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Sammanfattning 

Med anledning av framtida klimatförändringar så förväntas nederbörden öka. Detta i 

kombination med en större andel hårdgjorda ytor till följd av urbaniseringen leder till att 

befintligt dagvattensystem inte kommer klara av den ökade mängden dagvatten i vissa 

områden (Risinger, 2014; Boverket, 2013; Stahre, 2006). De konventionella 

dagvattensystemen, det vill säga rörsystem där dagvatten avleds under marken, har under de 

senaste åren blivit allt mer ifrågasatta (Olshammar & Baresel, 2012). Nederbörden över 

Sverige förväntas öka 10-20 % under det närmaste seklet (SMHI, 2009). Ökad nederbörd kan 

innebära att befintliga dagvattensystem utsätts för tillfällig kapacitetsbrist, vilket i sin tur 

medför översvämningar i utsatta områden (Östlund & Lagerblad, 2011). Med anledning av 

detta har olika alternativa strategier och omhändertagandemetoder lanserats (Viklander & 

Bäckström, 2008). Det är en brytningstid mellan ett konventionellt system och en mer hållbar 

dagvattenhantering som med hjälp av alternativa metoder ska fungera som ett komplement till 

befintligt system (Cettner et al, 2012; Semadeni-Davies et al., 2007). För att få en bättre 

förståelse över arbetet med alternativ dagvattenhantering behövs det mer kunskap om vilka 

hinder och möjligheter som finns inom kommuner. Denna studie ämnar bidra med en 

tydligare bild över dagvattenproblematiken och vilka utmaningar och möjligheter som 

kommuner kan stå inför. Detta har gjorts genom att utföra intervjustudier i Linköpings och 

Norrköpings kommun för att analysera hur de arbetar praktiskt med dagvattenfrågan och 

alternativ dagvattenhantering. De slutsatser som framkommit i studien är framförallt att det 

behövs en tydligare styrning, en tydlighet kring vilka krav som kan ställas utifrån lagen, då 

främst plan- och bygglagen (PBL), en gemensam målbild över hur man ska arbeta med 

dagvattenfrågan samt att dagvattenfrågan ska lyftas tidigt i planarbetet, detta är viktiga 

faktorer för att underlätta arbetet med alternativ dagvattenhantering. 
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Abstract 

More frequent and intensified rainfalls are expected to occur due to climate change in the near 

future. This together with a higher proportion of paved areas increases the pressure on today’s 

storm water systems (Risinger, 2014; Boverket, 2013; Stahre, 2006). Traditional storm water 

systems (i.e. underground pipe systems) have during last decades started to be questioned 

(Olshammar & Baresel, 2012). The precipitation over Sweden is expected to increase 10-20 

% over the next century (SMHI, 2009). Increased precipitation may cause temporary capacity 

loss in pipe-based storm water system with flooding in sensitive areas as a result (Östlund & 

Lagerblad, 2011). To decrease the potential stress on traditional storm water systems, 

sustainable urban drainage systems have started to be developed (Viklander & Bäckström, 

2008). The era of traditional storm water systems has reached a breaking point and more 

sustainable storm water systems has become more desired as a complement to today’s 

systems (Cettner et al, 2014; Semadeni-Davies et al., 2007). In order to build an increase 

understanding sustainable storm water management it is decisive to investigate what obstacles 

that municipalities has to tackle, regarding storm water management. This study aims to 

analyze problems that may occur concerning storm water management including what 

challenges and possibilities that municipalities have to face. The study is based on qualitative 

interviews with informants in the municipalities of Linköping and Norrköping to see how they 

are working with storm water and sustainable storm water management. The conclusions of 

the study is mainly, the need for a more pronounced governance, a more explicit demand 

concerning laws and regulations, in particular the Swedish planning and building act, a 

common vision about how storm water management practices should be handled and finally 

questions concerning how storm water should be handled in an early stage in the planning 

process. This is the main factors to facilitate the work with sustainable urban drainage system.  
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1. Inledning 

Enligt FN:s klimatpanel IPCC syns klimatförändringarna och dess påverkan redan globalt och 

förväntas bli ännu mer påtagliga framöver (IPCC, 2001; IPCC; 2004; IPCC, 2007a-c). Ett 

förändrat klimat påverkar flera delar av vårt samhälle, ekonomiska mönster, vår miljö idag 

och i framtiden. Detta påverkar också i sin tur hur man planerar, designar infrastruktur och 

planerar åtgärder för nödsituationer och beredskap. IPCC:s beräkningsmodeller visar på 

möjliga klimatförändringsscenarier inom de kommande 30, 50 och 100 åren (Flato et al. 

2013). Dessa scenarier förutsäger bland annat förändringar i temperatur, nederbördsmönster 

samt förekomsten av stormar och ökade havsnivåer (IPCC, 2007d), vilket kan innebära att 

vårt samhälle kommer att bli utsatt för naturkatastrofer i större utsträckning med mer frekvent 

extremväder. Områden som varit skonade från vattenrelaterade katastrofer i nuvarande klimat 

kan komma att behöva anpassas för att undkomma skada inför kommande klimatförändringar. 

Hus och infrastruktur som aldrig varit utsatta för översvämningar kan komma att utsättas för 

frekventa översvämningar i framtiden. Kustområden som inte översvämmats av stormfloder 

kan komma att bli mycket utsatta av både stormfloder och stigande havsnivåer (IPCC, 2001; 

IPCC, 2004; IPCC, 2007a-c). Mer nederbörd och extrema nederbördsmängder i ett framtida 

klimat kommer innebära att dagvatten- och avloppssystem belastas mer, vilket de i många fall 

inte är dimensionerade för. Dessa system har ur hydrologiskt perspektiv designats med 

tidigare nederbördsdata i åtanke och antaganden om att nederbörd och temperatur kommer att 

förbli de samma i framtiden (Borris et al. 2013).  

Utöver de förändrade nederbördsmönster, som orsakas av klimatförändringar, så bidrar även 

den ökade andelen av hårdgjorda ytor i stadsmiljö till ökad avrinning (Junestedt et al. 2007; 

Sabouri et al. 2013, Brattebo & Booth, 2003), vilket medför att mer dagvatten ackumuleras 

och kan därmed orsaka att kapaciteten för befintliga rörsystem tillfälligt överbelastas 

(Forsman, 2010; Boverket, 2013; Stahre, 2006).  

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse över vilka utmaningar som kan uppstå i 

arbetet med dagvattenhantering i ett förändrat klimat. En analys av 

implementeringsutmaningar och alternativa omhändertagande åtgärder har genomförts inom 

två lokala fallstudier i Linköpings och Norrköpings kommun med teoretisk utgångspunkt i 
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förutsättningar för effektivt planerad anpassning enligt Füssel (2007) samt identifierade 

metoder för alternativ dagvattenhantering. Inom ramen för fallstudierna har tjänstemän som 

arbetar med dagvatten i vardera kommunen intervjuats för att få deras bild över hur 

implementering av alternativ dagvattenhantering fungerar samt vilka risker och utmaningar de 

står inför.  

1.2. Frågeställningar 

För att uppnå syftet har dessa frågeställningar varit vägledande genom studien: 

 

 Vilka risker och utmaningar står kommunerna inför i avseende på 

dagvattenproblematiken i ett förändrat klimat och under ökad urbanisering?  

 Vilka hinder respektive möjligheter finns för att implementera alternativ 

dagvattenhantering på lokal nivå i avseende på ett förändrat klimat och ökad 

urbanisering?  

 Vilka för- och nackdelar finns med identifierade alternativa omhändertagande åtgärder 

av dagvatten i de två fallkommunerna?  

2. Avgränsningar 

2.1. Alternativ dagvattenhantering 

Studien fokuserar på alternativ dagvattenhantering som syftar till att avlasta de befintliga, 

kulverterade rörsystem som befinner sig under marken. Alternativ dagvattenhantering ses i 

studien som hållbar dagvattenhantering vilket, enligt Stahre (2004), definieras som ett 

samlingsnamn för olika åtgärder som omhändertar, fördröjer och magasinerar dagvatten i helt 

eller delvis öppna system. I dessa anläggningar används processer som efterliknar naturens 

sätt att ta hand om nederbördsvatten. Exempel på detta är anlagd vegetation, genomsläpplig 

yta, trög avledning samt samlad fördröjning, vilka beskrivs utförligare i avsnitt 4.2. Stahre 

(2004) skriver att alternativ dagvattenhantering kännetecknas av att dagvattnet, till skillnad 

från konventionell avledning, vilket sker i slutna rörsystem, i regel är synlig under 

avrinningsförloppet. I och med ett ökat fokus på dagvattnets miljöpåverkan och 
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förekommande översvämningsproblematik har viljan att ställa specifika krav på lokal 

dagvattenhanteringen ökat i kommunerna (Alm & Åström, 2014).  

2.2. Fallstudie på Norrköpings och Linköpings kommun 

I studien genomfördes fallstudier i två kommuner i Östergötlands län. Fallstudier innebär, i 

denna studie, att man vill studera en aktuell företeelse i dess verkliga sammanhang (Yin, 

2007; Denscombe, 2009). Företeelsen i detta fall är dagvattenhanteringen inför kommande 

klimatförändringar och utmaningarna det medför inom organisationer, i detta fall de valda 

kommunerna. Det som gör fallstudier komparativa är att det är mer än en analysenhet som 

studeras (May, 2013), i denna studie är de valda kommunerna Norrköping och Linköping. 

Kvalitativa intervjuer genomfördes för att få en bredare bild av dagvattenfrågan.  

Norrköpings och Linköpings kommun har valts därför att de är relativt lika varandra, båda 

kommunerna är inne i en expansiv fas (Linköpings kommun, 2014a; Norrköpings kommun, 

2014a) som kan innebära att mer hårdgjorda ytor skapas och en förtätning av staden sker, som 

i sin tur kan leda till framtida bekymmer, till exempel översvämningar och ökad avrinning.  

Andra likheter mellan kommunerna är att de har ungefär lika många invånare (SCB, 2014) 

och att de har en relativt lika stor omsättning (Linköpings kommun, 2014b; Norrköpings 

kommun, 2014b), se tabell 1. Organisationen över vilka som har hand om dagvattnet är 

likadan i kommunerna, alltså att det är de kommunala bolagen, Tekniska Verken (Linköping) 

och Norrköping Vatten och Avfall (Norrköping) som har huvudansvaret över ledningsnätet.  

 

Tabell 1: Likheter och skillnader mellan kommunerna.  

 Linköping Norrköping 

Invånare (2014) 150 000 134 000 

Total omsättning (2013) 8 miljarder 7,6 miljarder 

Geografiskt läge Inlandsstad Kuststad 

Organisation över 

dagvatten 

Förvaltningar + kommunalägt 

bolag 

Förvaltningar + kommunalägt 

bolag 

Nederbörd (mm/år) 570,3  508,2 
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Trots flera likheter kan det vara intressant att jämföra dessa två kommuner för att belysa 

potentiella organisatoriska skillnader och vad det kan bero på, om det går att urskilja olika 

mönster i anpassningsarbetet.  

3. Bakgrund 

Med klimatanpassning åsyftas i denna studie de mest förekommande omhändertagande 

åtgärder inom alternativ dagvattenhantering som uppmärksammades vid en översiktlig 

litteraturstudie. De olika omhändertagande åtgärderna beskrivs nedan. 

