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Sammanfattning 

Den 26 maj 2015 hölls en workshop om dagvattenhantering i Vallentuna kommun. Dagen 

inleddes med kort presentationsrunda av samtliga deltagare. Workshopen initierades som 

en del av Kristinebergs planprogram, men frågeställningarna som kom upp har även ett 

kommunövergripande betydelse.  

Halvdagen inleddes med att Sweco höll en presentation kring hur dagvatten har 

hanterats i stadsbyggnadsprocessen och utvecklats de senaste decennierna. Både 

perspektiv som värdeskapande samt flöden och föroreningar berördes. Efter 

presentationen fick sedan varje deltagare skriva ner vad de vill ska uppnås när 

Vallentuna planerar att bebygga Kristineberg. Dessa frågor diskuterades sedan i två 

mindre grupper och frågeställningarna grupperades utifrån vad frågorna hade 

gemensamt.  

De två grupperna fick sedan presentera sina grupperade frågeställningar för varandra. 

Efter det gjordes en ranking av vilka grupper som ansågs viktigast genom att varje individ 

fick tre röster att fördela på de olika grupperna. 

Deltagare 

 
Anna Nilsson  Vallentuna kommun (Sweco) 
Anders Dagsberg Vallentuna kommun 
Katharina Staflund Vallentuna kommun 
Christina Hillberg  Vallentuna kommun (EQC Group) 
Camilla Petersson  Vallentuna kommun 
Ramona Kokscht  Vallentuna kommun 
Kenneth Holm  Vallentuna kommun 
Nynke de Jong  Vallentuna kommun 
Ida Thomasson  Vallentuna kommun 
Erik Moelv   Vallentuna kommun 
Frida Hellblom  Vallentuna kommun 
Lovisa Lagerblad Vallentuna kommun (Sweco) 
Catharina Grundin  Vallentuna kommun 
Pernilla Morris  Vallentuna kommun 
Christina Vendel Roslagsvatten 
 
 
Henrik Alm  Dagvattengruppen, Sweco 
Agata Banach  Dagvattengruppen, Sweco  
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Frågeställningar 

De frågeställningar som gjordes av grupperna presenteras kort nedan. Samtliga 
kommentarer i de olika grupperna återfinns i bilaga A. Frågeställningarna är sorterade 
efter den ordning de prioriterades i omröstningen, där A är högst rankat och C minst. Om 
olika frågeställningar har fått samma antal röster har de fått samma rankingbokstav. 
De korta inledande styckena ska inte ses som fullständiga. 

Ansvar (A) 

Ansvar diskuterades utifrån olika aspekter. Om det behövs en samlad bortledning av 

dagvatten från större bostadsbebyggelse så har kommunen skyldighet att ordna det 

enligt vattentjänstlagen. Roslagsvatten ska tillgodose det behovet inom kommunens 

verksamhetsområde. Den skyldigheten sträcker sig bara till den standard som VA-lagen 

kräver. Vid kraftigare nederbördstillfällen måste samhället planeras så att vatten kan rinna 

undan utanför VA-ledningsnätet, genom exempelvis en genomtänkt höjdsättning av mark 

och gator. Den som är huvudman för allmänna platser (normalt kommunen inom 

detaljplan) har ansvaret för den lokala hantering som sker innan förbindelspunkt. På 

samma sätt är varje enskild fastighetsägare (eller verksamhetsutövare, huvudman etc) 

ansvarig för sin hantering. Innan förbindelspunkten till Roslagsvatten kan mycket göras 

för att minska den avrunna mängden och därmed även minimera föroreningstransport 

och behov av större reningsanläggningar 

  

Figur 1 Exempel på ansvar. I vänstra bilden illustreras det privata ansvaret med rött, VA-
huvudmannens (RV) med grönt och huvudmannen för allmänna platser och gator (ofta 
kommunen, vägsamfällighet eller trafikverket) med blått (Stockholm stad). I den högra bilden 
illustreras huvudmannen för de allmänna platserna och gatornas ansvar med orange 
(Svenskt Vatten Utveckling). 

