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Svar på motion (MP) om att utöka åtgärden att ta tillvara på dagvatten 
(KS 2020.238)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet väckte 2020-09-07 en motion om att fullmäktige ska besluta om att Vallentuna 
kommun ska göra en analys och plan för hur åtgärden att ta tillvara kommunens dagvatten 
skulle kunna utökas så som gjorts i exempel Uppsala kommun. Då klimatförändringar bidrar 
till problem med vattentillgångar och ökar i omfattning anser motionären att det är av vikt att 
kommunens åtgärder för att ta tillvara på regn- och annat dagvatten ökar i omfattning. 
Samhällsförvaltningen bedömer att förslaget till vissa delar redan har stöd och till andra delar 
redan regleras i de tidigare beslutade styrdokumenten för dagvattenpolicyn och VA-plan.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-09, motion om att utöka åtgärden att ta tillvara på 

dagvatten
 Motion (MP) om att utöka åtgärden att ta tillvara på dagvatten
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (MP) om att utöka 
åtgärden att ta tillvara på dagvatten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet väckte 2020-09-07 en motion om att fullmäktige ska besluta om att 
Vallentuna kommun ska göra en analys och plan för hur åtgärden att ta tillvara 
kommunens dagvatten skulle kunna utökas så som gjorts i exempel Uppsala 
kommun. Då klimatförändringar bidrar till problem med vattentillgångar och ökar i 
omfattning anser motionären att det är av vikt att kommunens åtgärder för att ta 
tillvara på regn- och annat dagvatten ökar i omfattning. Samhällsförvaltningen 
bedömer att förslaget till vissa delar redan har stöd och till andra delar redan regleras 
i de tidigare beslutade styrdokumenten för dagvattenpolicyn och VA-plan. 

Bakgrund
Den dagvattenhantering som föreslås i motionen kan åsyfta två olika typer av 
anläggningar för tillvaratagande av dagvatten: 

 täta magasin för uppsamling av dagvatten eller 
 växtbäddar och skelettjordar

I den förra samlas dagvatten upp för bevattning på annan plats och i det senare är 
bevattning av växtligheten en del av fördröjnings- och reningsprocessen i själva 
anläggningen.

Dagvattenhanteringen som motionen åsyftar kan vara lämplig som en del av en 
hållbar dagvattenhantering samt vara i linje med kommunens dagvattenpolicy – om 
den lokaliseras till rätt platser samt utformas på lämpligt sätt. Om en större 
omfattning magasin och täta växtbäddar anläggs kan grundvattenbalansen störas – 
vilket inte går i linje med kommunens dagvattenpolicy samt bidrar till ökad risk för 
sättningar i omgivande bebyggelse. Dagvattenanläggningar i form av svackdiken, 
sedimentationsdammar och torrdammar bör inte ersättas av växtbäddar, magasin och 
skelettjordar, det vore mer lämpligt att se de senare som ett komplement till de förra 
inom tätbebyggda områden där ytan eller kapaciteten i ledningsnät är begränsad. 

Växtbäddar, magasin och skelettjordar medför dessutom krav på underhåll av 
anläggningarna samt frågetecken kring ansvarsfördelning mellan kommunens VA-
huvudman och väghållare. Anläggningarna kan också sättas igen över tid med stora 
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kostnader som följd. Öppna lösningar som svackdiken, dammar och torrdammar är 
betydligt billigare att sköta samt kan i större utsträckning utformas för att motverka 
stora skyfall och översvämningar. 

En analys och plan för tillvaratagande av dagvatten som resurs där man specificerar 
ansvarsfördelning, lämplig utformning och placering med mera kan tas fram men det 
finns redan beslutade styrdokument såsom dagvattenpolicyn och VA-planen som ger 
stöd för dagvattenhantering varför analysen gör sig bättre som en del av underlag till 
förvaltningarnas arbete eller arbetas in i kommunens tekniska handbok. 

Grönblå dagvattenhantering
Det som åsyftas i motionen bedöms till viss del vara omhändertagande av dagvatten i 
växtbäddar, biofilter och skelettjordar. Dagvatten tillåts då fördröjas och renas 
samtidigt som träd och planteringar bevattnas – inom VA-sammanhang kallas detta 
ofta för en grönblå anläggning. Kommunen har redan planerat för och anlagt denna 
typ av dagvattenhantering i bland annat detaljplanen för Åbyholm och den nyanlagda 
torgytan mittemot Roslagsbanan i Vallentuna centrum. Tekniken är särskilt 
användbar för dagvattenhantering i områden där det saknas möjlighet att anlägga 
diken och dammar på ett bra sätt, framförallt inom tät bebyggelse eller 
centrumområden. 