3.1. Alternativa omhändertagande åtgärder av dagvatten 

Dagens rörsystem för omhändertagande av dagvatten är dimensionerade utifrån tidigare 

klimat och samhällsstruktur. Enligt Stahre (2006) är dessa underjordiska rörsystem designade 

för att transportera vatten från de urbaniserade områdena så fort som möjligt. Vidare skriver 

Stahre (2006) att rörsystemen innan 1950 var av typen “kombisystem” där dagvatten och 

avloppsvatten transporteras bort i samma rör. Efter 1960 blev det allt vanligare med separata 

system för dagvatten och avloppsvatten. Skiftet i rörsystemens design har resulterat i att 

städer i vissa fall har en blandning av båda systemtyperna. Enligt Brattebo & Booth (2003) 

kan avrinningen från hårdgjorda ytor även öka andelen förorenat vatten till recipient samt ge 

en ökad sedimenttransport, ytterligare en aspekt är att en minskning av infiltration kan ge 

minskning i grundvattenbildning (Brattebo & Booth, 2003). 

 

Enligt Cettner et al (2014) är det den snabba urbaniseringen och en ökad förtätning av städer 

viktiga drivkrafter för att utveckla mera hållbara metoder för urban dagvattenhantering för att 

i sin tur undvika effekterna av dessa faktorer. Vidare menar Cettner et al (2014) att 

traditionella användningen av rörsystem för dagvattenhantering har alltmer kritiserats som 

ohållbar. 

 

Stahre (2006) anser att ett alternativ till att bygga om och bredda befintliga rörsystem är att 

minska belastningen på systemet. Detta åstadkommer man genom att minska och fördröja 

dagvattnet som går ner i systemet. De senaste decennierna har alternativa omhändertagande 

åtgärder för att reducera och sakta ner avrinning av dagvatten blivit allt mer utbrett. Dessa 
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åtgärder används parallellt med de konventionella rörsystemen i komplementärt syfte (Stahre, 

2006). Fördelarna är bland annat en bättre hantering av dagvattnets avrinning och att det även 

minskar risken för att kombisystem ska svämma över (Foster et al., 2011). 

 

De nya metoderna ställer krav på kommunernas anpassningsarbete, vilket kan vara 

implementering av nya åtgärder, planering inför arbete med dessa metoder både där man 

bygger nytt och anpassar i befintlig miljö.  

 

De alternativa omhändertagande åtgärder som kommer att beskrivas nedan har valts ut därför 

att det är de mest förekommande i litteraturen och vanliga inom planeringen av alternativa 

omhändertagande åtgärder. Nedan presenteras dessa alternativa omhändertagande åtgärder 

som ingår i studien samt en beskrivning av dess uppbyggnad och funktion. 

3.2. Anlagd Vegetation 

I studien innebär anlagd vegetation grönstruktur vars syfte är att fördröja dagvatten. De 

åtgärder som behandlas under anlagd vegetation är gröna tak samt planterade buskar och träd.  

 

Ett sätt att bromsa avrinningen av dagvatten från en byggnad är att anlägga ett tunt 

vegetationstäcke på taket (Stahre, 2006). Mentenes et al. (2006) skriver att gröna tak i stora 

drag består utav ett vegetationsskikt, ett substratskikt, i vilket vatten fördröjs och växtligheten 

är förankrat, och ett dräneringsskikt, för att bli av med överskottsvatten. Stahre (2006) skriver 

att gröna tak kan anläggas på både befintliga nya byggnader. Dock under förutsättningen att 

taket inte har en för brant lutning och att takkonstruktionen klarar av den extra tyngd som det 

gröna taket medför. Stahre (2006) skriver att normalvikten på ett grönt tak med tjockleken 3-4 

cm ligger på runt 40-60 kg/m², Stahre (2006) tillägger att vanliga betongtakpannor väger 

ungefär 50 kg/m².  

 

Träd och buskar har en förmåga att fånga upp regn och detta spelar en viktig roll i det urbana 

ekosystemet anser Xiao & McPherson (2002). Vidare skriver författarna att nederbörd 

omsluter trädkronornas yta och en del av regnet passerar direkt genom luckorna mellan blad 

och stjälkar och faller till marken. Regnvatten fångas upp på löv och grenar, lagras tillfälligt 

på löv och barkytor eller rinner ned för stammen till marken eller indunstar i atmosfären. 

Enligt Xiao & McPherson (2002) så bidrar trädkronorna till att flödeshastigheten av 
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dagvattnet och därmed avrinningskoncentrationen minskar. Day & Dickinson (2008) menar 

att möjligheterna till att använda träd i urbana miljöer förhindras av markförhållandena i 

staden. Till exempel så hindrar stadens kompakterade jordarter rotbildning och hydrologiska 

funktioner som vanlig jord har. 

3.3. Genomsläpplig yta 

Genomsläpplig yta avser i studien, ytor vars syfte är att infiltrera och bromsa 

dagvattenavrinning. 

 

Enligt Dietz (2007) finns det ett flertal alternativa beläggningar var syfte är att infiltrera 

dagvatten. Man kan öka genomsläppligheten genom att använda betongblock och/eller galler. 

Dessa produkter består av formgjutna betongelement som kan förekomma i gallerform eller 

som block med öppna porer som bidrar till ökad infiltration. Utrymmen som uppkommer 

mellan stenarna fylls vanligtvis upp med krossad sten eller grus och i vissa fall matjord med 

planterad torv (Dietz, 2007). Genomsläpplig beläggning kan användas bland annat på 

trottoarer och är en dagvattenhanteringsmetod som förbättrar dagvattenkvalitet och mildrar de 

hydrologiska effekterna av urbaniseringen. Enligt Drake & Bradford (2013) finns det en risk 

att trottoarerna kommer att täppas igen snabbt, vilket resulterar i en förlust av infiltration och 

dagvattenhanteringskapacitet blir under en relativt kort tidsperiod.  

3.4. Trög avledning 

Med trög avledning avses i denna studie kanaler, bäckar och diken vars syfte är att bromsa 

avrinningshastigheten hos dagvatten.  

 

En typ av metod vid trög avledning är ett så kallat svackdike, vilket oftast är ett grunt dike 

som är gräsbeklätt med mycket svagt lutande slänter. Syftet för en sådan typ av diken har 

tidigare främst varit att leda bort vatten och möjligtvis fördröja och stoppa flöden genom en 

viss infiltration och genom det motstånd gräset ger. På senare tid har en ökad fördröjning allt 

mer blivit att föredra (Djerv, 2010). Genom att man ökar infiltrationen kan man öka 

fördröjningen, det betyder att befintliga material byts ut mot sådana med mer dränerande 

egenskaper så som makadam eller annat grovt grus (Bäckström, 2002). Gräsbelagda 

svackdiken finns oftast längs med vägar och i bostadsområden där befolkningstätheten är 
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relativt låg. En av de bättre platser och en vanlig plats att anlägga ett svackdike är mellan två 

hårdgjorda ytor, till exempel mellan en väg och en trottoar. Detta ger både en bra lösning vad 

gäller transport och hantering av dagvattnet från dessa ytor och utgör dessutom en 

säkerhetsbarriär mellan fordonen och fotgängarna (Bäckström, 2002). 

 

Dagvattnet kommer in till svackdiket på olika sätt. Om svackdiket till exempel ligger längs 

med en väg så rinner dagvattnet i ett jämt flöde över hela slänten. Det kan under vissa 

omständigheter även finnas ett väl definierat inlopp i ena änden. Sedan leds vattnet antingen 

till det kommunala dagvattennätet eller till en äng eller en annan infiltrationsyta. Ibland finns 

det inte något utlopp allt utan vattnet beräknas infiltrera helt i svackdiket (Bäckström, 2002). 

 

En metod för att långsamt avleda dagvatten är att anlägga öppna kanaler. Detta till exempel 

genomföras när de positiva värdena över vatten i urban miljö ska beaktas och när ambitionen 

är att skapa en tydlig bild i utveckling (Stahre, 2006). Enligt Stahre (2006) är byggandet av 

öppna kanaler för dränering av dagvatten är en exklusiv design, som sällan är billigare än 

andra tekniska lösningar. Därför bör denna metod användas i väldigt speciella fall, till 

exempel vid projekt som rör ekologiska demonstrationer eller bostadsutvecklingsprojekt. 

3.5. Samlad fördröjning 

Med samlad fördröjning avses i denna studie dammar vars syfte är att tillfälligt samla upp 

dagvatten.  

 

Dammar definieras, enligt Falk (2007) och tillika i denna rapport, som vattenfyllda sänkor 

med en ständig vattenspegel. En fördröjningsdamm är en permanent vattenfylld bassäng som 

förvarar dagvatten tills dess att nästa inflöde tränger bort befintligt vatten. Syftet är att bromsa 

dagvattenflödet till recipienten (Semadeni-Davies, 2006). Från att initialt varit designade för 

att uppehålla och kontrollera flödestoppar och översvämningar så har deras funktioner utökats 

till att förbättra kvalitén hos dagvattnet (Tixier et al. 2011). Medan dagvattnet uppehåller sig i 

dammen sker naturliga fysiska, kemiska och biologiska processer som behandlar dagvattnet. 

Främst genom sedimentation av förorenade partiklar (Semadeni-Davies, 2006). Denna metod 

för omhändertagande av dagvatten har visat sig vara en populär metod i Sverige (Semadeni-

Davies, 2006, Tixier et al. 2011). 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Nedan presenteras Füssels (2007) teori om förutsättningar för en lyckad implementering av 

klimatanpassning. Denna teori har till viss del legat till grund vid utformandet av 

intervjuguiden och för att analysera problem och möjligheter för implementering av alternativ 

dagvattenhantering.  

Füssel (2007) beskriver att antropogena klimatförändringar innebär stora risker för både 

samhälle och natur. Vidare anser Füssel (2007) att de två fundamentala åtgärderna för att 

hantera antropogena klimatförändringar är att begränsande åtgärder respektive 

anpassningsåtgärder. I avseende på klimatförändringar innebär begränsande åtgärder att 

minska utsläpp av växthusgaser eller öka antalet växthusgasbindande sänkor. Füssel (2007) 

definierar anpassningsåtgärder som riktade åtgärder mot sårbarhet i systemet, till följd av 

faktisk eller förväntad klimatpåverkan, som syftar till att dämpa skadan av eller utnyttja 

möjligheter som uppkommer vid klimatförändringar. 

 

Traditionellt sett har begränsande åtgärder fått större utrymme än anpassningsåtgärder när det 

gäller klimatförändringar, både inom vetenskapligt- och ur politiskt perspektiv. Füssel (2007) 

menar att detta bland annat beror på de begränsande åtgärdernas förmåga att minska negativa 

effekter på alla klimatkänsliga system, medan anpassningsåtgärder har ett snävare spektrum. 

Trots det stora fokus på begränsande åtgärder menar författaren att blickarna, i allt större 

utsträckning, höjts mot klimatanpassning vilket bland annat avspeglas i utvecklingen av teori 

och tillämpning kring utvärdering av klimatpåverkan samt ökat intresse från politiskt och 

finansiellt håll.  

 

Füssel (2007) menar att det finns flera förutsättningar för effektiv planerad anpassning, 

förutsatt att ett klimatrelaterat problem existerar eller kommer att uppstå i framtiden. Följande 

lista visar dessa förutsättningar och visar hur var och en av dem potentiellt, till viss del, kan 

åtgärda klimatpåverkan, sårbarhet och utvärdera anpassning: 

 

 Medvetenhet om problemet: Utvärdera och kommunicera sårbarhet för 

klimatförändringar 

 Tillgång på effektiva anpassningsåtgärder: Få igång forskning som kan leda till 

utveckling av nya anpassningsalternativ. 
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 Information om dessa åtgärder: Identifiera och bedöma effektiva anpassningsåtgärder 

 Tillgång på resurser för implementering av dessa åtgärder: Värdera positiva bieffekter 

med anpassning (vilket även ökar den upplevda andelen positiva effekter); identifiera 

sätt för den mest effektiva användningen av resurser, t.ex. genom att integrera 

anpassning i befintlig verksamhet (vilket minskar kostnaderna); och motivera att 

ytterligare resurser avsätts, antingen nationellt eller internationellt. 

