framkommit i 
undersökningen är begränsningarna att i detaljplan reglera och ställa krav 
på dagvattenhantering inom kvartersmark. Det saknas möjligheter att t.ex. 
genom planbestämmelser begränsa dagvattenavledningen. 
 
Lagstiftningen upplevs också ha brister vid hanteringen av befintlig 
bebyggelse där det finns få verktyg i dagvattenfrågan. Det faktum att man 
i detaljplanen inte har möjlighet att räkna in påverkan utanför 
detaljplaneområdet leder till en ytterligare problematiken i befintliga 
bebyggelseområden. 
 
Från VA-huvudmannens sida saknar man ett tydligt stöd för styrande 
dagvattentaxa i LAV.  
 
Enligt tillfrågad på Svenskt vatten behövs en genomgripande omarbetning 
av relevant lagstiftning i enlighet med Mark- och miljödomstolens förslag. 
Lagstiftningen är undermålig båda vad gäller befintliga och nya områden 
och finansieringsfrågan är inte löst för extrema regn. Enligt tjänstemannen 
på Boverket är regelverken i många fall otydliga, osynkroniserade och dåligt 
anpassade till den praktiska verkligheten och de behov som finns. Två 
generella problem är att äldre planer fortsätter att gälla tills de ändras eller 
upphävs och att det är svårt att hantera befintlig bebyggelse. Samtidigt 
tror han att har vi ett system som skulle kunna fungera om det används 
som det är tänkt där den översiktliga planeringen blir mer 
genomförandeinriktad och giltig för efterkommande beslut. Staten måste 
ta ett större ansvar och ge kommunerna förutsättningar att hålla sig till i 
översiktsplaneringen.  

SAMMANFATTNING OCH RESLUTAT 
AV FALLSTUDIER 
De största fördelarna med öppna dagvattenlösningar som 
undersökningen visat är de estetiska, pedagogiska och rekreativa värdena 
som uppkommer när vattnet synliggörs i stadsmiljön. En annan tydlig 
fördel är möjligheten till fördröjning och en ökad kapacitet vid höga 
flöden vilket ger möjligheter att bättre hantera kommande 
klimatförändringar.  De nackdelar som framkommit är främst 
skötselbehovet samt att de öppna lösningarna är ytkrävande. 
 
Den största utmaningen är att skapa en samverkan och samsyn mellan 
kommunens förvaltningar och bolag för att stärka dagvattnets roll i den 
fysiska planeringen. Dagvattenfrågan behöver förankras redan i den 
strategiska planeringen och sedan följa hela vägen i efterföljande 
planeringsarbetet och genomförande. Det faktum att 
dagvattenanläggningarna tar plats är en stor utmaning i befintliga områden 
samtidigt som lagstiftningen ger begränsade möjligheter att i detaljplan 
reglera dagvattenhanteringen. 
Långvariga regn riskerar att överbelasta ledningssystemen och öppna 
lösningar och kontrollerade översvämningsytor behövs för att hantera 
kommande klimatförändringar. 
 
Av undersökningen framgår att kommunerna upplever en bristfällig 
tillgång av nationella och regionala mål och riktlinjer och att de riktlinjer som 
finns kunde varit tydligare kring t.ex. ansvarsfördelning och kommuneras 
möjlighet att regler dagvatten. Något av det som saknas är riktlinjer kring 
hur klimatanpassningen ska finansieras och hur överläckage till 
spillvattennätet kan hanteras. Svenskt vatten menar att en orsak till 
avsaknaden av riktlinjer är att länsstyrelser och berörda myndigheter sitter 
på “samma nivå” där ingen myndighet äger klimat/dagvattenfrågan. 
 
Ett gott samarbete underlättas genom att ansvariga sitter fysiskt och 
organisatoriskt nära varandra. Både enkätundersökningen och i studerade 
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stragiska dokumenten uppmärksammas vikten av ett brett samarbete och 
en samsyn kring dagvattenfrågan inom kommunens förvaltningar och 
bolag med kompetens hela vägen från planering till drift. En tydlig 
ansvarsfördelning kring skötsel och ekonomi är viktigt för 
dagvattenanläggningarnas funktion och utseende. Enligt 
enkätundersökningen finns det i vissa fall en bristande förståelse kring 
dagvattenfrågan på politisk nivå. Samtidigt framförs det att det är viktigt 
med tydliga mål från politikerna i KS/KF på hur vattenfrågorna ska 
beaktas.  
En del fastighetsägare och exploatörer är positiva till en öppen 
dagvattenlösning med de kvalitéer som de ger området medan andra mest 
ser det som en ekonomisk belastning och ett ökat skötselbehovet. 
Kombinationen av låg tillgång på infiltrationsvänlig mark och 
lagstiftningens bristande möjligheterna att reglera dagvattenhanteringen 
gör att fastighetsägarens egna initiativ blir en viktig del i arbetet med att 
begränsa dagvattenflödena. Genom informationsarbete utåt mot privata 
aktörer och fastighetsägare i form av studiebesök till verkliga exempel, 
informationsmaterial och projekt tillsammans med fastighetsägare kan 
kommunen arbeta för att uppmuntra till en öppen dagvattenhantering. 
Översiksplan och detaljplan är två viktiga styrmedel för dagvattenhantering 
som lägger grunder för dagvattenhanteringen. Översiktsplanen behöver 
enligt Jardbrink på Boverket bli mer genomförandeinriktad och få en 
stärkt roll som underlag till efterföljande planering. I detaljplanerna är 
höjdsättning ett verktyg för att styra avrinning och förhindra instängda 
områden samtidigt som det är viktigt att reservera ytor på allmän plats. 
Genom dagvattentaxan kan kommunen verka för att minska andelen 
hårdgjorda ytor och/eller åstadkomma fördröjning genom att ge 
fastighetsägare hanterar dagvattnet inom den egna fastigheten en 
reducerad taxa. Möjligheterna att styra genom ABVA är till viss del 
begränsade av att kraven ska vara generella och att skyddsbehovet kan 
skilja mycket mellan olika områden.Vid studerande av kommunens 
detaljplaner kan konstateras att det i flertalet fall ställs krav på eller 
förutsätts att dagvatten ska hanteras inom kvartersmarken eftersom 
ledningsnätet är fullbelastat. 
 