En växtbädd eller skelettjord med trädplantering har potential till stora fördelar. 
Dagvatten tas om hand som en resurs för bevattning samtidigt som det renas och 
fördröjs innan det leds vidare i systemet. Växter eller träd i anläggningen kan även 
skapa grönska, ekosystemtjänster och biologisk mångfald inom tätortsmiljön. Om 
skelettjordar med trädrader planteras i gaturum nära bebyggelse motverkas även 
effekter av värmeböljor och ett förändrat klimat då träd har en signifikant kylande 
effekt i stadsmiljöer. Då dagvatten används för bevattning så krävs inte heller lika 
mycket bevattning från kommunen för att växtligheten ska trivas, det kan dock krävas 
mer bevattning vid torrare perioder utan regn.
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Kommunens dagvattenpolicy har ett antal principer för dagvattenhanteringen som 
särskilt kan sägas beaktas vid anläggande av grönblå anläggningar. Specifikt handlar 
det om tillvaratagande av dagvatten som resurs för att berika bebyggelsemiljön, 
fördröjning och rening nära källan och tillskapande av gröna genomsläppliga ytor. En 
växtbädd kan argumenteras uppfylla samtliga principer i dagvattenpolicyn på ett 
mycket lämpligt sätt, dock är det beroende av hur anläggningen utformas. 

En växtbädd kan utformas med tät eller öppen botten, med olika typer av växtlighet, 
olika potential till fördröjning och olika möjligheter till rening. Generellt behöver de 
växter som planteras vara anpassade till det lokala klimatet samtidigt som de är 
salttåliga, anpassade till bäddens filtermaterial samt klarar av perioder av både våta 
och torra förhållanden. Anläggningskostnad är jämförbar med dagvattenmagasin 
under mark, vilket är ett möjligt alternativ eller komplement till växtbäddar och 
skelettjordar för rening och fördröjning av dagvatten i tätbebyggd miljö.

Skelettjord består av ett magasin av makadam – ofta med inblandad jord mellan 
stenskärvorna – som möjliggör goda levnadsförhållanden för träd i stadsmiljö. 
Tekniken kan kombineras och seriekopplas med växtbäddar och möjliggör för 
föroreningar att både sedimentera och tas upp av de träd som planteras i 
skelettjorden. Istället för att fylla hålrummen mellan makadamen med jord så kan 
biokol användas. Biokol är organiskt och håller vatten, luft och näring kvar i 
skelettjorden samtidigt som det bidrar till att sänka nivån av koldioxid i atmosfären. 

Bilden nedan visar en principskiss för en nedsänkt växtbädd och skelettjord. Bilderna 
är hämtade från Stockholm Vatten och Avfall och illustrerar en ungefärlig utformning 
av anläggningarna. 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2021-08-09

DNR KS 2020.238 
SID 4/7

En annan möjlig typ av anläggning är dagvattenmagasin där bevattning av växtlighet 
sker i efterhand när vatten redan samlats upp och renats. För att vatten ska samlas 
upp krävs då ett magasin med tät botten, ett så kallat avsättningsmagasin, där 
utrymmet i magasinet antingen är ihåligt eller fyllt med makadam. Denna typ av 
magasin kan vara lämpligt i anslutning till parkeringar, vägar eller bostadsgårdar där 
platsen utrymme är begränsat och kapaciteten i anslutande ledningsnät är bristfälligt. 
Då magasinen kräver en tät botten finns det risk för att den naturliga 
grundvattenbalansen förändras eftersom vatten som annars hade infiltrerat ner i 
marken istället samlas upp och används för bevattning på andra platser. Bevarandet 
av en naturlig grundvattenbalans är en viktig princip inom kommunens 
dagvattenpolicy och därför bör man inte anlägga denna typ av lösning enbart för att 
öka tillvaratagandet av dagvatten som resurs. När denna typ av magasin ändå anläggs 
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av kapacitets- eller utrymmesskäl så kan man dock möjliggöra en användning av det 
vatten som samlas upp för bevattning. 

Drift och underhåll
Växtbäddar kräver en regelbunden bevattning i samband med att de anläggs och 
etableras. Det första året krävs även en återkommande kontroll av växtlighetens 
utveckling och rensning av ogräs samt döda växtdelar. Beroende på växtlighetens 
utveckling kan kompletterande planteringar krävas. Över tid minskar växtbäddens 
genomsläpplighet i ytlagret och de översta 5-10 centimetrarna kan igensättas helt, 
ytlagret behöver då luckras upp eller bytas ut. 