Drift (A) 

Driftdiskussionen fokuserade på att tidigt ta med driftsaspekterna i såväl kostnad som 

nyttokalkylerna. Ofta kan anläggningar som fyller samma funktion och upplevs på samma 

sätt kräva helt olika driftsinsatser.  
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Gestaltning (A) 

Gestaltning av allmänna platser är en väsentlig del av hur områden upplevs. Det går ofta 
att integrera många funktioner i ett modernt samhällsbygge, där dagvatten är en av 
funktionerna. Småskalig dagvattenhantering leder exempelvis till en bättre biologisk 
mångfald, bevattning av stadsgrönska, rening av förorenigar m.m. 

Information och utbildning (A) 

Det är viktigt at tidigt lyfta frågor, som när dagvatten blir en väsentlig del av kommande 

bostadsområde så att inte gatuutformning, marknivåer och exploateringsgrad sätts först 

och sedan ska vatten ”klämmas in”. Våga ta upp frågorna tidigt även när det är obekvämt. 

En annan aspekt var att få medborgarna delaktiga. Om ett område planeras utifrån 

förutsättningen att mycket dagvatten ska omhändertas lokalt och avledas i diken istället 

för ett konventionellt system så måste det ske en ”överlämning” till de boende så att de 

förstår hur systemet är tänkt att fungera. 

Risk för översvämningar (B) 

Det enklaste sättet att undvika skadliga översvämningar är att inte bygga i instängda 

områden och placera byggnader högre än omgivande mark och gator. Roslagsvattens 

dagvattenledningsnät dimensioneras som mest för ett 10-årsregn i dagsläget. Förändras 

dimensioneringskraven framöver kommer fortfarande det befintliga ledningsnätet att ligga 

kvar med sin befintliga dimension. Tillkommer det dessutom nya bebyggelseytor till det 

befintliga nätet blir nätet relativt sett underdimensionerat. 

En viktig aspekt att vara medveten om är att sannolikheten för att ett regn med en 

återkomstid på 10 år inträffar under en 10-års period är högre än 10%. Det beror på att 

det är samma sannolikhet för varje år, se tabell nedan. Till det kommer en kommande 

klimatförändring. Därför är det viktigt att samhället planeras för översvämningar. 

Tabell 1 Sannolikhet  för inträffande av nederbörd med viss återkomsttid (Svenkt vatten) 

  Sannolikhet för inträffande under 

Återkomsttid 2 år 10 år 20 år 50 år 100 år 

2 år 63% 99% 100% 100% 100% 

10 år 18% 63% 86% 99% 100% 

20 år 5% 39% 63% 92% 99% 

50 år 2% 18% 33% 63% 86% 

100 år 1% 10% 18% 39% 63% 

 

Innovation (B) 

Under innovation diskuterades vikten av att föregå med gott exempel som kommun och 

som område. Att vara en inspirationskälla för andra. Allt behöver inte vara världsklass 

rakt igenom, men genom att göra vissa punkinsatser kan de goda exemplen spridas till 

andra områden, samt lärdomar av sämre exempel dras och spridas. 
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Miljö (C) 

När miljö diskuterades var det framförallt recipientskydd och rening som diskuterades. Till 

vissa recipienter kan det vara en fördel att mer vatten kommer efter en exploatering. Det 

måste dock ske under ordnande former och vara av god kvalité. För att veta om en 

exploatering bidrar eller belastar en recipient måste undersökningar göras. Om 

belastningen ökar, bör åtgärder sättas in för att minimera påverkan. Ett alternativ som 

diskuterades var om att genomföra kompensationsåtgärder på andra platser i 

tillrinningsområdet eller till och med till andra recipienter. Ett sätt är att använda riktvärden 

och jämföra olika markanvändningstyper med varandra för att bedöma vad som kan 

anses normalt och rimligt att använda som krav. Ett förslag till riktvärden som togs fram 

av bland annat SRMH samt några schablonvärden för olika markanvändningar 

presenteras nedan. 