Enligt undersökningen finns uppenbara brister med nuvarande lagstiftning 
där regelverken i många fall är otydliga, dåligt samordnade och svåra att 
tillämpa i den praktiska verkligheten. De största bristerna är att 
möjligheten att reglera dagvattenhantering inom kvartersmark är 
begränsad och det finns få verktyg att hantera dagvatten i befintlig 
bebyggelse. Det finns heller inget tydligt stöd för en styrande 
dagvattentaxa och det saknas en lösning för hur finansiering vid extrema 
regn ska lösas. 
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SLUTSATS 

 
I detta kapitel följer arbetets slutsats som ska svara på den 

inledande frågeställningen Hur kan dagvatten hanteras i den täta 
stadsstrukturen för att möta framtida klimatförändringar? samt de 
tre delfrågorna kring vilka utmaningar som kan identifieras för 
att nå en hållbar dagvattenhantering, dagvattenlösningar i 
stadsmiljö samt vilkas kommunala styrmedel det finns för 
dagvatten. 
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UTMANINGAR 
Inledningsvis i arbetsprocessen identifierades de största utmaningarna för 
att nå en hållbar dagvattenhantering. Illustrationen nedan är ett försök att 
översiktligt kartlägga den samlade utmaningen utifrån studerad litteratur 
och föreläsningar samt fallstudier. Arbetets fokus ligger på de två av 
utmaningar som har störst koppling till fysisk planering; Styrmedel samt 
dagvattenproblematiken i Staden vilka behandlats mest ingående av 
utmaningarna.
 
Enligt forskningsöversikten är urbaniseringen och den förtätning som 
sker till följd av den tillsammans med klimatförändringarna de största 
utmaningarna för att nå en hållbar dagvattenhantering. Framtida 
långvariga regn kommer att överbelasta ledningssystemen och öppna 
lösningar och kontrollerade översvämningsytor behövs för att hantera  
kommande klimatförändringar. I den befintliga stadsmiljön är den 
övergripande höjdsättningen låst och dimensioneringen på  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
ledningsnätet är ofta låg. I den täta staden är det också konkurrens om de  
ytor som finns tillgängliga och öppna dagvattenlösningar tar mer plats än 
rör. I den praktiska planeringen i de studerade kommunerna är det också 
ett faktum att det är en utmaning att hitta ytor för dagvattenhanteringen i 
den befintliga miljön samtidigt som lagstiftningen ger begränsade 
möjligheter att i detaljplan reglera dagvattenhanteringen på kvartersmark. 
Kommunerna är alltså till viss mån beroende av fastighetsägarnas vilja att 
självmant hantera dagvattnet inom den egna fastigheten för att 
dagvattenflödena till ledningsnätet ska minska. Enligt de erfarenheter från 
de studerade kommunerna är en del fastighetsägare och exploatörer 
positiva till en öppen dagvattenlösning med de kvalitéer som de ger 
området medan andra mest ser det som en ekonomisk belastning och ett 
ökat skötselbehovet. Ett aktivt informationsarbete utåt med morötter som 
uppmuntrar till en öppen dagvattenhantering blir därför en viktig uppgift 
för kommunerna som förutsättningarna ser ut idag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Den största utmaningen för att nå en hållbar dagvattenhantering som 
framkom i enkätundersökningarna var att skapa en samverkan och 
Den störstaaa utututmamamanininingngngenenen föföförrr atatatttt nånånå eeennn håhåhållllllbababaar dagvattenhantering som
framkom i enkätundersökningarna var att skapa en samverkan och

