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Förord 
Föreliggande rapport är en del av projektet Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor,  

ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan; CBI Betonginstitutet (Projektkoordinator, 

numer RISE/CBI), Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI), Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut (SP) – Numer RISE, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Benders, 

Cementa, NCC, Starka, Stenindustrins forskningsinstitut, Stenteknik, Stockholms stad, 

Helsingborgs Stad, Uppsala Stad, Göteborgs Stad, Lunds Kommun, Växjö Kommun, 

Trädgårdsanläggarnas förbund, Movium (SLU), VIÖS, CEC Design, StormTac, Ramböll och 

Sweco. 

Projektet bedrivs inom ramen för Vinnovas program ”Utmaningsdriven innovation – Hållbara 

attraktiva städer” och delfinansieras av Vinnova. Resultaten från projektet publiceras på 

projektets webbplats www.klimatsakradstad.se 

Studien som presenteras i rapporten är genomförd av RISE Samhällsbyggnad samt 

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU.  

 

 

  

http://www.klimatsakradstad.se/
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Sammanfattning  
Projektet Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor syftar till att stärka städers förmåga 

att hantera ökad urbanisering och förändrat klimat, bland annat genom att utveckla innovativa 

systemlösningar för dagvattenhantering.  

I detta delprojekt har hinder och utmaningar för implementering av innovativa 

systemlösningar i stadsutvecklingsprocesser identifierats genom intervjuer med sakkunniga 

teknikexperter samt tjänstepersoner från olika förvaltningar. Som komplement har Svenskt 

Vattens publikationer P105 (Svenskt Vatten, 2011) och P110 (Svenskt Vatten, 2016) som är 

branschstandard för dagvattenhantering, samt utvalda kommuners policydokument 

analyserats för att undersöka hur dessa förhåller sig till innovativa systemlösningar för 

dagvattenhantering. Teoretisk utgångspunkt har varit studier kring vad som påverkar 

utveckling och spridning av tekniska innovationssystem (Bergek, 2008; Hellsmark, Bergek, 

Hellström, & Malmquist, 2014) samt teorier om innovation i offentlig sektor (Mulgan, 2007; 

Mulgan, 2014; Nählinder, 2013; Nählinder & Fogelberg Eriksson, 2017). 

De främsta faktorer som har identifierats påverka implementering av systemlösningar för 

dagvattenhantering är innovationskultur, samverkan vid planering, kunskap och ekonomi. För 

att överbrygga dessa hinder har rekommendationer för hållbar dagvattenhantering och 

uppdaterade riktlinjer för utformning av dagvattenstrategi utvecklats. För att underlätta 

samverkan samt val av dagvattenlösning har även ett beslutsstöd utvecklats för att kunna 

användas i ett tidigt skede vid planering (Brisvåg, 2017). 
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Summary 
The transdisciplinary project aims to strengthen the ability of cities to adapt to climate change 

and increased urbanization through sustainable and innovative storm water management.  

 

In this subproject, interviews with employees working at different municipal departments 

have been conducted to identify obstacles and challenges for implementing innovative storm 

water solutions in urban development processes. In addition, the Swedish standards P105 

(Svenskt Vatten, 2011) and P110 (Svenskt Vatten, 2016) and selected municipal policy 

documents have been analyzed to investigate how these relate to innovative storm water 

solutions. The study is based on a theoretical framework of technological innovation systems 

(Bergek, 2008; Hellsmark et al., 2014) and previous studies about innovation in public sector 

(Mulgan, 2007; Mulgan, 2014; Nählinder, 2013; Nählinder & Fogelberg Eriksson, 2017). 

 

We see that the main factors that affect implementation of innovative storm water solutions 

are knowledge, cultural and economic reasons and lack of collaboration in planning. To 

overcome these barriers, we present recommendations for sustainable storm water 

management and updated guidelines for designing a waste water strategy. Besides this, a 

decision support system for sustainable storm water management has been developed to 

facilitate collaboration early in the planning process (Brisvåg, 2017).  
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1 Inledning 
Ökad urbanisering och förändrat klimat kräver innovativa systemlösningar som effektivt 

hanterar nederbörd och svarar på stadens behov. Dränerande markytor för torg, 

parkeringsplatser, gång- och cykelvägar samt växtbäddar med skelettjord och biofilter är 

exempel på innovativa systemlösningar som främjar lokalt omhändertagande av dagvatten 

och samtidigt bär trafiklaster, erbjuder grönska och ger människor ökad livskvalitet. Dessa 

finns tillgängliga på marknaden men anläggs inte i den utsträckning det är möjligt.  