Ansvaret för drift- och skötsel av magasin, växtbäddar och skelettjordar är inte alltid 
självklart. Det finns flera exempel på växtbäddar där vatten avrinner från närliggande 
fastigheter och blandas upp med vägdagvatten. Skelettjordar är i sig ofta 
konstruerade under gång- och cykelbanor och som en del av vägkonstruktionen. Det 
är kommunens VA-huvudman som har ansvar för att avleda, fördröja och rena 
dagvatten från tomtmark och allmän platsmark inom verksamhetsområde för 
dagvatten, detta genom anläggningar som ingår i den allmänna 
dagvattenanläggningen (efter förbindelsepunkt). Huvudman för allmän plats är 
ansvarig för dagvattenhanteringen fram till förbindelsepunkt och anslutning till den 
allmänna dagvattenanläggningen. Väghållaren är alltid ansvarig för skötsel av 
dagvattenanläggningar för avvattning av vägområdet. En växtbädd i gatumiljö är ofta 
en del av vägområdets system för avvattning och avledning vilket medför att ett delat 
ansvar för drift och skötsel i vissa fall kan uppstå mellan väghållare och VA-
huvudman. Kostnads- och ansvarsfördelning behöver därför alltid tydligt klargöras 
mellan kommunen och VA-huvudman för denna typ av anläggningar.

Referenser
Boverket (2015). Ansvar för dagvatten i detaljplan. 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-
detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/ansvar-for-dagvatten-i-detaljplan/ [2021-06-08]

Stockholms stad (2021). Skelettjord. 
https://miljobarometern.stockholm.se/vatten/atgarder/skelettjord/ [2021-06-09]

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/ansvar-for-dagvatten-i-detaljplan/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/ansvar-for-dagvatten-i-detaljplan/
https://miljobarometern.stockholm.se/vatten/atgarder/skelettjord/
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vu-rapport_2016-05.pdf

Stockholm Vatten och Avfall (u.å). Nedsänkt växtbädd [broschyr]. 
https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/nvb.pdf

Stockholm Vatten och Avfall (u.å). Avsättningsmagasin [broschyr].

https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/avmag_h.pdf

Vallentuna kommun och Roslagsvatten (2017). VA-plan för Vallentuna kommun 
https://dok.vallentuna.se/file/f%C3%B6rfattningssamling/2.%20bygga,%20bo%20o
ch%20milj%C3%B6/2.11%20planer/2.11.2%20VA-plan.pdf

Ekonomiska konsekvenser
Växtbäddar, magasin och skelettjordar innebär generellt många mindre anläggningar 
istället för få större – detta medför att skötsel kan bli svårare eller mer 
arbetsintensivt. Skötsel för en växtbädd kan jämföras med en robust plantering med 
fleråriga växter. 

Konsekvenser för hållbar utveckling
Kommunens dagvattenhantering utgör ett verktyg för att nå Vallentuna 
kommunplans och kommunstyrelsens mål om hållbar utveckling. Dagvatten är vatten 
som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor 
såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är 
regn eller smältvatten från snö och is. Dagvattnet kan föra med sig näringsämnen, 
metaller, olja med mera till sjöar och vattendrag. Åtagandena för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska säkerställas och kommunen ska verka för god 
vattenkvalitet och minskad övergödning i samverkan med markägare, 
verksamhetsutövare och grannkommuner. Att ta tillvara på dagvatten som resurs 
ligger därmed i linje med kommunens målsättning om att minska miljö- och 
klimatpåverkan. 

Konsekvenser för barn
Klimatförändringarna är en viktig fråga för många barn och unga. Miljöarbetet i 
Vallentuna kommun är prioriterat och ska ha en grön tråd från kommunens mål ned 
till medarbetarens dagliga arbete. Alla verksamheter ska bidra till att miljömålen 
uppfylls och till att miljöarbetet hela tiden blir bättre och bättre. Att i varje unikt fall 
där dagvattenhantering planeras utgå från miljömässig hållbarhet och miljömässiga 
risker är således en naturlig del i kommunens miljöarbete. 

Björn Stafbom Johanna Attlerud
Samhällsbyggnadschef Stabschef
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https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/nvb.pdf
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https://dok.vallentuna.se/file/f%C3%B6rfattningssamling/2.%20bygga,%20bo%20och%20milj%C3%B6/2.11%20planer/2.11.2%20VA-plan.pdf
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