Sammanställning av identifierade utmaningar för att nå en hållbar dagvattenhantering 
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samsyn mellan kommunens förvaltningar och bolag för att stärka 
dagvattnets roll i den fysiska planeringen. Dagvattenfrågan behöver 
förankras redan i den strategiska planeringen och sedan följa hela vägen i 
efterföljande planeringsarbetet och genomförande. Detta stämmer väl 
överens med den uppfattning som Svenskt vatten har att det krävs ett 
brett samarbete mellan kommunens förvaltningar och andra aktörer för 
att lyckas med hållbara dagvattenlösningar. Dagvatten måste lyftas från att 
vara en teknisk rörfråga till att ses som en samhällsplaneringsfråga. 
(Svenskt vatten 2011, s.5) Förtätning tillsammans med 
klimatförändringarnas effekter som är synliga redan i vår samtid ställer 
krav på en annan syn på dagvattenhantering där öppna dagvattenlösningar 
är ett komplement till ledningsnätet och där dagvatten är en del i 
kommunens klimatanpassningsarbete. (Regnet kommer) En kritik mot 
öppna dagvattenlösningar är den utökade kostnaden för drift- och service 
jämfört med ett ledningssystem. Samtidigt är kostnaderna för skador till 
följd av översvämningar är stora vilket ger ett behov av att se frågan ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv där klimatanpassningsåtgärder ses som en 
investering i ett mer motståndskraftigt samhälle.  
 
En annan utmaning är att lagsstiftningen inom dagvattenområdet är 
otydlig och i vissa fall otillräcklig för att kunna reglera 
dagvattenhanteringen. Enligt enkätundersökningen finns uppenbara 
brister med nuvarande lagstiftning där regelverken i många fall är otydliga, 
dåligt samordnade och svåra att tillämpa i den praktiska verkligheten. De 
största bristerna är enligt kommunerna att möjligheten att reglera 
dagvattenhantering inom kvartersmark är begränsad och det finns få 
verktyg att hantera dagvatten i befintlig bebyggelse.  
 
Samtidigt saknas det nationella riktlinjer och det finns få rättsfall att utgå 
ifrån vilket lämnar kommunerna ensamma att bedöma vilka möjligheter 
lagstiftningen ger att reglera dagvattenregleringen. Enligt Christensen är 
det mycket svårt att få en överblick och förstå regleringarnas samlade 
innebörd. Ofta är de kommunala tjänstemän som ska tillämpa 
regleringarna endast insatta i antingen PBL, MB eller LAV och har sällan 
översikt eller kontroll över helheten. (Christensen 2013, s. 139) 

”Grönområdena i städer och tätorter hänger samman, och bildar en 
helhet – en grön struktur – oberoende av vem som äger eller förvaltar 
marken”. (Boverket 2010, s 12) Många olika aktörer berörs av dagvatten 
och ansvarsfrågorna behöver i många fall tydliggöras för att åstadkomma 
en god dagvattenhantering. Lagsstiftningen kring ansvarsfrågorna är 
otydlig. Även anvarsfördelningen mellan olika myndigheter behöver 
tydliggöras för att klargöra deras olika roller. Enligt miljödepartementet 
behövs en bättre integrering och samordning mellan kommunens och 
länsstyrelsers kring de uppgifter de har när det gäller klimatanpassning 
(SOU 2014, s. 185). 
 
Extremregnen är svåra att göra prognoser över eftersom de sker på en 
lokal nivå vilket kräver finmaskiga klimatmodeller. Tillgången till 
planeringsunderlag kring klimatförändringarna är bristande i många 
kommuner och det underlag som myndigheterna levererar är överlag  
för dåligt anpassat till de lokala förutsättningarna visar en undersökning 
från SKL. Samtidigt finns det inte ekonomi i mindre kommuner att för 
egen klimatkompetens eller för investeringar i större 
klimatanpassningsåtgärder.  
 

DAGVATTENLÖSNINGAR I STADEN 
Forskningsöversikten visar olika dagvattenlösningar som är anpassade för 
stadsmiljö. Konkurrensen om ytorna i staden gör att dagvattenlösningarna 
behöver integreras med andra funktioner. Genom s.k. multifunktionella 
ytor kan dagvattenhantering kombineras med ytor för vistelse och 
aktiviteter. Genom en genomtänkt höjdsättning kan gatorna fungera som 
ytliga avrinningsvägar vid extrema regn utan att bebyggelsen skadas. 
(Svenskt vatten 2011, s. 80-81) Träd och buskar kan med rätt 
växtförutsättningar ta upp mycket vatten. (SLU 2014, s. 52-53) Genom 
plantering av träd med skelettjord kan träd kombineras med t.ex. körytor 
eller parkering och samtidigt nyttjas för dagvattenhantering. (Stål 2014 
och Stockholm stad 2009) Genom underjordiska fördröjningsmagasin kan 
dagvattnet samlas upp för att nyttjas till bl.a. tvätt, toalettspolning eller 
brandvatten. Vid en dimensionering av dagvattenanläggningar ligger 
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beräkningar av förväntat dagvattenflöde till grund för utformningen. 
Genom att fördröja vattenmängder kan påverkan av större skyfall minskas 
genom att vattenmängden till ledningsnätet minskar och vattnets hastighet 
minskar. Val av dagvattenlösning efter vilka värden eller egenskaper man 
är ute efter samt markens förutsättningar.  
 