 Kulturell acceptans över dessa åtgärder: Utbilda människor om risker och hur man 

bemöter dessa för att öka acceptansen för obekanta åtgärder. 

 Incitament för implementering av dessa åtgärder: Identifiera hinder för genomförandet 

av effektiva åtgärder och föreslå alternativ för att övervinna dem.  

 

Dessa förutsättningar har tillämpats vid analysen av intervjuerna för att undersöka hur 

implementeringsarbetet för alternativ dagvattenhantering fungerar på kommunerna i avseende 

på klimatanpassning.  

 

Planerad anpassning kan, enligt Füssel (2007), begränsas till två skilda fall:  

1. När alla förutsättningar till anpassning redan har uppfyllts: Som skulle innebära att 

anpassningen sker automatiskt. 

2. När oöverstigliga hinder finns för att uppfylla vissa förutsättningar: I dessa fall är det 

inte möjligt att anpassa, utan det krävs begränsande åtgärder för att lindra problemet 

(se exempel nedan).  

 

Det andra fallet avser grundläggande eller praktiska hinder för anpassning (Füssel, 2007). 

Författaren exemplifierar detta med hur ett ekosystem på en bergstopp skulle gå förlorad vid 

ökad temperatur, då ekosystemet är oförmöget att flytta sig till ett lämpligare habitat.  

 

Praktiska begränsningar till anpassning är ofta ett resultat av otillräckliga ekonomiska 

resurser, teknisk kompetens eller politisk vilja (Füssel, 2007). Inledande bedömningar av 

anpassningsåtgärder brukar, enligt författaren, ofta resultera i att fler anpassningsalternativ 

upptäcks än vad som rimligen är möjligt att implementera med tanke på resursbegränsningar. 

Där av blir beslut om vad man ska göra först ofta lika viktig som vad man ska göra 

överhuvudtaget. Füssel (2007) belyser att skjuta upp anpassningsfrågan innebär risker i form 

av oundvikliga effekter medan anpassning nu innebär risker eftersom otillräcklig information 

om framtida förhållanden kan begränsa påverkan eller öka kostnaderna för de åtgärder som 
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vidtagits. Ju större den tidigare risken är jämfört med den senare, desto mer angeläget blir det 

att agera nu. 

 

I avseende på dagvattenproblematiken inför kommande klimatförändringar så skulle 

anpassning kunna innebära att öka kapaciteten på befintliga rörsystem. Detta är dock kostsamt 

och det skulle ta lång tid att genomföra (Svenskt vatten, 2007; Stahre, 2006). Detta har enligt 

Stahre (2006) medfört att många kommuner börjat utnyttja möjligheter att bromsa upp 

dagvattnet, som ett komplement till befintliga system för omhändertagande av dagvatten, och 

därmed minska trycket på systemet. 

5. Metod 

5.1. Kvalitativ intervju 

En anledning till varför intervjuer har genomförts är att det är en brytpunkt mellan 

konventionell och öppna system, man inser mer och mer att det är en viktig fråga. Dokument 

rörande dagvattenfrågan tas fram i detta nu, därför är det nödvändigt med intervjuer eftersom 

att det inte finns färdiga dokument för hur dagvattenfrågan ska hanteras i de valda 

kommunerna. En annan anledning varför intervjuer används i denna studie är därför att det är 

svårt att ta reda på organisationernas inställning till åtgärder för dagvattenhantering genom 

dokumentanalys. 

 

Studien är baserad på kvalitativa intervjuer som har varit semi-strukturerade. Enligt Trost 

(2010) så karaktäriseras kvalitativa intervjuer av att intervjuaren ställer öppna och direkta 

frågor, och på dessa frågor får man komplexa och övergripande svar. Syftet med kvalitativa 

intervjuer är, enligt Johanson & Svedner (2006) att av informanten få så uttömmande svar 

som möjligt. Författarna menar även att frågorna måste utformas på ett sådant sätt att 

informanten får möjlighet att ta upp allt denne har på hjärtat. En risk med denna metod är att 

denna ställer höga krav på både informanten och intervjupersonen. Kvale & Brinkmann 

(2009) menar att vissa informanter lämpar sig bättre än andra och målar upp den goda 

informanten som samarbetsvillig, välmotiverad, vältalig och kunnig. Kvale & Brinkmann 

(2009) tillägger dock att den perfekta informanten inte existerar. Där av finns det risk att delar 

av urvalet informanter lämpar sig bättre än andra. Stukát (2011) anser att metoden ställer höga 
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krav på intervjuarens förmåga och färdigheter, denne måste ha goda förkunskaper och god 

psykologisk förmåga. Med anledning av detta genomfördes en litteraturöversikt på 

dagvattenområdet innan intervjuerna genomfördes. Dalen (2008) menar att det är viktigt att 

informanten tillåts att få tid på sig att reflektera över frågorna för att ge sina svar. Detta kan 

enligt Stukát (2011) medföra att intervjuerna blir väldigt tidskrävande. Vidare menar Stukát 

(2011) också att jämförbarheten mellan informanternas svar inte alltid kan ses som tillförlitlig 

eller entydig något som även Nyberg & Tidström (2012) anser. Detta bör man vara medveten 

om vid intervjutillfället för att lyckas få ta del av den informationen man söker hos 

informanterna då följdfrågor till viss del anpassas efter informantens utsagor. 

 

Enligt Ryen (2004) är det viktigt att intervjuaren inte påverkar informanterna. Därför måste 

man lämna sina personliga åsikter utanför, man ska enligt Ryen (2004) inte diskutera med 

informanten.  Enligt Johansson & Svedner (2006) är just detta en stor fara, att intervjuaren 

uttrycker sina förväntningar och värderingar och därmed påverkar informantens svar. Därför 

uppstår det en konflikt mellan att vara neutral och inte kunna diskutera under intervjun när 

komplexa och innehållsrika svar eftersträvas, särskilt när följdfrågor ställs och man är ute 

efter något specifikt. Med anledning av ovan nämnda hänsynstagande kan vissa av de 

alternativa omhändertagande åtgärderna som diskuterats blivit berörda i mindre utsträckning 

än andra under intervjuerna. Efter att alla intervjuerna är gjorda får du alltså ett stort material 

som när det analyseras kan ge intressanta händelser, åsikter, mönster m.m. (Trost, 2010).  

 

I studien utfördes som tidigare nämnt, kvalitativa intervjuer som baserats på bestämda 

frågeområden härledda från teorin. Med inspiration från Füssels (2007) sex förutsättningar för 

effektivt planerad anpassning konstruerades ett dokument med aktuella frågeområden som 

skickades ut till informanterna innan intervjun. Johansson & Svedner (2008) belyser 

kvalitativa intervjuer som metod kan få frågorna att variera något från intervju till intervju 

beroende på vad informanten svarar och vilka aspekter denne tar upp. Med anledning av detta 

hade vi ett stöddokument eller snarare en checklista, som hade specificerade följdfrågor inom 

varje frågeområde för att säkerställa att vi fick uttömmande svar inom frågeområdet. Då 

denna metod, enligt Andersson (2005), ställer höga krav på intervjuerfarenhet och 

intervjuförmåga användes stöddokumentet för att undvika olikheter i intervjuförfarandet. Vid 

intervjuerna, som genomfördes på informanternas arbetsplats, tillhandahölls inte 

informanterna detta stöddokument. 
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5.2. Urval av intervjupersoner  

Antalet intervjuade får inte vara för stort enligt Dalen (2008), eftersom att både 

genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av dem är en tidskrävande process. Detta 

tar även Nyberg & Tidström (2012) upp, eftersom att det tar mycket tid av intervjuaren bör 

man vara nöjd med relativt få informanter. Samtidigt menar Dalen (2008) att 

intervjumaterialet som samlas in ska vara av sådan kvalitet att det utgör tillräckligt underlag 

för tolkning och analys. 

 

Urvalet av informanter i studien har gjorts genom så kallat centraliserat urval. Denna metod 

går ut på att man försöker nå de personer som sitter på centralt placerade källor (Esaiasson et 

al., 2010). Utifrån denna urvalsprincip har vi skickat ut mejl och ringt till de olika 

förvaltningarna för att fråga efter intervjuer med relevanta personer. Vi har i viss mån haft en 

uppfattning om vilka dessa personer skulle kunna vara, men detta är enligt Esaiasson et al. 

(2010) vanligt, dock bör man vara beredd på att urvalet kan behöva kompletteras. De 

informanter vi försökt komma i kontakt med har varit personer som ingått eller ingår i 

kommunernas dagvattengrupper eller omnämnts i mötesanteckningar och liknande rörande 

dagvattenfrågor. I några fall har en tillfrågad informant vidarebefordrat oss till en annan 

informant som lämpat sig bättre för vår studie. I två av fallen har den tillfrågade informanten 

velat ha med en kollega för att bättre täcka upp kunskapsområdet, då har detta godkänts. 

Risken med att intervjua flera personer samtidigt kan vara att åsikten blir en kompromiss som 

ingen av vad de intervjuade står för samt att de i viss mån påverkar varandras utsagor (Stukát 

2011). 

5.3. Intervjupersoner 

Personerna som intervjuades var tjänstemän från båda kommunerna. Representanter från 

Linköpings kommun var personer som utifrån sin yrkesroll kom i kontakt med 

dagvattenhantering, urvalet resulterade i följande personer, se tabell 2; 

Vid första tillfället intervjuades en driftingenjör från Teknik- och Samhällsbyggnadskontoret 

(informant 1), som kom i kontakt med dagvattenhantering främst när det gäller driften av 

anläggningar. Andra intervjun i Linköping var med en processingenjör samt en driftansvarig 

på Tekniska Verken (informant 2). Vid det tredje tillfället intervjuades en 
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miljöskyddsinspektör och en miljöskyddssekreterare på Miljökontoret i Linköping (informant 

3).  

 

I Norrköpings kommun var det även där personer som utifrån sin yrkesroll kom i kontakt med 

dagvattenhantering, urvalet resulterade i följande personer, se tabell 2; 

Vid det första tillfället i Norrköping intervjuades en enhetschef på Norrköping Vatten och 

Avfall (NoVA) (informant 4), som arbetade med dagvattenfrågorna på kontoret. Den andra 

intervjun var med fysisk planerare med fokus på vattenfrågor på Stadsbyggnadskontoret i 

Norrköping (informant 5).  

Genom att informanterna har en sådan bred kompetens över dagvattenfrågor och deras olika 

yrkesroller så får man en bra bild över hur man arbetar med alternativ dagvattenhantering på 

kommunerna vilket möjliggör en diskussion mellan dessa.  

 

Tabell 2. Beskriver informanternas yrkesroll, vilken organisation de kommer från samt 

informantnummer.  

Kommun Organisation  Yrkestitel/titlar Informant 

Linköping Teknik- och 

samhällsbyggnadskontoret 

Driftingenjör 1 

Linköping Tekniska Verken Driftansvarig och 

Processingenjör 

2 

Linköping Miljökontoret Miljöskyddssekreterare 

och 

Miljöskyddsinspektör 

3 

Norrköping Norrköping Vatten och Avfall Enhetschef  4 

Norrköping Samhällsbyggnadskontoret Fysisk planerare  5 

 

5.4. Intervjuguide och genomförande av intervjuer  

Totalt genomfördes fem intervjuer som varierade mellan 30 och 50 minuter, varje intervju 

genomfördes på respektive informants arbetsplats. Vid intervjuerna gjordes ljudupptagning, 

vilket Dalen (2008) rekommenderar, dock kan intervjupersonen påverkas genom att de kan 

känna obehag genom att få sina ord inspelade. Där av kan informationen hämmas som de vill 

dela med sig av enligt Andersson (2005). Intervjuerna genomfördes på liknande sätt för att få 

kompatibla svar. Fokus under intervjun låg på dessa områden: 
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 Hur deras arbete med dagvattensystemen påverkas av klimatförändringar. 

