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Interpellation om att rustat sig för att klara översvämningar.

Hur väl förberett är Vallentuna för Urbana, pluviala översvämninga¡, det vill säga stora
översvämningar i vår infrastruktur som inträffar efter kraftiga skyfall. Extremväder följt av sþfall
vet vi skadar vår infrastruktu4 våra byggnader och stadslivet både under och efter regnet har
fallit. Vi måste i vår kommun börja fundera över hur vår infrastruktur påverkas av

klimatförändringa4, för de kommer både blir fler och mer extrema.

Kan blågrön infrastruktur vara en strategi för resilient hantering av översvämningar?

Grön infrastruktur kan bestå av "naturliga" åtgärder som att anlägga parke¡, trädgårda¡, landskap

och gröna tak. BIå infrastruktur innefattar vattendrag, våtmarker och hållbara dräneringssystem.
Vid mycket intensiva regn drabbas de som bor nära huvudledningsnätet i avloppsystemet ofta
värre av översvämning än de som bor längre bort från dessa ledningar. Vid översvämning från
regn med längre varaktighet och lägre intensitet ses däremot en större spridning i staden. Det

spelar då mindre roll om man bor nära eller långt från huvudledningsnätet.

Blågrön infrastruktur har visat sig vara effektiv för att minska översvämningsrisken. Enligt en

studie i Malmö klarade sig ett område som gjort förändringar i sin infrastruktur mycket bättre än

andra områden som inte gjort det. Området är den så kallade Ekostaden i Augustenborg, där finns
nu i staden många dammar med fontäner och änder. De är inte bara fina utan har också en viktig
roll i att fånga upp vattenmassor när det behövs. Det finns även små kanaler som liknar förvuxna
rännstenar som löper utmed gatorna och gröna tak. Detta är något man kan se med blotta ögat

men mindre synligt är att lekparker och grönytor har sänkts ner för att kunna hålla kvar vatten vid
behoV och att det har byggts en separat utloppsledning för regnvattnet ända bort till Malmö kanal.

Nyckeln i alltihop är att låta regnvattnet vara kvar uppe på ytan i stället för att leda ner det i
gatubrunnar där det blandas med avlopp från hushållen. Avloppsledningarna kan aldrig ha den
kapacitet som krävs för att klara ett riktigt sþfall.

Källor: https://wwwmsb,se/RibData/Filer/pdf/2 6609.pdf ,

https://wvvw.tidskriftenvatten.se/wp-content/uploads/2019/03 /VATTEN 4 209-222.pdf

fag frågar därför Kommunstyrelsens ordftirande Parisa Liliestrand:

-Vad gör kommunen, utöver den planerade Våtmarksparken i Vallentuna Centrum, för att
minimera risken för pluviala översvämningar i Vallentuna?

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna

fenny Thörnberg



2020-01-24 

Svar på interpellation om att rusta sig för att klara översvämningar 

Jenny Thörnberg (MP) har ställt en fråga om vad kommunen gör, utöver den planerade våtmarksparken i 
Vallentuna centrum, för att minimera risken för pluviala översvämningar i samband med kraftiga skyfall. 

Frågan om översvämning hanteras i både fördjupade översiktsplaner och i detaljplaner. Utgångspunkten som 
anges i översiktsplanen är att områden som utgör naturliga lågpunkter eller våtmarker ska så långt som möjligt 
bevaras och nyttjas för fördröjning och rening av dagvatten. I samtliga projekt som omfattar en ny detaljplan 
studeras konsekvenserna vid större regn och åtgärder vidtas för att minska risken för okontrollerade 
översvämningar. I arbetet med fördjupad översiktsplan för Norra Vallentuna och Lindholmen har flera 
utredningar gjorts och hänsyn tagits till översvämningsrisker i planeringen.  

Vidare har kommunen en översiktlig kartering av risk för skred, ras och översvämning och klimatrisker, vilket 
har tagits upp i kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Frågan om översvämning berörs kort även i VA-
planen. Planavdelningen har under 2019 testat ett webbaserat verktyg för översvämningsanalyser (Scalgo).  

Inom ramen för ny detaljplaneläggning görs översvämningskartläggningar och skyfallsanalyser som underlag för 
detaljplanen. Inom projekten säkerställs s.k. sekundära avrinningsvägar ut ur områdena för det vatten som inte 
dagvattensystemen är dimensionerat för. Ny bebyggelse står därför väl rustad för att klara översvämningar 
även vid sällan förekommande regn med en återkomsttid på 100 år. När bebyggelse ligger nedströms och det 
kan misstänkas finnas översvämningsproblematik görs s.k. skyfallskartläggningar som tar hänsyn till större 
avrinningsområden för att säkerställa att situationen för befintlig bebyggelse inte försämras. I vissa projekt, 
exempelvis Åbyholm, där det finns känsligare bebyggelse nedström (Vallentuna brandstation) studeras mer 
sällan förekommande regn.  

För Ormstaån gjordes en kapacitetsutredning 2017 där man tog fram högsta tillåtna vattenflöde in i  ån vid 
vissa tillflödespunkter för att  just se till att det inte blir översvämningar nedströms. Dessa villkor har bevakats i 
tex detaljplan Ormsta-Stensta och som ligger uppströms och lösningar för hantering av dagvatten har anpassats 
för att klara villkoren.  

Platsbesök vid slussen i Åkers kanal genomfördes 2019-12-18, då det är mycket vatten i alla vattendrag uppåt i 
systemet (Åkerströmmens avrinningsområde, del av gamla Långhundraleden som gick upp till Uppsala). Det är 
ett och samma markavattningsföretag från slussen ända upp till Hederviken i norr, över 200 delägare. 
Miljöavdelningen konstaterade att det gäller att alla sköter sina diken som de ska, så att det inte dämmer upp 
och svämmar över. En av markägaren planerar att söka pengar för en förstudie som förhoppningsvis kan 
mynna ut i att muddra Helgösjön som nästan har växt igen vilket skulle minska översvämningsrisken vid stora 
regn. Kommunen har sökt och fått bidrag så kallade LOVA-bidrag för att kartlägga de juridiska förutsättningar 
och om möjligt förenkla när åtgärder planeras inom markavvattningsföretaget. Detta ska läggas ut på konsult 
och vara klart till juli 2020. 

Inför 2020 har bidrag sökts för att minska översvämningsrisken på Snapptunafältet. Risken kan minskas genom 
fördröjning av Snapptunaån, genom att gräva om åfåran till ett mer slingrande lopp. Beslut om kommunen får 
sökta bidrag väntas i slutet av februari. SL kommer att gräva om Ormstaån på två ställen mellan Vallentuna och 
Ormsta station under 2020/2021, vilket också kommer bidra till att minska översvämningsrisken lokalt. 

I samtliga projekt som omfattar en ny detaljplan, studeras konsekvenserna vid större regn och åtgärder vidtas 
för att minska risken för okontrollerade översvämningar.  

Parisa Liljestrand (M) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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