Grundprincipen enligt Stahre är att nederbörden så tidigt som möjligt ska 
återföras till det naturliga kretsloppet. Det effektivaste sättet att minska 
dagvattenavrinningen är att minska andelen hårdgjorda ytor. Avrinningen 
från områdets hårdgjorda ytor bör ske till närliggande gröna ytor för 
infiltration. Är det inte möjligt att infiltrera lokalt kan vattnet avledas i 
öppna stråk där flödet kan utjämnas och till viss del renas. Om det 
avrinnande vattnet inte kan omhändertas inom området kan 
fördröjningsanläggningar anläggas längre ner i systemet.(Stahre 2004, s. 
22) 
 

STYRMEDEL 
Den fysiska planeringen lägger grunden för en hållbar dagvattenhantering. 
(Stahre 2004, s.67) medan VA-huvudmannen till viss del har möjligheter 
att styra dagvattenhanteringen genom dagvattentaxa och lokala 
föreskrifter. Avtal kan inte ställa högre krav än vad som krävs av 
lagstiftningen och avtalen gäller endast i samband med exploateringen och 
inte över tid. 
 
Enligt forskningsöversikten samt enkätundersökningen finns uppenbara 
brister med nuvarande lagstiftning där regelverken i många fall är otydliga, 
dåligt samordnade och svåra att tillämpa i den praktiska verkligheten. 
 
Dagvattenpolicy 
Framtagande av en dagvattenstrategi lägger grunden för planeringen av 
dagvatten och processen att ta fram dokumenten ger möjligheter till 
kunskapsöverföring och diskussioner mellan berörda förvaltningar kring 
hur dagvatten ska hanteras. 

Översiktsplan 
Översiktsplanen anger grunddragen i kommunens framtida mark- och 
vattenanvändning. Dagvattenfrågan en viktig fråga att beakta för att 
uppfylla lagens krav på markens lämplighet för bebyggelse. 
Översiktsplanen bör redovisa planeringsunderlag som 
översvämningsområden, övergripande avrinningsstråk och vattentäkter. 
Bebyggelse bör undvikas i områden som riskerar att översvämmas samt i 
instängda områden. Genom att redovisa lågpartier och ytor som krävs för 
dagvattenhantering kan dessa skyddas mot bebyggelse. (Svenskt Vatten 
2011,s. 27-28) 
 
Översiktsplanen behöver enligt planarkitekt på Boverket bli mer 
genomförandeinriktad och få en stärkt roll som underlag till efterföljande 
planering. 
 

Detaljplan  
Det är främst genom planområdets utformning som dagvattenfrågan kan 
regleras. Det finns begränsade möjligheter att styra med planbestämmelser 
och få möjligheter att påverka eller ålägga fastighetsägarna att utföra 
åtgärder.(SIPU och Svenskt vattens seminarium) Vid planeringen bör 
instängda områden undvikas och naturliga vattenvägar tas hänsyn till. 
Lämpliga ytor för dagvattenhantering behöver reserveras inom områdets 
och en höjdsättning ska säkerställa att bebyggelse inte skadas. En 
förprojektering bör utföras parallellt med utformningen av detaljplanen 
för att kontrollera att dagvattenlösningen är möjlig att genomföra. 
(Svenskt vatten 2011, s.43-44) 
 
Det kommunen kan reglera inom detaljplanen för att påverka LOD är 
bl.a. markens genomsläpplighet av vatten (MÖD 2013:14). Med stöd i 4 
kap 12§ kan även bestämmelser införas om krav på åtgärder för att 
möjliggöra lokalt omhändertagande om åtgärderna syftar till att förhindra 
översvämningar i samband med regn.(Boverket 2011, s.39-40) 
(Christensen 2012, s. 17-18). Enligt Boverkets går det därmed att beskriva 
ett högsta dagvattenflöde i planbeskrivningen och genom en utformning 
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av planbestämmelserna redovisa vilka åtgärder som krävs för att 
åstadkomma denna flödesbegräsning. Boverket menar att det t.ex. kan 
föreskrivas om fördröjningsmagasin, avskärande diken eller 
avrinningsytor. (Boverket 2011, s.41) 
 
Grönytefaktorn samt gestaltningsprogram kan användas för att påverka 
andelen grönska inom ett område.  
 
I de studerade kommunerna är höjdsättning ett verktyg för att styra 
avrinning och förhindra instängda områden samtidigt som det är viktigt 
att reservera ytor på allmän plats. 
 
Planbestämmelser 
Det saknas en tydlighet i lagstiftningen kring vilka planbestämmelser som 
lagstiftaren avser går att reglera. Främst är de osäkerheter kring hur de 
”frivilliga bestämmelserna” ska hanteras. Det framgår t.ex. inte tydligt 
vilka skyddsåtgärder det är möjligt att reglera. Enligt forskningsöversikten 
råder det även delade meningar kring möjligheten att reglera att en 
gemensamhetsanläggning ska ansvara för dagvattenhanteringen samt 
möjligheterna att i detaljplan ställa krav på kvaliteten på dagvattnet. 
 