 Hur de arbetar med hållbar dagvattenhantering inom sin verksamhet på kommunen 

kopplat till klimatförändringarna. 

 Hur de ser på följande åtgärder av omhändertagande av dagvatten; gröna tak, 

buskar/träd, genomsläpplig yta (infiltration), trög avledning (ex. diken, kanaler, 

bäckar) samt samlad fördröjning (ex. dammar, våtmarker). 

 Hur samarbetet mellan de olika förvaltningarna fungerar gällande alternativ 

dagvattenhantering. 

 Vilka åtgärder som de kan göra utifrån sina förutsättningar (visionärt och framtida 

planering). 

 

För att se hela intervjuguiden se bilaga 1.  

För att underlätta djupare analys över vad som sagts under intervjuerna så transkriberades 

inspelningen kort efter att intervjuerna genomförts. Det är viktigt att de som genomfört 

intervjuerna även gör transkriberingen, eftersom att detta, enligt Dalen (2008), ger dem en 

unik chans att lära känna sina data.  

5.5. Etiskt hänsynstagande 

Trost (2010) belyser att det är viktigt att ta hänsyn till etiska frågor vid en intervjustudie. 

Innan intervjuerna startade fick informanterna information om syftet med studien, hur 

intervjun skulle gå till väga och materialet behandlas. Informanterna tillfrågades om det gick 

bra att spela in intervjun och att detta material sedan transkriberades, samtidigt fick de 

information om att det endast är författarna som tar del av materialet. Informanterna fick även 

möjlighet att läsa igenom det transkriberade materialet för att få chansen att revidera eller 

förtydliga sina uttalanden (Kvale & Brinkmann, 2009). Informanterna fick information om att 

deras namn inte presenteras i studien, de presenteras utifrån yrkesroll och vilken kommun de 

tillhör, därför kan de inte få fullständig anonymitet, som enligt Trost (2010) definition 

garanteras. 

5.6. Analysmetod av intervjuerna  

Den analysmetod som användes i studien var inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). 

Analysen av de transkriberade intervjuerna utfördes genom att materialet lästes igenom ett 
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flertal gånger för att få en bild över vilka huvudaspekter som fanns i intervjuerna. Målet med 

analysmetoden var att få fram teman som knyter an till studiens frågeställningar samtidigt 

som det har det funnits en öppenhet för nya aspekter och infallsvinklar som kommit upp under 

intervjuerna.  De delar av analysmaterialet som var relaterat till frågeställningarna plockades 

ut. Dessa delar som Graneheim & Lundman (2004) kallar för meningsbärandefragment, 

kondenserades ner, utan att förlorat innebörden, för att minska textmängden. De kondenserade 

meningsbärandefragmenten kodades och sorterades in i kategorier som gav en bild av det 

centrala innehållet av intervjuerna.  

 

Kategorier som urskildes i intervjuerna var följande:  

 Medvetenhet 

 Styrning 

 Ekonomi 

 Juridik 

 Planering 

 Ansvar 

 Samsyn 

 Aktörer 

 Teknik 

 

Varje kategori placerades in under tre teman som var designade utifrån studiens 

frågeställningar. En och samma kategori kan infalla under flera teman beroende på dess 

innehåll. 

 

De tre temana var följande:  

 Risker och utmaningar 

 Hinder och möjligheter 

 För- och nackdelar  

Resultaten av analysen presenteras och diskuteras i avsnitt 6. 
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6. Resultat och diskussion  

I detta stycke diskuteras resultaten som framkommit vid analysen av intervjuerna. Resultat 

och diskussion är indelade i tre rubriker vilka motsvarar studiens frågeställningar, alltså vilka 

utmaningar och risker det finns med dagvattenhanteringen i ett förändrat klimat, vilka hinder 

och möjligheter det finns vid implementering av alternativ dagvattenhantering samt för och 

nackdelar med olika typer av alternativa omhändertagande åtgärder.  

6.1. Utmaningar och risker med dagvattenhantering inför 

ett förändrat klimat 

Det framkom olika utmaningar och risker vid analysen, dessa delades in under rubrikerna; 

kapacitetsproblematik, problem till följd av urbanisering, betydelse av tidigare händelser samt 

samsyn och uppföljning.  

6.1.1. Kapacitetsproblematiken 

Under intervjuerna visade sig att majoriteten av informanterna var insatta i vilken påverkan ett 

förändrat klimat kommer ha på konventionella dagvattensystem. Kapaciteten som nuvarande 

ledningssystem klarar av kommer överstigas vid ökad nederbörd, vilket i sin tur kommer att 

innebära att risken för översvämningar blir större.  

Utmaningarna presenterades på följande sätt i en av intervjuerna:  

 

“Klimatförändringar påverkar genom ökad nederbörd, havsnivåhöjningar och allt vad det 

innebär vilket kommer att påverka våra dagvattensystem, våra dagvattensystem är idag 

underdimensionerade” (informant 4). 

 

Även informant 5 tar upp att det blir högre flöden, mer och mer oregelbundna flöden och 

kraftigare regn under kortare tid orsakade av klimatförändringarna kommer att belasta 

dagvattensystemen. Även informant 2 anser att det är en fråga om vilken kapacitet befintligt 

dagvattensystem klarar av i ett förändrat klimat och tillägger att ledningarna dimensioneras 

för en viss nederbördssituation.  
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Informant 2 säger att, även om det inte är något de har upplevt så kan man förvänta sig mer 

källaröversvämningar eller andra problem i framtiden om det blir kraftigare skyfall. Enligt 

informant 3 har vissa incidenter med trasiga ledningar inträffat och översvämningar har 

uppstått till följd av det, det är alltså en kapacitetsfråga. Informant 4 menar att undermåliga 

nät i längden påverkar kunderna, genom att dagvatten åker in i kombiledningar, vilket innebär 

spill- och dagvatten i samma ledning, detta kan i sin tur gå in till kund och det blir ett 

överläckage.  

 

Att inte det befintliga systemet klarar av kraftiga skyfall uppmärksammades i Norrköping 

sommaren 2011. Informant 4 och 5 berättar att innerstaden blev hårt drabbad och då främst 

hus med källare, ledningssystemen klarade inte av att ta hand om dagvattnet och över 800 

översvämningar vid ett och samma tillfälle registrerades till följd av detta. Efter det upplevda 

scenariot så har dagvattenfrågan blivit mer och mer aktuell enligt informant 4 och 5. Men 

informant 5 anser även att i och med de nya klimatrönen som kommit från IPCC har bidragit 

till att arbetet med dagvatten blivit mer aktuellt. Trots medvetenhet och upplevda scenarios så 

finns det svårigheter i att komma till rätta med den klimatrelaterade dagvattenproblematiken. 

Informant 4 påpekar detta och förklarar att det är svårt att klimatanpassa och att det kostar 

mycket pengar, det är svårt att veta om man gör rätt saker utifrån ett ekonomiskt perspektiv, 

det kan ses som en utmaning att veta vad som är mest fördelaktigt ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv.  

6.1.2. Problem till följd av urbanisering 

Förutom ökad nederbörd på grund av klimatförändringarna tar även informanterna upp 

problematiken kring den ökande andelen hårdgjorda ytor som en följd av urbaniseringen. 

Informant 2 belyser i detta citat att de måste vara drivande i dagvattenfrågan:  

 

“En utmaning är att vid förtätning av staden måste Tekniska Verken vara med att trycka på 

att det måste finnas alternativ till att ta hand om dagvatten” (informant 2). 

 

Informant 2 belyser även en annan utmaning, att man måste ta med dagvattenfrågan tidigt i 

planeringen av ett område, annars är risken att man förbiser detta, vilket kan leda till man 

redan från start ger bebyggelsen dåliga förutsättningar. Den ökade förtätningen medför ökad 

belastning på systemet enligt informant 1. En annan utmaning, enligt informant 3, är att i 

framför allt i innerstaden ska hitta ytor och förutsättningar för alternativ dagvattenhantering. 
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När man nyexploaterar har man chansen från början att planera in alternativ 

dagvattenhantering. En utmaning som informant 4 tar upp är hur man ska bygga ett 

översvämningssäkert och hållbart system, detta ska ske i översiktsplaner och detaljplaner 

enligt informanten.  

6.1.3. Betydelsen av tidigare händelser 

En intressant aspekt som skiljer kommunerna är att i Linköping talar man om att det är 

reningen som kommer mer och mer på tal medan i Norrköping är det kapacitetsproblematiken 

som det mesta fokus ligger på. Vilket dessa två citat visar på skillnaderna:  

 

“När vi tog fram de här (riktlinjer för dagvattenhantering 2009) då låg fokus främst på 

rening av dagvatten med anledning av EU:s vattendirektiv, men sen har det blivit mer och 

mer fokus på översvämningsfrågan, för den är väldigt viktig” (informant 5). 

 

Detta kan ha att göra med scenariot under 2011 som Norrköping fick uppleva, vilket i sin tur 

har gett ett ökat fokus på att deras ledningssystem inte har kapacitet nog och att de måste 

arbeta mer med den frågan. Informant 4 anser att just denna händelse var startskottet för att 

börja arbeta med kapaciteten på ledningsnätet.  

 

“Reningsfrågan har kommit upp mer och mer på senare år, för några år sedan var det mycket 

dimensionering, flöde och kapacitet” (informant 2). 

 

Informanterna i Linköping antyder inte under intervjuerna på samma sätt att de har haft något 

större problem i innerstaden med översvämningar och har inte samma upplevda scenario där 

deras ledningssystem har blivit utsatt för sådan belastning. Varför Linköping arbetar mer med 

rening kan vara det som informant 1 tar upp att recipienterna, Stångån men framförallt 

Tinnerbäcken, är hårt belastade av olika föroreningar.  

Detta tar även informant 2 att dagvattnet kan vara väldigt förorenat, eftersom att det kommer 

från våra gator, vägar och trafiken för att sedan spolas ner i rännstensbrunnar och ut i 

ledningarna som går ut i recipient. Där finns det risker framför allt med det konventionella 

systemet, att förorenat dagvatten når recipienten, vilket kan leda till att den blir mer förorenad. 

En annan orsak kan vara att dagvattnet i Linköpings stadskärna leds direkt till recipienten i ett 

separat system, medan dagvattnet i Norrköpings stadskärna leds i ett kombinerat system till 

reningsverket och således blir Norrköpings dagvatten renat innan det släpps ut i recipient. 
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En utmaning som informant 2 och 3 tar upp är hur man ska mäta dagvatten som går ut i 

recipient, ska man ha en flödesbaserad provtagning eller stickprov, därför är det svårt att veta 

hur förorenat dagvattnet egentligen är, hur representativt är ett sådant prov. Detta gör det svårt 

att sätta in åtgärder på rätt ställe i ett rörsystem. Det är även en utmaning att fånga upp 

dagvattnet så att det går att rena på ett effektivt sätt enligt informant 2 och 3. Detta kan vara 

en anledning till varför informanterna i Linköping förespråkar lokalt omhändertagande av 

dagvatten (LOD) så att man kan ta hand om dagvattnet så tidigt som möjligt.  