 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

 ug/l mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l mg/l mg/l ug/l 

Markanvändning             

Villaområde 152 1.3 7 15 62 0.3 3 5 0.01 34 0.3 0.04 

Radhusområde 202 1.4 9 20 70 0.5 5 6 0.02 36 0.5 0.04 

Flerbostadshus 259 1.6 12 26 87 0.6 10 8 0.02 60 0.6 0.04 

Centrumbebyggelse 259 1.8 18 20 130 0.9 5 8 0.05 92 1.4 0.09 

             
Handelsområde 421 2.1 37 35 230 1.3 10 13 0.05 370 1.6 0.13 

Industriområde 272 1.8 26 41 246 1.3 12 15 0.06 90 2.2 0.13 

Parkering 95 1.1 28 38 133 0.4 14 4 0.05 132 0.8 0.06 

             
Väg (1 000 ÅDT) 137 2.4 4 22 46 0.3 7 4 0.08 63 0.7 0.01 

Väg (10 000 ÅDT) 169 2.4 11 36 158 0.3 11 8 0.08 82 0.8 0.02 

Väg (20 000 ÅDT) 205 2.4 20 52 281 0.4 15 11 0.08 104 0.8 0.03 

             
Park 84 1.1 4 10 18 0.2 2 2 0.01 33 0.1 - 

Skogsmark 31 0.7 2 5 11 0.1 0 1 0.00 10 0.1 - 

             
Riktvärde (RTK, 2009) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

1M 160 2.0 8 18 75 0.4 10 15 0.03 40 0.4 0.03 

2M 175 2.5 10 30 90 0.5 15 30 0.07 60 0.7 0.07 

Förbindelspunkt 250 3.5 15 40 150 0.5 25 30 0.10 100 1.0 0.10 

Avslutning 

Workshopen avslutas med en kort summering samt att Sweco visade internationella 

exempel på dagvattenhantering i olika skalor. Genom workshopen ökade förståelsen för 

olika synsätt på dagvatten och samhällsutveckling. En del av lärdomarna kan användas 

på en gång i projektet. Det finns även en grund att stå på om en strategi för hur 

Vallentuna ska fortsätta jobba för en hållbar dagvattenhantering ska tas fram. 
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Henrik Alm, Sweco 
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Bilaga A – Dagvattentankar 

I denna bilaga redovisas de tankar som skrevs ned i varje grupp. Där lapparna varit 

svårtydda har tolkning skett av författaren. 

Ansvar (A) 

- Klargör vem som har ansvar för vilket dagvatten 

- Hur avgränsa kvartersmark mot allmän plats 

- Vems är ansvaret, när? 

- Tydligare ansvarsgränser för dagvatten 

- Klargör olika ansvarsgränser för olika aktörer 

Gestaltning (A) 

- God gestaltning 

- Värdeskapande miljöer 

- Vackert och tilltalande 

- Exploatering är en chans att försköna områden 

- Integrera funktion i gestaltning 

- Skapa en trevligare parkeringsyta utanför köpcentrum (etapp 2) 

- Bidra till ett gaturum med kvalité 

- Socialt tillskott 

- Bidra med ljudbild 

- Genius loci (platsens själ) 

- Ekologiskt tillskott 

 

Drift (A) 

- Ha en skötselplan för det som ska skötas 

- Utforma för en enkel drift (x2) 

- Robust 

 

Information och utbildning (A) 

- Informera alla parter som är inblandade i planprocessen 
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- Få medborgarana delaktiga 

- Om dagvattenlösningen i ett område bygger på drändiken och LOD – måste det 

informeras om 

- Ha ett gemensamt tänk inom kommunen om såväl mål som åtgärdskrav 

- Få upp frågorna på bordet 

- Var tydlig mot de boende 

- Ta med svåra frågor från början i planeringen 

 

Risk för översvämningar (B) 

- Undvik översvämning 

- Minimera översvämningsskador 

- Inga skadliga översvämningar 

- Ta hänsyn till topografin 

- Utbredning av översvämningar? 

- Dammar? 

 

Innovation (B) 

- Skapa något att vara stolt över, inspiration till andra 

- Reglera markanvändningen i plan, effektivt 

- Ha liknande tänk i alla områden ”ett kommuntema” 

- Tänk innovativt och nytt för Vallentuna 

- Kompensationsåtgärder 

- Var en förebild för andra projekt 

- Byggherrar och exploatörer erbjuds positivt renomme 

 

Miljö (C) 

- Skydda Angarnsjöängen! 

- Renande dagvattenhantering 

- Rening 

- Tillgång för Gärsjön 

- Minimera (eliminera) negativ miljöpåverkan 

- Behåll gröna kilar 
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- Bevara fungerande ekos-system 

 