Planbestämmelser med stöd i PBL: 

• Höjdsättning av mark och byggnader 
• Markytans genomsläpplighet 
• Endast källarlösa hus 
• Gröna tak (ur gestaltningssynpunkt) 
• Skyddsåtgärder för översvämning och erosion (oklart vissa 

åtgärder som avses) 
• Teknisk lösning som skyddsåtgärd vid översvämningsrisk 
• Markreservat på kvartersmark 
• u-område för vissa dagvattenanläggningar 

 
 
 

Planbestämmelser som EJ har stöd i PBL: 
• Krav på teknisk lösning (förutom som skyddsåtgärd 

översvämningsrisk) 
• Krav på LOD (endast som skyddsåtgärd översvämningsrisk) 
• Krav på flöde 
• Krav på att förorenat vatten inte får släppas ut alternativt krav på 

rening (något oklart) 
 

Genomförandeavtal  
Villkoren i ett exploateringsavtal och markanvisningsavtal får inte tvinga 
byggherren till åtgärder utöver vad som krävs av lagstiftningen. Avtalen 
får t.ex. inte ställa högre tekniska egenskaper på bebyggelsen än vad som 
är reglerat i PBL, plan- och byggförordningen och Boverkets föreskrifter. 
(Kalbro och Lindgren, 2015 s.133-136) Enligt Svenskt vattens seminarium 
om dagvatten är det svårt att tolka var gränsen går för vad som är möjligt 
att reglera i exploateringsavtal t.ex. möjligheten att reglera flöde och att 
ställa krav på fördröjningsmagasin. Det finns delade meningar kring vilka 
krav som går ställa i ett avtal. Avtalen får reglera att byggherren ska vidta 
eller finansiera t.ex. anläggandet av va-anläggningar för vatten och avlopp 
under förutsättning att det är nödvändigt för genomförandet av 
detaljplanen. (Kalbro och Lindgren, 2015 s.133-136) Av förarbetena 
framgår att det även kan vara åtgärder utanför planområdet. I de fall det 
rör sig om skydds- och säkerhetsåtgärder för att kvartersmarken ska vara 
lämplig för bebyggelse är det naturligt att reglera även dessa frågor i 
exploateringsavtalet. Vidare kan exploateringsavtalet behandla 
bebyggelsens utformning genom att t.ex. hänvisa till gestaltningsprogram 
samt utformningen av allmän plats. (Prop.2013/14:126 s.156)  
 
Vid markanvisningsavtal är kommunen något friare i vad som är möjligt 
att reglera eftersom kommunen då har rollen som markägare och inte 
planmyndighet. (Kalbro och Lindgren, 2015 s.138) Enligt utbildning av 
SIPU kan kommunen genom avtal vid markupplåtelser reglera mer är vad 
som är möjligt att reglera i detaljplanen som t.ex. krav på LOD, gröna tak 
samt åtgärder utanför planområdet. En nackdel med en reglering genom 
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avtal är att ett avtal ofta är tidsbegränsat och överenskommelserna inte 
per automatik följer med till nästa fastighetsägare.  
 
Svenskt vatten menar att det är lämpligt att kommunen upprättar en 
informationsskrift med rekommenderade dagvattenlösningar på privata 
fastigheter som tillsammans med ev dagvattenstrategi och gällande 
planbestämmelser kan överlämnas i samband med explaoteringsavtal eller 
markanvisningsavtal. Denna information behöver ges tidigt, i 
bygglovskedet är detta ofta för sent. (Svenskt vatten 2011, s.53) 
 

Bygglov och kontrollplan 
Enligt 8 kap 9 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en obebyggd tomt 
ordnas så att naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara. BBR 
ställer krav på att takvatten ska avledas från huset med avsikten att skydda 
huset men det ställs inga krav på var vattnet ska ta vägen (SIPU). 
 

Dagvattentaxa  
Genom dagvattentaxan kan kommunen verka för att minska andelen 
hårdgjorda ytor och/eller åstadkomma fördröjning genom att ge 
fastighetsägare hanterar dagvattnet inom den egna fastigheten en 
reducerad taxa. I samband med detta ställs krav på ett kartunderlag som 
detta kan baseras där andelen hårdgjord yta per fastighet redovisas. I 
samband med dagvattentaxan är det lämpligt att ta fram 
informationsmaterial kring hur fastighetsägare kan hantera dagvatten 
lokalt inom fastigheten. 
 

ABVA 
I de studerade kommunerna upplever man att möjligheterna att styra 
genom ABVA till viss del är begränsade av att kraven ska vara just 
generella samtidigt som skyddsbehovet kan skilja mycket mellan olika 
områden. Föreskrifterna får endast beröra användningen av den allmänna 
anläggningen och inte innehålla specifika utformningskrav som t.ex. 
installation av ett fördröjningsmagasin eller andelen hårdgjord yta. 

(Seminarium Svenskt Vatten) Enligt föredragande på seminariet är det 
inte omöjligt att krav skulle kunna ställas på kvalitet eller kvantitet men 
det saknas förslag på utformning av generella förskrifter, kommuner som 
tillämpat detta samt rättsfall där detta prövats. Det finns ingen definition i 
lagstiftningen rörande kvalitetskrav för dagvatten. Från branschens sida 
behöver man komma fram till vad som ska tolkas som ”normalt 
dagvatten” som man kan begära som ett kvalitetskrav.  Det är rimligt att 
det borde gå avgränsa delområden som är extra känsliga och ställa högre 
krav där, tex genom en begränsning av l/s/ha. En slutsats från seminariet 
var en rekommendation till kommunerna att testa att ställa krav på l/s/ha 
i ABVA eftersom det är obruten mark.  
 