6.1.4. Samsyn och uppföljning  

En utmaning som har framkommit under intervjuerna är att det är viktigt att skapa en 

gemensam målbild, skapa en samsyn, mellan aktörer som berörs av dagvattenfrågan. Ett sätt 

att få denna målbild är, enligt informant 4, att det måste förankras i politiken eftersom att det 

är därifrån förvaltningarna får sina pengar. Man måste tidigt komma överens i en 

dagvattenplan om vem som ansvarar för vad. En stor skillnad mellan NoVA och Norrköping 

kommuns förvaltningar är att NoVA har en mer flexibel investeringsplan medan 

förvaltningarna sätter flerårsbudgetar, där det inte alltid finns utrymme för omfördelning av 

resurser vilket leder till en tröghet i systemet (informant 4). Informant 5 bekräftar detta 

problem, då NoVA driver ett pilotprojekt om öppna dagvattenanläggningar i ett område. 

Eftersom att det handlar om öppna dagvattenanläggningar finns Tekniska kontoret med då de 

ska sköta driften runt anläggningarna. Dock har inte Tekniska kontoret några avsatta resurser 

för detta arbete och därför har projektet lagts på is (informant 5).  

 

Det pågår ett samarbete mellan Linköpings kommun och Tekniska Verket, vilket fungerar bra 

enligt informant 3. Informant 2 anser också att arbetet mellan aktörerna fungerar väldigt bra 

med anledning av att de, som ledningsägare, blir inkopplade väldigt tidigt i 

detaljplaneärenden. Vilket i sin tur leder till att synpunkter, begränsningar m.m. kommer på 

tal tidigt. Grundorsaken till samarbetet anser informant 2 vara att öka samsynen med 

dagvattenhanteringen och få ett ökat fokus på dagvattenfrågor. Det har även tidigare funnits 

samarbeten mellan Linköpings kommun och Tekniska Verken för att skapa en samsyn med 

dagvattenfrågor, dock har det inte fungerat fullt ut, då har det varit en ekonomisk fråga som 

har satt stopp och därför har det inte fungerat så bra, enligt informant 3.  

 

En annan aktör som kommer på tal i flera av intervjuerna är byggherrarna, det vill säga de 

som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-, eller markarbeten. 
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Informant 3 menar att det är självklart att byggherrarna är med och bestämmer angående 

dagvattenlösningar då det är deras fastighet det handlar om. Samtidigt säger informant 2 att 

det gäller att ha tydliga riktlinjer i översiktsplanen som man kan hänvisa till då byggherrar 

ifrågasätter sig hur dagvattnet ska tas om hand. Vidare menar informant 2 att Tekniska 

Verken kan ställa krav på kommunen, eftersom det är kommunen som har monopol på att ta 

fram detaljplaner och kan i dessa föreskriva vad som bör gälla på ett givet område i avseende 

på rörnätets kapacitet och dagvattnets föroreningsgrad.  

6.2. Hinder och möjligheter vid implementering av 

alternativ dagvattenhantering 

Under intervjuerna har det framkommit att det kan finnas vissa svårigheter i samarbetet 

mellan olika aktörer. Detta beror ofta på att man haft olika mål och att man har olika 

intressen. Därför är det en utmaning att skapa en gemensam målbild, detta kan leda till 

möjligheten att arbeta effektivare med dagvattenfrågan. Här har dagvattengrupperna kommit 

in och finns för att aktörerna ska få en samsyn över dagvattenfrågan inom kommunerna. 

Lyckas man ta fram en gemensam målbild kan det leda till möjligheter vid implementering, 

får man istället inte fram någon gemensam målbild kan det istället förhindra vid 

implementering av alternativa dagvattenåtgärder. Sedan kan det finnas andra aspekter som 

antingen möjliggör eller hindrar implementering av alternativ dagvattenhantering, dessa 

aspekter diskuteras nedan.  

6.2.1. Ansvarsfördelning 

Vid analysen av intervjuerna har det visat sig att det även är en fråga om ansvar mellan 

aktörerna i de olika delarna i dagvattensystemet. Det har bland annat handlat om vem som ska 

sköta driften av en dagvattenanläggning och vem som ska bygga en dagvattenanläggning.  

Informant 1 säger att ansvaret för till exempel diken delas i Linköping mellan Teknik- och 

samhällsbyggnadskontoret, Tekniska Verken och privata aktörer. Ansvarsfördelningen beror 

delvis på vilken mark omhändertagandet sker på. Är det på allmän platsmark är det 

kommunens ansvar, på privat mark fastighetsägarna och de delar där Tekniska Verken har 

abonnenter påkopplade bär dem ansvaret. Informant 1 och 2 säger även att det finns fall där 

kommunen delar ansvar tillsammans med Tekniska Verken. Då bär kommunen ansvar för att 

utföra drift på den öppna delen av ett dike vilket kan innebära slyröjning, rensning och 
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liknande, medan Tekniska verken ansvarar för den kulverterade delen, alltså det som är under 

mark.  

 

Informant 3 anser att Tekniska verken och kommunen är helt överens om ansvaret gällande 

underhåll. Informant 2 menar att, då Tekniska Verken är ledningsägare så krävs ett samarbete 

med kommunen. I den organisationsform som Linköpings kommun har så faller det sig 

naturligt att det krävs ett samarbete mellan ledningsägaren och kommunen. En tydlig 

ansvarsfördelning över de enheter som kommer i kontakt med dagvatten ökar möjligheterna 

vid implementering av alternativ omhändertagandeåtgärder, då det inte behöver diskuteras 

hur, vad och av vem delarna i dagvattensystemet ska skötas. Det blir också tydligare hur 

kostnaderna ska fördelas.  

 

Ansvarsfördelningen bör enligt informant 4 grunda sig i att de ansvariga inom 

verksamheterna för dagvatten ska sätta sig ned och ta fram ett ansvarsfördelningskoncept. Det 

handlar om att aktörerna redan innan ett projekt genomförts kommit överens om vem som ska 

ansvara för vad och vem som ska bekosta vad. Informant 5 styrker att det funnits svårigheter 

kring vem som ska sköta vad, i avseende på dammar på allmän platsmark, men att det sedan 

en tid tillbaka hittat en lösning i form av att sätta en viss nivå i dammen där Tekniska kontoret 

sköter det som finns ovanför och NoVA sköter det som finns nedanför den givna nivån. 

NoVA kommer i konflikt med Tekniska kontoret om vem som ska betala vad och underhålla 

vad, när det gäller öppna dagvattensystem (informant 4). 

6.2.2. Styrning mot kund 

Utöver de krav som ställs på allmän platsmark, som kommunen ansvarar för, och 

ledningsnätet, som VA-huvudmannen ansvarar för, finns det privata aktörer, kunder, som 

innehar kvartersmark och privatmark. Beroende på hur väl dagvattnet omhändertas på denna 

mark så påverkas belastningsgraden i dagvattensystemet.  

 

Informant 2 menar att de inte kan styra över vilka omhändertagande åtgärder som görs inne på 

kvartersmark. Enligt informant 2 går det att föra fram, till de som tar fram detaljplanerna och 

de som ska bygga, att Tekniska Verken inte har kapacitet att ta emot mer vatten från just den 

tomten, alltså att deras ledningssystem inte har kapacitet nog, vilket även informant 1 

tillstyrker. 
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Informant 2 menar att en förbättringsmöjlighet skulle vara att, vid nyanslutnings- eller 

byggärenden, så vore det vara bra om Tekniska Verken kan lämna remisser på sådana ärenden 

till kommunen, för att Tekniska Verken ska få yttra sig över hur dagvattenfrågan ska hanteras 

på specifik plats. Idag finns det ingen kontroll över vilka nyanslutningar som kopplas 

ledningsnätet. Denna förbättringsmöjlighet skulle kunna vara, enligt informant 2, en 

rådfrågningstjänst rörande vattenfrågor och den skulle finnas på Tekniska Verken. Denna 

tjänst skulle tidigt kunna fånga upp frågeställningar rörande dagvatten och de skulle få 

vetskap om vilka nyanslutningar som sker.  

 

En utmaning, enligt informant 3 är att säkerställa att åtgärderna genomförts i enlighet med 

detaljplanen, det vill säga hur man följer upp arbetet. Det är en av de frågor som de står inför 

och enligt informant 3 är man inte så bra på just detta på kommuner i Sverige. Enligt 

informant 5 ligger ansvaret på de som ger bygglov på en fastighet, att följa upp och se till att 

bygget utförs på rätt sätt utifrån vad detaljplanen anger. 

6.2.3. Styrning från högre instans 

Något som flertalet informanter efterfrågar, är en tydligare styrning från högre instans. 

Informant 3 anser att det skulle underlätta om det fanns en tydligare styrning och bättre 

vägledning eftersom att de anser att lagstiftningen är luddig och otydlig över vad man får göra 

och skriva in i en planbestämmelse. Tydligare styrning från en högre nivå är även något som 

informant 5 talar om, men att det ligger över den kommunala nivån, på den statliga, vilket de 

inte kan påverka. Informant 2 säger att de följer de rekommendationer över dimensionering, 

när det gäller att ta hand om dagvatten, som Svenskt Vatten ger. Vilket de menar är en 

indirekt klimathänsyn.  

 

Det är inte bara tydligare styrning som efterfrågas när det gäller planbestämmelser utan även 

tydligare styrning när man talar om rening av dagvatten. Informant 2 tar upp detta, att det 

behövs tydligare riktlinjer över hur kommuner ska arbeta med rening av dagvatten. Det 

behövs någon typ av hjälpmedel, något dokument som gör det tydligare hur man ska arbeta 

med rening. Enligt informant 4 så har man inte kommit så långt med vilka miljökrav man kan 

ställa på dagvatten, utan när det gäller öppna dagvattensystem så får man reningen på köpet.  

6.2.4. Juridisk styrning 

De två lagar som framförallt har lyfts fram under intervjuerna är plan- och bygglagen (PBL) 

och miljöbalken (MB). När informanterna talar om plan- och bygglagen (PBL) i intervjuerna 
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så handlar det framför allt om möjligheten kring att reglera vattenflöden och val om 

omhändertagande åtgärder av dagvatten. Det råder viss enighet mellan informanterna att det 

är svårt att tillämpa PBL i avseende på dagvattenhantering. Det finns en osäkerhet i 

lagtolkning vilket visar sig tydligt när man jämför intervjuerna med varandra. Det råder alltså 

delade meningar över vilka krav man kan ställa utifrån PBL.  

 

Det förekommer bland annat en viss frustration över hur PBL ska kombineras med MB på ett 

lyckat sätt. Informant 3 menar att det är problematiskt att ha en exploaterande lagstiftning, 

vilket PBL är, som verkar parallellt med en skyddande lagstiftning, vilket MB är. Enligt 

informant 3 är det svårt att veta när vilken lag ska tillämpas, då PBL riktar sig till 

klimatförändringar och ökad nederbörd medan MB riktar sig till miljökvalitetsnormer och 

liknande. I avseende på miljökvalitetsnormer så kommer även vattendirektivet på tal under 

intervjuerna. Informant 2 menar att det i vattendirektivet står att man inte får släppa ut vatten 

som försämrar recipientens status och att den till viss del är lite svårtolkad. Att informanterna 

uppfattar lagstiftningen som vag medför att genomförande av alternativa omhändertagande 

åtgärder försvåras. Dels för att man inte vet vad man kan ställa för laga krav samt att men 

genom att ställa krav riskerar att bryta mot lagen. Denna diskussion belyser informant 3 i 

detta citat: 

 

“Det pågår en diskussion i Sverige allmänt, just nu, vad man får ställa för krav enligt PBL” 

(informant 3). 