 

1.1 Syfte  
Detta delprojekt till Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor syftar till att stärka 

städers förmåga att hantera ökad urbanisering och förändrat klimat genom att utveckla 

hjälpmedel och verktyg för stadsplanering och hållbar dagvattenhantering som inkluderar 

innovativa systemlösningar. Dessa ska stimulera systemperspektiv på dagvattenhantering 

samt främja framgångsrik anläggning av innovativa systemlösningar i våra städer och 

samhällen. 

 

1.2 Avgränsning 
Hinder och utmaningar på lokal nivå för implementering av innovativa systemlösningar 

kartlägg. Delprojektet avgränsat från att inkludera juridiska aspekter gällande dagvatten 

eftersom dessa på uppdrag av regeringen har varit under utredning fram till 

delprojektperiodens slut (SOU 2017:42). Dock har utredningen nu kommit med ett förslag 

som ökar möjligheterna att i detaljplaner reglera markytans utformning och möjligheten att 

ställa krav på fördröjning av dagvatten på fastighet.  

I rapporten presenteras kortfattat resultat och slutsatser från studien samt de praktiska verktyg 

som har utvecklats för kommuner i syfte att underlätta och stimulera implementering av 

systemlösningar. En teoretiskt orienterad vetenskaplig artikel baserad på studien är under 

utveckling, publicering beräknas ske 2018 (Andersson, Larsson & Malm, u.å.). Artikeln 

presenterades muntligt på konferensen ICON-LA Three pillars of landscape architecture: 

design, planning and management i juni 2017 (se bilaga 1).  
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2 Teori  
Innovation kan i vid mening definieras som något nytt som implementeras och skapar nytta 

(Mulgan 2007, Nählinder & Fogelberg Eriksson 2017). Detta delprojekt handlar om att gå 

från det första stadiet till implementering och nyttiggörande i en offentlig kontext. Som 

teoretisk utgångspunkt för studien och som verktyg för att analysera vad som påverkar 

innovationsutveckling och spridning av nya tekniska lösningar används en modell för tekniska 

innovationssystem (Bergek, 2008; Hellsmark et al., 2014) samt tidigare forskning gällande 

innovation i offentlig sektor (Mulgan, 2007; Mulgan, 2014; Nählinder, 2013; Nählinder & 

Fogelberg Eriksson, 2017). Resultatet jämförs med en studie om hinder för hållbar 

dagvattenhantering som baseras på erfarenheter från Australien och USA (Roy et al., 2008). 

 

2.1 Tekniska innovationssystem 

Innovationsforskare belyser nyckelfunktioner som påverkar utvecklingen av tekniska 

innovationssystem. Genom att analysera tekniska innovationssystem utifrån dessa funktioner 

går det att utläsa systemsvagheter som påverkar innovationsutvecklingen (Bergek, 2008; 

Hellsmark et al., 2014; Perez Vico, 2014).  Nyckelfunktionerna kan i korthet beskrivas som:  

 

- Kunskapsutveckling och spridning: att kunskapsbasen breddas och fördjupas, både sett 

till vetenskaplig och teknisk kunskap samt kunskap om produktion, logistik och marknad.   

- Entreprenöriellt experimenterande: att det pågår en levande lärandeprocess så att 

osäkerheter i systemet reduceras, exempelvis genom test av tekniska lösningar, marknader 

och strategier. 

- Resursmobilisering: att systemets aktörer utvecklar en resursbas av finansiellt kapital, 

humankapital och fysiska resurser från olika källor.  

- Utveckling av socialt kapital: processer som skapar och upprätthåller tillit, ömsesidigt 

erkännande och delade normer utvecklar socialt kapital. Detta både sker och är ett resultat 

av nätverksbyggande. 

- Legitimering: den process genom vilken social acceptans skapas för systemets tekniker, 

aktörer och institutioner bland relevanta intressenter. Exempelvis genom att följa 

standarder, att institutioner anpassar sig efter systemet eller att nya institutioner utvecklas.   

- Vägledning av aktörernas sökprocesser: processen som formar aktörernas beslut om 

vilka tekniska innovationssystem de ska delta i och hur de ska agera kopplat till det. 