HUR KAN DAGVATTEN HANTERAS I 
DEN TÄTA STADSSTRUKTUREN FÖR 
ATT MÖTA FRAMTIDA 
KLIMATFÖRÄNDRINGAR? 
Den schematiska bilden nedan är ett försök att åskådliggöra hur 
utmaningarna och dess lösningar är beroende av varandra. På grund av 
svårigheterna i att bryta ut det två utmaningarna i fokus, styrmedel samt 
dagvattenlösningar i staden från den komplexa problembilden kring 
dagvatten behandlas sammanhanget med övriga utmaningar ekonomi, 
samverkan och klimatunderlag på ett övergripande plan. 
 
Hantering av dagvatten blir allt viktigare i samband med städernas 
expansion och förtätning där en god planering utifrån dagvattenaspekten 
är en förutsättning för att undvika skador till följd av framtida över-
svämningar. (Svenskt vatten 2011, s.12) Skyfallet i Köpenhamn 2011 
beräknas ha kostat på 6 miljarder danska kronor. Sedan dess har klimat-
anpassning blivit en politisk prioriterad fråga i Köpenhamn eftersom det 
blev tydligt att åtgärder krävs inför framtida väderhändelser. (Stenmar och 
Öhrner 2015) 



72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schematisk bild över utmaningar och lösningar för att nå en hållbar dagvattenhantering samt sambandet däremellan. 
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VA-huvudmannens har ett ansvar att hantera upp till 10-års regn medan 
översvämningar och katastrofskydd är ett gemensamt kommunalt ansvar 
där lagstifningen ställer krav på beredskapsarbete vilket gör att 
kommunerna måste börja se dagvatten som en förvaltningsövergripande 
fråga. Genom öppna dagvattenlösningar som ett komplement till 
ledningssystemet kan staden bli mer motståndskraftigt samtidigt som det 
ger andra kvalitéer i stadsmiljön. 
 
 
Den största utmaningen för att nå en hållbar dagvattenhantering enligt 
enkätundersöknigen är att skapa en samverkan och samsyn mellan 
kommunens förvaltningar och bolag för att stärka dagvattnets roll i den 
fysiska planeringen. Dagvattenfrågan behöver förankras redan i den 
strategiska planeringen och sedan följa hela vägen i efterföljande 
planeringsarbetet och genomförande. Dagvattenhanteringen måste 
hanteras som en samhällsplaneringsfråga och inte endast en VA-fråga 
(Svenskt vatten 2011, s. 15 samt  (SOU 2014, s. 214) En bred samverkan 
över kompetensgränserna är en förutsättning för att kunna skapa hållbara 
dagvattenlösningar. Dagvattenfrågan innefattar många olika aktörer vilka 
alla påverkar dagvattenavrinningen och det är viktigt att dessa aktörer har 
kännedom om sitt ansvar att sköta sina anläggningar. (Svenskt Vatten 
2015, s. 15) Enkätundersökningarna visade också att en tydlig 
ansvarsfördelning kring skötsel och ekonomi är viktigt för 
dagvattenanläggningarnas funktion och utseende och att det behövs 
kompetens hela vägen från planering till drift. Framtagandet av en 
dagvattenpolicy lägger till stor del grunden för ett gott samarbete. En 
processkartläggning av kommunens verksamhet kan också stärka 
dagvattnets roll från planering till drift. 
 
Enligt enkätundersökningen framkom också att det i vissa fall finns en 
bristande förståelse kring dagvattenfrågan på politisk nivå samtidigt som 
det är viktigt med tydliga mål från politikerna i kommunfullmäktige på hur 
vattnenfrågorna ska beaktas. Enligt Boverket är det viktigt att tydliggöra 
risker, sårbarhet och klimatfrågor för att skapa ett nytt tänkande kring 
klimatanpassningsfrågor i den fysiska planeringen, både bland 

beslutsfattare och tjänstemän. (Boverket 2010b, s. 7) För att tydliggöra 
effekterna och behovet av klimatanpassning krävs ett utökat lokalt 
klimatunderlag och sårbarhetsanalyser som identifierar riskområden. 
Kostnads- och nyttoanalyser är ett verktyg för att se samhällsnyttan med 
att investera i hållbara dagvattenlösningar. Utställningen Regnet kommer i 
Köpenhamn visar att det är mer ekonomiskt ur ett samhällsperspektiv att 
bygga öppna dagvattenlösningar jämfört med rör. Dessutom ger öppna 
dagvatten lösningar mervärden både för naturen och människorna och 
möjligheten att stärka stadens attraktionskraft. 
 