 

Enligt informant 3 kan man ibland föreskriva, vad det gäller industritomter att en viss procent 

av en markyta ska vara grön, men de har sett svårigheter hur man ska kontrollera att det blir 

som de har föreskrivit. Vidare menar informant 3 att det diskuteras hela tiden om vad man får 

skriva in i en planbestämmelse, hur mycket frihet som exploatören eller fastighetsägaren har 

för att uppföra sitt hus. Enligt informant 5 finns det inga möjligheter enligt PBL, att skriva in i 

detaljplan hur mycket flöden eller procentsatser dagvatten som går ut från ett område, det har 

tidigare rättsfall i Sverige visat att det inte är möjligt. Det som kan skrivas in i en detaljplan är 

att på ett visst område ska det vara till exempel genomsläppligt material. Det andra som kan 

skrivas in enligt informant 5 är höjdsättning på marken, man anger en så kallad +höjd, vilket 

innebär att en fastighet måste höjas upp en viss nivå för att förhindra läckage. En sista aspekt 

som kan skrivas in är att de kan förbjuda källare inom ett visst område i detaljplanen 

(informant 5). Dessa tre aspekter har stöd utifrån PBL enligt informant 5. 
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Informant 4 anser att man i viss utsträckning kan reglera vissa säkerhetsåtgärder på tomter 

och fastigheter, enligt PBL, i planeringsstadiet, men att detta alltid måste motiveras. Vidare 

menar informant 4 att det är svårt att reglera flöden utifrån PBL, ett alternativ för att reglera 

flöden kan istället vara att ha en dagvattentaxa som är baserad på vilka åtgärder som en kund 

har gjort på sin tomt. Vidare menar informant 2 att byggherrar anser att det enklaste och 

billigaste är att göra som man alltid har gjort. Då skulle en sådan dagvattentaxa kunna vara en 

möjlighet för ledningsägaren att med ekonomiska medel reglera dagvattenflödet.  

Informant 3 säger att det handlar om vad man vill, får och kan skriva i en planprocess samt 

vad PBL ger för utrymme till det. Informant 5 hänvisar till studier som visat att vissa 

kommuner tar sig friheter i sina planbestämmelser utan att ha laga stöd av PBL.  

6.2.5. Lokalt omhändertagande av dagvatten 

Att ta hand om och fördröja dagvattnet så tidigt som möjligt medför att befintliga 

dagvattensystem inte belastas lika hårt eftersom flödestoppen hinner jämnas ut. Men lagen 

kring vad man kan ställa för krav på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) är, som 

tidigare nämnt, svårtolkad. I intervjuerna framkommer viss skillnad i hur kommunerna 

hanterar LOD, bland annat säger en informant från Linköping att: 

 

“Generellt sätt brukar vi försöka förespråka att dagvattnet ska tas omhand så tidigt som 

möjligt i kedjan, alltså lokalt omhändertagande av dagvatten” (informant 2).  

 

Medan informant 5 i Norrköping anser att: 

 

“LOD som var populärt för ett antal år sedan har vi sett att det sällan fungerar därför är vi 

restriktiva med det” (informant 5) 

 

Detta grundar informant 5 i att man inte kan förespråka flöden eller procentsatser utifrån PBL 

och därför är de restriktiva med att skriva lokalt omhändertagande av dagvatten i detaljplan. 

Enligt informant 5 är det även sällan att det fungerar i praktiken och att det finns rättsfall som 

påvisar att man inte kan skriva det i en detaljplan. 
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Informant 2 menar att även om de föreskriver ett begränsat utsläpp av dagvatten ut från en 

tomt så följer ändå Tekniska Verken de rekommendationer som de har fått av Svenskt Vatten, 

när det gäller ett konventionellt omhändertagande.  

 

Det kan finnas vissa risker när man tillämpar alternativ dagvattenhantering, bland annat vid 

genomförandet av åtgärden. Informant 4 tar upp att ska man använda infiltration som åtgärd 

ställer det krav på marken som dagvattnet ska infiltreras in i, om marken redan innan är 

förorenad finns risken att dagvattnet blir ännu mer förorenat. Därför måste man kontrollera 

marken innan och sanera den om den är förorenad så att infiltration kan användas som åtgärd. 

Enligt informant 5 är det viktigt med en geoteknisk undersökning innan man bestämmer sig 

för vilken åtgärd som ska användas. Till exempel kan en LOD-lösning vara olämplig om det 

finns risk att dagvattnet rinner över från en fastighet till en annan därför 

infiltrationsförhållandena i jorden är dålig. 

6.2.6. Ekonomiska aspekter  

I intervjuerna talar man om den ekonomiska aspekten på alternativ dagvattenhantering. Det 

råder delade meningar om det finns ekonomisk vinning eller inte med dessa åtgärder. 

Enligt informant 2 så är öppna dagvattensystem mera driftkrävande och det behövs mer 

underhållsinsatser vilket ger ökade kostnader än om dagvatten kan kopplas på befintligt 

rörsystem. Samtidigt menar informant 3 att det inte är säkert att det blir dyrare med alternativ 

dagvattenhantering. Eftersom att man måste underhålla befintligt system, vilket också kostar 

pengar, så kan man istället använda restaureringspengarna till att successivt bygga om olika 

delar av det befintliga systemet till öppna lösningar, dock har ingen räknat på det (informant 

3). Informant 1 anser att det inte finns någon större ekonomisk vinning med alternativa 

åtgärder förutom att man slipper bygga ut och förstora befintligt nät. 

 

En möjlighet till att arbeta mer med alternativa omhändertagande åtgärder är att man får 

bidrag för specifika åtgärder. I Linköping byggdes det bland annat dammar i slutet av 90-talet 

med hjälp av bidrag enligt informant 2 och 3.  

 



30 
 

6.3. För- och nackdelar med olika alternativa 

omhändertagande åtgärder 

I detta avsnitt presenteras de för och nackdelar som informanterna upplever med de 

alternativa omhändertagande åtgärderna som studien berör. 

 

Under intervjuerna har det framkommit att det finns en viss skillnad i inställning till de olika 

alternativa åtgärderna. En fördel med alla dessa metoder är att ha dem i en kedja efter 

varandra som ett system. Då minskar även risken för föroreningar ut i recipient.  

Informant 2 menar att de inte är så värst framåt som förespråkare av öppna 

dagvattenlösningar. Det är när de har sett kapacitetsproblem på befintligt nät som de ser över 

någon annan typ av dagvattenhanteringsåtgärd. Informant 3 menar att i områden som redan är 

byggda så handlar det om ambition och en kostnadsfråga om man ska bygga in alternativa 

omhändertagande åtgärder eller inte. Det är en utmaning att planera vid lågpunkter, det ställer 

krav på olika tekniska lösningar. Enligt informant 4 blir dagvattenfrågan alltid en utmaning 

vid lågpunkter. Det är alltså en utmaning att bygga bra tekniska lösningar och det kan vara 

kostsamt, till exempel är kanaler en relativt kostsam åtgärd. Enligt informant 5 försöker man 

undvika bebyggelse i lågpunkter där det kan samlas vatten, men det är inte alltid möjligt.  

6.3.1. Anlagd vegetation  

När det talas om anlagd vegetation som omhändertagande åtgärd i intervjuerna så har det 

handlat om gröna tak och träd. Majoriteten av informanterna ställer sig positivt till gröna tak, 

men det är ingen metod som förekommer i någon större utsträckning inom kommunerna.  

Informant 4 anser att den kortvariga fördröjningen som gröna tak har är ganska verkningslöst 

ur aspekten översvämningssäkert byggande, men att det skulle kunna fungera vid mindre regn 

på t.ex. tomtmark. Vidare finns det en viss skepsis gentemot hur gröna tak skulle stå sig i det 

svenska klimatet om det skulle påverka livslängden och hållbarheten m.m.  Informant 2 anser 

att den lilla andelen av gröna tak som förekommer i Linköping mest sitter där ur estetisk 

synvinkel. Informant 1 tror att gröna tak som omhändertagande åtgärd kommer att komma 

mer och mer i framtiden och informant 5 säger att de ska arbeta vidare med att sätta sig in i de 

juridiska delarna som berör gröna tak och tillägger att detta är en bra idé. 
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Vid frågan om hur buskar och träd används som omhändertagande åtgärd för dagvatten svarar 

informant 1 och 4 att det inte används medvetet. Men trädkronorna på träden ger en viss 

fördröjande effekt, anser informant 4, och att systemet påverkas om man skulle byta mot 

mindre träd. Även om det är svårt att uppskatta hur stor påverkan blir utan att genomföra 

mätningar. Annars anser informant 4 att buskar och träd snarare är planterade för att det är 

trevligt och estetiskt ur ett stadsmiljöperspektiv samt att det kan finnas en svårighet med att 

hitta lämplig levnadsmiljö för träd, i stadsmiljö, om man skulle vilja använda dem i syfte att 

fördröja dagvatten. Detta är en problematik som informant 4 belyser i detta citat:  

 

“När man har ett ledningssystem som är som spagetti under marken och du ska få in träden 

på ett bra sätt i de här systemen och få dem att växa till och leva. Det är en problematik för 

att det inte riktigt rimmar ihop om man säger att träd ska ta hand om dagvatten. Det är bättre 

att ha träden på en plats och bygg ditt öppna dagvattensystem på en annan plats, så känns det 

som i min värld.” (informant 4). 

6.3.2. Genomsläpplig yta  

Under intervjuerna när det handlade om genomsläpplig yta som omhändertagande åtgärd så 

berörde inte informanterna i någon större utsträckning. De är eniga över att användandet av 

genomsläpplig yta lämpar sig olika bra för olika platser. Informant 2 säger att infiltration inte 

används i någon större utsträckning i Linköping på grund av lerjordarnas beskaffenhet. 

Informant 4 anser att man bör använda sig av andra avledningsmetoder där infiltration inte är 

möjlig, t.ex. vid lerjordar. En annan aspekt som informant 4 belyser är markens beskaffenhet i 

av seende på föroreningar, då infiltration av dagvatten på förorenad mark kan skada 

grundvattnet ännu mera. Fördelen med att ha genomsläpplig yta som åtgärd är, enligt 

informant 5, att det går att skriva in i detaljplanen att olika ytor inom planområdet ska ha 

genomsläpplig yta.  

6.3.3. Trög avledning 

Enligt informant 4 är det viktigt att fördröja dagvattnet i steg, skapa kapacitet så att man kan 

ta hand om de volymerna. Det kan till exempel vara att man bygger diken eller rännor som 

går till en fördröjningsdamm. Antingen är det en damm med ständig vattenspegel eller så är 

den torrlagd och fylls bara upp vid störtregn (informant 4). En stor utmaning när det gäller 

utformning av sådana här system på befintligt nät är att komma överens med väghållaren så 

att systemet håller måttet. Informant 5 är generellt sätt positiv till kanaler, bäckar och diken. I 

ett område i Norrköping är grundtanken att det ska vara ett antal kanaler för att hantera 
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dagvattenfrågan. Informant 5 tillägger att ju mer vatten som finns i en stadsmiljö desto 

attraktivare blir det, det finns ett estetiskt värde att få in mer vatten. Enligt informant 5 är 

kanaler mycket dyrare än traditionella dagvattenledningar i marken, men de arbetar ändå med 

visionen att det ska vara kanaler vissa stadsdelar.  

6.3.4. Samlad fördröjning 

Enligt informant 4 kan en översvämningsyta vara i en park som normalt sätt är gräsbeklädd 

men fylls upp när det kommer kraftig nederbörd. Det kan även vara någon typ av betongpark 

där dagvattnet kan samlas upp, dock finns det inte någon typ av dessa dammar i Norrköping. 

Informant 1 berättar om att det finns ett par dammar i Linköping, så kallade breddagsdammar, 

där dagvattnet stiger när befintligt system inte klarar av det, däremot finns det inga kanaler 

som informanten kan uttala sig. Dessa dammar talar även informant 2 om, syftet med dessa 

dammar var framförallt rening av dagvatten som kom från industriområde. Enligt informant 2 

är det dammar och svackdiken som är mest förekommande i Linköping. 

7. Avslutande diskussion  

Denna studie har syftat till att ge en djupare förståelse över vilka utmaningar och risker 

kommuner står inför vid anpassningsarbetet av alternativ dagvattenhantering, vilka hinder och 

möjligheter som finns vid implementeringen av dessa åtgärder samt vilka för- och nackdelar 

som de olika alternativa omhändertagande åtgärderna kan ha. Nedan presenteras hur 

kommunerna uppfyller Füssels (2007) förutsättningar för ett lyckat anpassningsarbete samt 

andra intressanta infallsvinklar utifrån informanternas svar. En sammanfattning finns över 

detta i tabell 3 (se tabell 3).  

 

Det finns en medvetenhet bland informanterna både i Linköping och Norrköping att 

nederbörden kan komma att öka till följd av klimatförändringarna och att det kan innebära 

risker genom att befintligt ledningssystem inte kommer att klara av detta. Där av finns det 

behov att anpassa med hjälp av alternativa omhändertagande åtgärder. Medvetenhet om 

problemet är något som är viktigt, vilket Füssel (2007) tar upp som en av förutsättningarna 

över ett lyckat anpassningsarbete. Füssel (2007) menar att om det finns brist på medvetenhet 

kring ett problem, i detta fall omhändertagande av dagvatten, så ska fokus ligga på att 

identifiera och lyfta fram risken samt undersöka vilka anpassningsåtgärder som skulle kunna 
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minska denna risk. I detta fall är anpassningsåtgärderna alternativa omhändertagande åtgärder 

av dagvatten.  

 

Det finns även en medvetenhet över att mer hårdgjorda ytor i staden till följd av 

urbaniseringen kan ge ökade risker genom bland annat ökad avrinning, vilket belastar 

befintligt ledningssystem. Informanterna anser att det är viktigt att få med dagvattenfrågan 

tidigt i planeringsprocessen, annars finns risken att frågan hamnar i skymundan vilket kan 

ställa till problem i ett senare skede. Detta menar även Storbjörk (2006) i sin studie att det är 

viktigt att beakta risken med höga flöden och att det måste klargöras i ett tidigt skede.  

 

Inom kommunerna arbetas det mest med olika tekniska lösningar för omhändertagande av 

dagvatten, såsom trög avledning och samlad fördröjning för att lösa dagvattenproblematiken, 

man är positiv till anlagd vegetation men det är sällan det blir en realitet. Detta kan bero på att 

man ställer sig skeptisk till att gröna tak till exempel ska fungera bra i svenskt klimat. I andra 

länder, till exempel Danmark, har anlagd vegetation vunnit popularitet och där kan man se att 

anlagd vegetation kan vara ett bra och väl fungerande alternativ för omhändertagande av 

dagvatten (Köpenhamns kommun, 2014). Under dessa intervjuer är anlagd vegetation en mer 

estetisk fråga. Füssel (2007) kallar detta ”co-benefit”, vilket kan liknas vid positiva bieffekter, 

till exempel anser informanterna att grön vegetation och vatten i stadsmiljö kan bidra till 

estetiska värden samt att detta kan leda till att invånarna får ett ökat välbefinnande.  

 

Genomsläpplig yta kan vara en bra omhändertagande åtgärd men det ställer krav på markens 

infiltrationsförmåga och lämpar sig därför bara på vissa områden. En utmaning som 

informanterna har tagit upp är att det gäller att hitta tillräcklig yta i stadsmiljön. Füssel (2007) 

menar att forskning kan leda till en ökad tillgång på effektiva anpassningsåtgärder, detta är 

inget som har framkommit från informanterna under intervjuerna. Dock verkar det som att 

upplevda scenarios och information kring klimatförändringar har gjort att frågan har lyfts 

inom kommunerna, och på så sätt har de börjat titta på alternativa anpassningsåtgärder. Att 

anpassa befintligt rörsystem är inget nytt i sig och därför finns det redan ett antal 

anpassningsåtgärder i branschen.  

 

Det finns en utmaning i att skapa en gemensam målbild mellan aktörer som involveras av 

dagvattenfrågan. Informanterna menar att det är en utmaning för involverade parter att uppnå 

samsyn som kan liknas vid det som Füssel (2007) kallar kulturell acceptans, som är en av 
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förutsättningarna för ett lyckat anpassningsarbete. Vidare menar Füssel (2007) att kulturell 

acceptens kan uppnås genom upplysa om de risker som kan uppstå och vilka 

handlingsalternativ som minimerar riskerna, för att öka acceptansen av nya åtgärder. Man kan 

se att det råder delad syn på vilka åtgärder som bör användas som lösning för 

omhändertagande av dagvatten. Generellt sätt är tekniska lösningar mer accepterade bland 

informanterna medan vegetation i avseende på omhändertagande av dagvatten är mindre 

accepterat. 

 

Mellan kommunerna fanns det en skillnad över hur man såg på lokalt omhändertagande av 

dagvatten, där man i Linköping förespråkade det, medan man i Norrköping inte gjorde det i 

samma utsträckning. Dels på grund av lagtolkningen och även på grund av 

markförhållandena. Utifrån informanterna kan man tolka att det är olika kulturell acceptans 

när det gäller LOD hos kommunerna.  

 

Ett sätt för att få en gemensam målbild är, att det måste förankras i politiken eftersom att det 

är därifrån förvaltningarna får sina pengar. Det är viktigt att tidigt komma överens om vem 

som ansvarar för vad. En stor skillnad mellan de kommunala vattenbolagen och kommunernas 

förvaltningar är att bolagen har en mer flexibel investeringsplan medan förvaltningarna sätter 

flerårsbudgetar. Hos en förvaltning finns det mindre utrymme att omfördela resurser än vad 

det är för bolagen. Detta kan vara ett hinder vid implementering, Füssel (2007) tar upp just 

tillgång på resurser som en förutsättning för att lyckas i sitt anpassningsarbete och ekonomi 

kan ses både som ett hinder och en möjlighet beroende på hur pengarna fördelas. Enligt 

Füssel (2007) är en annan förutsättning när det gäller resurser att kunna integrera alternativa 

omhändertagande åtgärder med befintlig stadsmiljö.  

 

Dagvattenfrågan berör ett antal aktörer och en viktig aktör är byggherrarna, som har 

inflytande i form av att det är de som exploaterar mark och kan bestämma vad som ska 

byggas på en tomt. Informanterna efterfrågar tydligare riktlinjer som kan vara till stöd vid av 

utformandet av översiktsplaner och detaljplaner, så att de kan ställa krav på bland annat 

byggherrarna över hur de ska arbeta med dagvattenfrågan på kvartersmark.  

 

Informanterna är i stora drag eniga över att juridiken många gånger är svårtolkad och då 

framför allt PBL, särskilt när det handlar möjligheten kring att reglera vattenflöden och 

procenttal ut från en tomt i en detaljplan med stöd utifrån PBL. Det kan vara ett hinder vid 
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implementeringen av alternativa åtgärder att lagtolkningen upplevs som otydlig. Risken finns 

att kommuner drar egna riktlinjer och att det vid ett senare skede visar var fel ur ett rättsligt 

perspektiv. Enligt Füssel (2007) gäller det att identifiera hinder för implementering av 

effektiva åtgärder och förslag för att övervinna dessa. Ett incitament för att implementera 

alternativa omhändertagande åtgärder av dagvatten kan vara att kommunerna får en tydligare  

styrning över hur de ska arbeta med PBL när det gäller dagvattenhantering. Då är alltså en 

otydlig lagstiftning ett hinder och en tydligare styrning ett förslag på att övervinna detta.  

 

Tabell 3: En sammanfattning över hur kommunerna uppfyller Füssels (2007) punkter.  

 

Förutsättningar för effektiv 

planerad anpassning 

Linköping Norrköping 

Medvetenhet om problemet Enligt informanterna finns det i båda kommunerna en 

medvetenhet när det gäller dagvattenhantering vid 

förändrat klimat och vad det kan leda till samt 

utmaningarna som finns vid urbanisering.  

Tillgång på effektiva 

anpassningsåtgärder 

Utifrån informanternas svar så finns det medvetenhet 

om tillgång på de alternativa omhändertagande 

åtgärderna som har lyfts fram.  

Information om dessa åtgärder Informanterna har en förståelse över vilka åtgärder som 

kan användas för att minska belastningen på befintligt 

system med hjälp av alternativ dagvattenhantering.  

Tillgång på resurser för 

implementering av dessa åtgärder 

När det gäller ekonomi så 

har kommunerna liknande 

förutsättningar.  

Det finns inte samma 

möjligheter till infiltrering 

genom mark eftersom att 

Linköping har lerjordar.  

I Norrköping har 

ekonomin stundtals gjort 

att vissa projekt läggs åt 

sidan på grund av att 

förvaltningar inte haft 

resurser. 

Kulturell acceptans över dessa 

åtgärder 

Enligt informanterna i 

båda kommunerna så 

krävs det en gemensam 

målbild hos respektive 

kommun i arbetet med 

dagvattenhantering.  

LOD förespråkas i 

Linköping. 

Enligt informanterna 

förespråkas inte LOD i 

samma utsträckning, dels 

på grund av lagtolkning 

och även på grund av 

markförhållandena. 

Incitament för implementering av 

dessa åtgärder 

Informanterna i båda kommunerna ansåg att en tydligare 

styrning hade underlättat arbetet med alternativ 

dagvattenhantering 
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En annan aspekt som urskildes under intervjuerna var att det fanns olika fokus på om det är 

rening som är anledningen till alternativ dagvattenhantering eller om det är dimensioneringen 

på befintligt system som är anledningen för att arbete mer med frågan. I Linköping var det 

mer fokus på rening av dagvatten medan i Norrköping var det mer fokus på 

dimensioneringen. Att kommunerna fokuserar på olika aspekter av dagvattenhanteringen kan 

bero på i vilken utsträckning man har upplevt en given företeelse. Adger et al. (2005) menar 

att anpassningsåtgärder som fungerar för en individ, organisation eller regering inte 

nödvändigtvis behöver fungera för andra. Vidare anser författaren att det kan vara svårt att 

tillskriva anpassningsåtgärder till klimatförändringar. I Linköpings fall skulle arbetet med 

alternativ dagvattenhantering kunna vara mer kopplat till miljökvalitetsnormer och de 

förhöjda halterna av föroreningarna i sina vattendrag, än till risken för översvämningar.  

 

Ingen av kommunerna verkar ha kommit särskilt långt i sitt arbete med alternativ 

dagvattenhantering. Vid analysen av intervjuerna verkar det som att Norrköping har kommit 

lite längre än Linköping, detta kan bero på att de har i större utsträckning varit utsatta för 

översvämningar och har sett att deras ledningssystem är underdimensionerat vid extrema 

nederbördstillfällen. 
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8. Slutsatser 

 Det finns en medvetenhet bland informanterna över problemet med 

dagvattenhantering.  

 Informanterna är eniga att samsyn och gemensamma mål mellan förvaltningarna och 

vattenbolaget är viktigt.  

 Enligt informanterna är det viktigt att arbeta tidigt med dagvattenfrågan i 

planprocessen.  

 Det behövs en tydligare styrning hur man ska arbeta med dagvattenfrågan, både hur 

man ska tolka lagen samt branschriktlinjer.   

 Det finns en skillnad mellan kommunerna på dagvattenhantering när det gäller rening 

respektive dimensionering.  

 Det är även olika syn på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) mellan 

kommunerna.  

 Ingen av kommunerna verkar ha kommit särskilt långt i sitt arbete med alternativ 

dagvattenhantering.  