Enligt enkätundersökningen saknas det en lösning för hur finansiering vid 
extrema regn ska lösas. SKL anser att ”staten bör ta ett större ansvar för 
att anpassa samhället till klimatförändringarna och se till att det blir 
ekonomiskt möjligt för kommuner att göra de förebyggande åtgärder som 
behövs. Att lägga ansvaret för att planera, prioritera och genomföra alla 
åtgärder på� kommunerna är inte rimligt. Kostnaderna för de enskilda 
kommunerna är hög, klimatfrågan är av nationell angelägenhet.” (SKL 
2012, baksidan) 
 
Lagstiftningen utgår från att marken används till det den är bäst lämpad 
för. Enligt förarbetena til PBL kan höga ambitioner utläsas kring hänsyn 
till befintliga naturförutsättningar vid så väl översiktlig planering som 
byggnation på en enskild tomt. Möjligheterna att reglera 
dagvattenhanteringen genom planbestämmelser är begränsad, särskilt för 
lokalt omhändertagande. I den fysiska planeringen behöver dagvatten ses 
som en planeringsförutsättning vilken ligger till grund 
bebyggelseplaneringen genom att bygga på rätt ställe, utforma och 
höjdsätta planområdet och avsätta ytor för dagvattenhantering. 
I nya områden bör dagvattenutredningar ligga till grund för utformningen 
av planområdet och en förprojektering av dagvattenlösningarna ske 
parallellt med detaljplanen. Genom att t.ex. undvika infiltration i 
förorenad mark och gatusopning kan spridningen av föroreningar minska.  
 
Genom sårbarhetsanalyser kan riskområden identifieras i den befintliga 
bebyggelsemiljön vilket kan ligga till grund för åtgärdsprogram. För att 
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anpassa äldre detaljplaner till de utökade kraven på klimatanpassning kan 
en lösning vara att göra ändringar genom tillägg till de äldre planerna med 
kompletterande planbestämmelser som t.ex. marklov för trädfällning. 
(Boverket 2010b, s.63) En svårighet i den befintliga miljön är att 
höjdsättningen till stor del är låst och ledningssystemen är 
underdimensionerade. Flera av de redovisade dagvattenlösningarna går 
ändå att tillämpa i befintliga områden. VA-huvudmannen har möjlighet att 
ge föreskrifter om att dagvatten inte får kopplas till spillvattennätet vilket 
ger en minskad belastning på ledningssystemet. 
 
Det effektivaste sättet att minska dagvattenavrinningen är att minska 
andelen hårdgjorda ytor.(Stahre, 2004, s. 22) Genom öppna 
dagvattenlösningar, genomsläppliga beläggningar och gröna tak kan 
mängden till ledningssystemet minskas och eller fördröjas. Arbetet visar 
olika dagvattenlösningar som är anpassade för stadsmiljö som även kan 
kombineras med ytor för kommunikation, vistelse och aktiviteter. Genom 
en genomtänkt höjdsättning kan gatorna fungera som ytliga 
avrinningsvägar vid extrema regn utan att bebyggelsen skadas. (Svenskt 
vatten 2011, s. 80-81) Träd och buskar kan med rätt växtförutsättningar ta 
upp mycket vatten. (SLU 2014, s. 52-53) samtidigt som de kan 
kombineras med t.ex. körytor eller parkering (Örjan Stål 2014) Genom 
underjordiska fördröjningsmagasin kan dagvattnet samlas upp för att 
nyttjas till bl.a. tvätt, toalettspolning eller brandvatten. 
 
Klimatförändringarna ställer högre krav på kommunerna att planera för 
dagvatten men med en lagstiftning som är svårtolkad och motstridiga 
riktlinjer har många kommuner svårt att veta hur de ska förhålla sig till 
frågan och vilka möjligheter som finns att regleras dagvattenhanteringen i 
den fysiska planeringen. En av arbetets mest slående slutsatser är att 
stadens låga tillgång till infiltrationsvänliga ytor, klimatförändringarna som 
bidrar till större regnmängder och lagstiftningens bristande möjligheterna 
att reglera dagvattenhanteringen gör att fastighetsägarens egna initiativ blir 
en viktig del i arbetet med att begränsa dagvattenflödena. Därmed får 
kommunens informationsarbete utåt mot privata aktörer och 
fastighetsägare en viktig roll. Exempel på hur kommunen kan arbeta för 

att uppmuntra till en öppen dagvattenhantering från de studerade 
kommunerna är studiebesök till verkliga exempel, informationsmaterial 
och projekt tillsammans med fastighetsägare.  
 

Behov av förändrad lagstiftning 
Enligt föredragare från Boverket på Svensk vattens seminarium har vi ett 
planeringssystem som skulle kunna fungera om det används som det är 
tänkt där den översiktliga planeringen blir mer genomförandeinriktad och 
giltig för efterkommande beslut. Miljödepartementet anser att plan- och 
bygglagen vid en rätt tillämpning är ett väl fungerande verktyg för att 
säkra att nya bebyggelseområden samt kompletterande bebyggelse 
kommer att klara ett gradvis förändrat klimat. Plan-och bygglagen har 
däremot uppenbara begräsningar när det gäller skydd av mark och 
anpassning av befintlig bebyggelse. (SOU 2014, s. 182) Övriga svårigheter 
som miljödepartementet pekar på med är bl.a. att lagstiftningen inte 
reglerar skydd av bebyggelse och mark mot påverkan från naturen där det 
istället förutsätts att åtgärder görs av en offentlig eller privat aktör. Det 
behövs även ett förtydligande av PBL att i planeringen kunna vidta 
åtgärder för att skydda områden utanför planområdet. Det finns 
begränsade möjlighetet för kommunen att förebygga andra olyckor än 
bränder enligt lagen om skydd mot olyckor. Något som också saknas är 
ett stöd i anläggningslagen att skapa en gemensamhetsanläggning som 
skyddsåtgärd för klimateffekterna för att säkra ett 
plangenomförande.(SOU 2014, s. 185) 
 