  



38 
 

9. Referenser 

Adger, N.W., Arnell, N.W., & Tompkins, E. L. (2005). Successful adaptation to climate 

change across scales. Global environmental change, 15(2), 77-86. 

 

Alm, H., Åström, A. (2014). Kommunal dagvattenhantering – Juridiska och 

Finansiella aspekter. Svenskt Vatten 

 

Andersson, B-E. (2005). Som man frågar får man svar – en introduktion i intervju- och 

enkätteknik, Stockholm, Norsteds Akademiska förlag 

 

Borris, M., Viklander, M., Gustafsson, A. M., & Marsalek, J. (2013). Simulating future trends 

in urban stormwater quality for changing climate, urban land use and environmental controls. 

Water Science & Technology, 68(9), 2082-2089. 

 

Boverket. (2013). Konsekvenser av ett förändrat klimat. Tillgänglig: 

http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Klimat/Konsekvenser-av-ett-forandrat-

klimat/ hämtad 2014-05-12 

 

Brattebo, B. O., & Booth, D. B. (2003). Long-term stormwater quantity and quality 

performance of permeable pavement systems. Water research, 37(18), 4369-4376. 

 

Bäckström, M. (2002). Grassed swales for urban storm drainage. Diss. (sammanfattning) 

Luleå - Luleå tekniska univ. 

 

Cettner, A., Ashley, R., Hedström, A., & Viklander, M. (2014). Sustainable development and 

urban stormwater practice. Urban Water Journal, 11(3), 185-197 

 

Dalen, M. (2008). Intervju som metod. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning 

 

Day, S.D. & Dickinson, S.B. (Eds.) (2008). Managing Stormwater for Urban Sustainability 

using Trees and Structural Soils. Virginia Polytechnic Institute and State University, 

Blacksburg, VA.) 

http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Klimat/Konsekvenser-av-ett-forandrat-klimat/
http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Klimat/Konsekvenser-av-ett-forandrat-klimat/


39 
 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Dietz, M. E. (2007). Low impact development practices: A review of current research and 

recommendations for future directions. Water, air, and soil pollution, 186(1-4), 351-363. 

Djerv, H. (2010). Torra Svackdiken - Känslighetsanalys genom hydrologisk modellering av 

påverkansfaktorer för avrinning och vattenbalans. Examensarbete 2009/2010 LTH / DHI 

Sverige AB 

Drake, J., & Bradford, A. (2013). Assessing the potential for restoration of surface 

permeability for permeable pavements through maintenance. Water Science & Technology, 

68(9), 1950-1958. 

 

Esaisson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wägnerud, L. (2010). Metodpraktikan – Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, Vällingby, Elanders Sverige AB 

 

Falk, J. (2007). Erfarenheter av kommunala Dagvattendammar. Stockholm, Svenskt Vatten 

AB. 

 

Flato, G., J. Marotzke, B. Abiodun, P. Braconnot, S.C. Chou, W. Collins, P. Cox, F. 

Driouech, S. Emori, V. Eyring, C. Forest, P. Gleckler, E. Guilyardi, C. Jakob, V. Kattsov, C. 

Reason and M. Rummukainen. (2013). Evaluation of Climate Models. In: Climate Change 

2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. 

Plattner, M. Tignor, 

S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge 

University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 

 

Forsman, B. (2010). Vattnet kommet från himlen och brunnar. Planera bygga bo Nr 6, ss 10-

12.  

 

Foster, J., Lowe, A., & Winkelman, S. (2011). The value of green infrastructure for urban 

climate adaptation. Center for Clean Air Policy, February. 



40 
 

 

Füssel, H. M. (2007). Adaptation planning for climate change: concepts, assessment 

approaches, and key lessons. Sustainability science, 2(2), 265-275. 

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(2), 

105-112. 

 

IPCC. (2001). Climate change 2001: the Scientific Basis. Contribution of Working Group I to 

the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Houghton, 

J.T.,Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P.J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell, and C.A. 

Johnson (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, 

NY, USA, 881pp. 

 

IPCC. (2004). 16 Years of Scientific Assessment in Support of the Climate Convention- A 

description the history of the IPCC and its role for the evolution of the UNFCCC. 

 

IPCC. (2007a). Climate Change 2007: The physical science basis. Working group I 

contribution to the Intergovernmental Panel on climate change fourth assessment report. 

 

IPCC. (2007b). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: Impacts, Adaptation 

and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. 

van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 7-22. 

 

IPCC. (2007c). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: Mitigation. 

Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds)], 

Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 

 

IPCC. (2007d), FN:s klimatpanel 2007: Den naturvetenskapliga grunden Sammanfattning för 

beslutsfattare Bidraget från arbetsgrupp I (WG I) till den fjärde utvärderingsrapporten från 

Intergovernmental Panel on Climate Change 

 



41 
 

IPCC. (2007e). Climate Change 2007: Synthesis Report 

Tillgänglig: https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mains4-2.html hämtad 

2014-05-15 

 

Johansson, B., Svedner, P-O. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen: 

undersökningsmetoder och språklig utformning. 4. uppl. Uppsala: Kunskapsföretaget 

 

Junestedt, C., Bergström, R., Larsson, K., Marcus, H. O., Furusjö, E., & Rahmberg, M. 

(2007). Dagvatten i urban miljö. IVL. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Köpenhamns kommun. (2014). Grønne tage - byg et grønt tag. Tillgänglig: 

http://www.kk.dk/da/borger/byggeri/klimatilpasning/groenne-tage hämtad 2014-05-19 

 

Linköpings kommun. (2014a). Detta är Linköping. Tillgänglig: 

http://www.linkoping.se/sv/Om-kommunen/Detta-ar-Linkoping/ hämtad 2014-05-18 

 

Linköpings kommun. (2014b). Välkommen till Linköpings kommuns årsredovisning för 

2013! Tillgänglig: http://www.linkoping.se/arsredovisning_2013/ hämtad 2014-05-19 

 

May, T. (2013). Samhällsvetenskaplig forskning. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Mentenes, J., Dirk Raes, and Martin Hermy. (2006). Green roofs as a tool for solving the 

rainwater runoff problem in the urbanized 21st century? Landscape and urban planning, 

77(3), 217-226. 

 

Norrköpings kommun. (2014a). Planer och byggprojekt. Tillgänglig: 

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/ hämtad 2014-05-19 

 

Norrköpings kommun. (2014b). Muntlig källa, ekonomistrateg, 2014-05-19 

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mains4-2.html
http://www.kk.dk/da/borger/byggeri/klimatilpasning/groenne-tage
http://www.linkoping.se/sv/Om-kommunen/Detta-ar-Linkoping/
http://www.linkoping.se/arsredovisning_2013/
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/


42 
 

 

Nyberg, R. & Tidström, A. (red.) (2012). Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och 

avhandlingar. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Olshammar, M., & Baresel, C. (2012). Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet-

Erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar. Rapport: B2029. IVL Svenska 

Miljöinstitutet och Svensk Försäkring 

 

Risinger, B. (2014). Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och 

god vattenstatus. Havs- och vattenmyndigheten rapport 2014:1 

 

Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. 1. uppl. Malmö: 

Liber ekonomi 

 

Sabouri, F., Gharabaghi, B., Mahboubi, A. A., & McBean, E. A. (2013). Impervious surfaces 

and sewer pipe effects on stormwater runoff temperature. Journal of Hydrology, 502, 10-17. 

 

SCB. (2014). Befolkningsstatistik. Tillgänglig: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-

efter-amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Kvartals--och-halvarsstatistik---Kommun-

lan-och-riket/373921/ hämtad 2014-05-12 

 

Semadeni-Davies, A. (2006). Winter performance of an urban stormwater pond in southern 

Sweden. Hydrological Processes, 20(1), 165-182. 

 

Semadeni-Davies, A., Hernebring, C., Svensson, G., & Gustafsson, L. G. (2008). The impacts 

of climate change and urbanisation on drainage in Helsingborg, Sweden: Suburban 

stormwater. Journal of hydrology, 350(1), 114-125. 

 

SMHI. (2009). Allmänna resultat från Rossby Centre regionala klimatscenarier. Tillgänglig: 

http://www.smhi.se/klimatdata/klimatscenarier/scenariokartor/allmanna-resultat-fran-rossby-

centre-regionala-klimatscenarier-1.1904 hämtad 2014-05-10 

 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Kvartals--och-halvarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/373921/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Kvartals--och-halvarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/373921/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Kvartals--och-halvarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/373921/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Kvartals--och-halvarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/373921/
http://www.smhi.se/klimatdata/klimatscenarier/scenariokartor/allmanna-resultat-fran-rossby-centre-regionala-klimatscenarier-1.1904
http://www.smhi.se/klimatdata/klimatscenarier/scenariokartor/allmanna-resultat-fran-rossby-centre-regionala-klimatscenarier-1.1904


43 
 

Stahre, P. (2004). En långsiktigt hållbar dagvattenhantering: planering och exempel. 

Stockholm: Svenskt vatten 

 

Stahre, P. (2006). Sustainability in urban storm drainage: planning and examples. 

Stockholm: Svenskt vatten 

 

Storbjörk, S. (2006). Klimatanpassning i Sverige – Drivkrafter och utmaningar för 

riskhantering och fysisk planering. CSPR Research Report 06:02. 

 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Svenskt Vatten. (2007). Klimatförändringarnas inverkan på allmänna avloppssystem. 

Underlagsrapport till Klimat-och Sårbarhetsutredningen Publikation M, 134. 

 

Tixier, G., Lafont, M., Grapentine, L., Rochfort, Q., & Marsalek, J. (2011). Ecological risk 

assessment of urban stormwater ponds: Literature review and proposal of a new conceptual 

approach providing ecological quality goals and the associated bioassessment tools. 

Ecological Indicators, 11(6), 1497-1506. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer, Lund, Studentlitteratur AB 

 

Viklander, M., & Bäckström, M. (2008). Alternativ dagvatten-hantering i kallt klimat. 

Svenskt Vatten Utveckling. Rapport Nr 2008-15 

 

Yin, R. K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. 1. uppl. Malmö: Liber 

 

Xiao, Q., & McPherson, E. G. (2002). Rainfall interception by Santa Monica's municipal 

urban forest. Urban Ecosystems, 6(4), 291-302. 

 

Östlund, E. & Lagerblad, L. (2011). Stockholm-varmare, blötare. Klimat- och 

sårbarhetsanalys för Stockholms län. Rapport 2011:28. Länsstyrelsen i Stockholms län. 

  



44 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide – Hållbar dagvattenhantering 

Syftet med intervjun är att undersöka hur er kommun arbetar med dagvatten och då framför 

allt öppna dagvattenlösningar. Fokus på intervjun kommer att vara på alternativa åtgärder för 

omhändertagande av dagvatten, till exempel dammar, gröna tak, genomsläppliga beläggningar 

etc.  

Intervjun beräknas ta max 60 minuter.  

Detta är ämnena som kommer att behandlas under intervjun:  

 Hur dagvattensystemen påverkas av klimatförändringar. 

 

 Hur ni arbetar med hållbar dagvattenhantering inom er verksamhet på kommunen 

kopplat till klimatförändringarna.  

 

 Hur ni ser på följande åtgärder av omhändertagande av dagvatten;  

gröna tak,  

buskar/träd, 

genomsläpplig yta (infiltration),  

trög avledning (ex. diken, kanaler, bäckar)  

samt samlad fördröjning (ex. dammar, våtmarker) 

 

 Samarbete mellan de olika förvaltningarna gällande alternativ dagvattenhantering. 

 

 Vilka åtgärder ni kan göra utifrån era förutsättningar (visionärt) (framtida planering). 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Carl Ahlsén & Michael Felczak 

 