De studerade detaljplanerna i de tre kommunerna visar på en vilja och ett 
behov av reglera dagvattenhanteringen inom kvartersmark utöver det som 
arbetet har visat är möjligt. Det kommunen kan reglera inom detaljplanen 
för att påverka LOD är bl.a. markens genomsläpplighet av vatten (MÖD 
2013:14). Med stöd i 4 kap 12§ kan även bestämmelser införas om krav på 
åtgärder för att möjliggöra lokalt omhändertagande om åtgärderna syftar 
till att förhindra översvämningar i samband med regn.(Boverket 2011, 
s.39-40) (Christensen 2012, s. 17-18). Det finns inte möjligt att reglera 
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flöde genom planbestämmelser. VA-huvudmannen har möjligheter att 
uppmuntra till LOD genom en differentierad dagvattentaxa.  
 
Slutsatsen från forskningsöversikten samt enkätundersökningarna är att 
det finns svårigheter att anpassa och reglera befintlig bebyggelse, att 
skydda områden utanför planområdet samt att ställa krav på lokalt 
omhändertagande (LOD). Mer specifikt saknas främst möjligheterna att 
reglera flöde från en fastighet eller ett område och att säkra att 
miljökvalitetsnormer inte överskrids. Dessa bristande möjligheter att 
reglera dagvatten innebär att det är svårt att hantera de stora mängderna 
dagvatten i städerna till följd av klimatförändringarna. Det kan även 
innebära att ett område ej går att planlägga eftersom inte 
miljökvalitetsnormerna kan säkras eller p.g.a. ett fullbelastat ledningsnät 
där uppgraderingar kan vara väldigt kostsamma. (Christensen 2012, s. 20-
21 och Svenskt vatten 2015). Det är svårt att förtäta samtidigt som det 
krävs en ökad mängd fördröjningsytor. 
Det krävs förändringar i möjligheterna att reglera dagvatten för att kunna 
uppnå en hållbar dagvattenhantering som kan möta klimatförändringarna 
(Bäckman m.fl. 2015, s.24). 
 
Svenskt vatten menar att”de effekter ökad exploateringsgrad och andra 
förändringar kan innebära för risken för översvämning är sannolikt oftast 
större än de långsiktiga klimateffekterna.” (Svenskt vatten 2007, s. 25). 
Genom förändringar i lagstiftningen där det är möjligt att ställa 
flödesbegränsningar i detaljplan samt i ABVA skulle underlätta 
kommunernas klimatanpassningsarbete och minska dagvattenflödet som 
når ledningsnätet. Genom en förändring i lagstifningen där det ges 
möjlighet att ställa kvalitetskrav på dagvattnet samt att ställa krav på 
skyddsåtgärder även utanför planområdet kan ett plangenomförande 
säkras och påverkan på omgivningen minska. 
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DISKUSSION  
 
 
Arbetet avslutas med en diskussion om hur resultatet av 
arbetetet kan användas samt vilka nya frågeställningar som 
framkommit under arbetets gång. 
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DISKUSSION 
Under arbetets gång har jag behövt begränsa min frågeställning efter att 
ha upptäckt att den ursprungliga frågeställningen var för bred vilket inte 
gav möjligheten att gå ner på djupet. Efter mittseminariet valdes 
inriktningen dagvattenhantering i stadsmiljön eftersom förtätning och 
urbanisering tillsammans med klimatförändringarna är den största 
utmaningen att hantera vilken är bestående till skillnad från lagstiftning 
och ansvarsfördelning som kan förändras övertid. Om den slutgiltiga 
frågeställningen varit känd från början hade enkätundersökningarna 
kunnat anpassats efter detta med frågor som riktade mer mot hur 
kommunerna arbetar med dagvatten i stadsmiljön. Detta har istället 
studerats närmare genom analys av kommunala dokument i de utvalda 
kommunerna Helsingborg, Malmö och Växjö. Utöver dessa har 
Köpenhamns arbete med dagvatten studerats eftersom de är ledande 
inom området. Utställningen Regnet kommer på Danskt Arkitektur 
Center har besökts. 
 
En insikt efter arbetet med examensarbetet är att olika förvaltningar, 
aktörer och även jurister har olika kompentensområden och är av 
naturliga skäl främst är insatta i de lagar som berör deras sektorsområde. 
Det finns ett flertal aktörer inom dagvattenområdet och dessa behöver 
samverka och förstå dagvattenproblematiken och få en samsyn kring hur 
dagvatten ska hanteras i planeringen. Förutsättningarna kring 
dagvattenfrågan är komplex och lagstiftningen är otydlig kring 
ansvarsfördelning och kommunens möjligheter att reglera dagvatten. 
Detta gör att der svårt att få ett övergripande perspektiv inom 
dagvattenområdet. Förhoppningen är att examensarbetet bidrar till att ge 
en samlad bild av dagvatten ur ett samhällsplaneringsperspektiv.  
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