- Marknadsformering: att marknader växer fram och formas för systemets produkter, 

varor eller tjänster. 
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2.2 Innovation i offentlig sektor 

Nählinder och Fogelberg Ericsson (2017) belyser att offentlig sektor alltid har varit innovativ 

men att det är först på senare år som begreppet ”innovation i offentlig sektor” har börjat 

användas. De beskriver fältet innovation i offentlig sektor som komplext eftersom offentlig 

sektor har flera uppdrag och mål som ibland står i konflikt. Mulgan (2007) beskriver att 

offentlig sektors omfattande byråkratiska och administrativa system skapar stuprör som 

försvårar tvärsektoriellt arbete och den organisatoriska strukturen påverkar 

innovationsförmågan negativt. Separata budgetar och låg riskbenägenhet gör det svårare att ta 

steget och investera i innovation. Att utveckla nya produkter och tjänster parallellt med att 

tillhandahålla befintliga är också en utmaning eftersom det är svårt att skapa fäste och 

förtroende för något nytt innan övriga strukturer och system är anpassade efter dem (Mulgan, 

2007). För att kunna stötta och stimulera innovationsutveckling i offentlig sektor krävs 

förståelse för innovationsprocesser och anpassat innovationsstöd. Nählinder och Fogelberg 

Ericsson (2017) har utvecklat ett verktyg som de kallar MIO-modellen (Mer Innovation i 

Offentlig sektor) som stöd för innovationsutveckling. Baserat på tidigare forskning och egna 

studier presenterar de relevanta aspekter att ta i beaktning. Det finns likheter med de 

nyckelprocesser för utveckling av tekniska innovationssystem som identifieras (Bergek, 2008; 

Hellsmark et al., 2014), exempelvis gällande resurstillgång och experimenterande. MIO-

modellen fokuserar emellertid på kunskap och kännedom om innovationsutveckling. 

Nählinder och Fogelberg Eriksson (2017) betonar att innovationsstöd behövs på alla i nivåer i 

offentlig sektor då hela verksamheter behöver förstå och involveras i innovationsprocesser för 

att stimulera innovationsutveckling som leder till implementering. 

2.3 Hinder för hållbar dagvattenhantering 
Roy et al. (2008) har studerat hinder och möjliga lösningar för hållbar dagvattenhantering 

med utgång i erfarenheter från Australien och USA. Där identifierade sju särskilda hinder för 

hållbar dagvattenhantering; 1. Osäkerhet kring prestanda och kostnad. 2. Otillräckliga 

tekniska standarder och riktlinjer. 3. Fragmenterat ansvar. 4. Brist på institutionell kapacitet. 

5. Brist på lagstiftningsmandat. 6. Brist på finansiering och effektiva marknadsincitament. 7. 

Motstånd mot förändring. Roy et al. (2008) belyser på många sätt andra och mer konkreta 

aspekter av samma fenomen som Nählinder (2013), Nählinder och Fogelberg Eriksson (2017) 

samt Mulgan (2007) har beskrivit. Punkt 7 i Roys lista, motstånd mot förändring, kan 

förmodligen direkt förklaras av de faktorer som Nählinder och Mulgan observerat, men även 

de övriga punkterna kan ha kopplingar till innovationsförmågan. I en innovationsrik och 

lärande miljö (se t.ex. Mäntysalo, 2000) kan många av ovan listade hinder förmodligen 

övervinnas utan att större justeringar av organisationen som sådan behöver genomföras. Men 

som vanligt handlar det inte om ’antingen eller’, utan ’både och’. Man kan arbeta med att på 

sikt förbättra en organisation ur innovationshänseende samtidigt som man tillförsäkrar att det 

finns ett tillräckligt byråkratiskt och administrativt stöd för att alla organisationer lättare ska 

kunna ta sig förbi de hinder som Roy et al. (2008) har identifierat. 
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3 Metod 
För att identifiera hinder och utmaningar för implementering av innovativa systemlösningar i 

stadsutvecklingsprocesser har intervjuer med sakkunniga samt tjänstepersoner från olika 

förvaltningar i svenska kommuner genomförts. Som komplement har branschstandarden P105 

(Svenskt Vatten, 2011) och P110 (Svenskt Vatten, 2016) samt utvalda kommuners 

policydokument analyserats för att undersöka hur dessa förhåller sig till innovativa 

dagvattenlösningar. De juridiska aspekterna gällande dagvatten berörs ej, dessa har varit 

under utredning fram till projektperiodens slut (SOU 2017:42). 

 

3.1 Intervjustudie  

Intervjuguiden utformades med utgång i de nyckelprocesser som identifieras vara avgörande 

för tekniska innovationssystem; kunskapsutveckling och spridning, entreprenöriellt 

experimenterande, resursmobilisering, utveckling av socialt kapital, legitimering, vägledning 

av aktörernas sökprocesser samt marknadsformering (Bergek, 2008; Hellsmark et al., 2014). I 

de fall då respondenterna hade varit involverade i planering och anläggning av en innovativ 

dagvattenlösning utvecklades intervjun med frågor gällande processen. Aktörer och särskilda 

händelser som påverkade utkomsten av projektet kartlades och sammanställdes inspirerat av 

en designmetod kallad ”projektresa” (MindLab). Alla respondenter var involverade i 

stadsplaneringsprocesser men deras roller varierade. Intervjuerna tog 45-90 minuter och var 

av semistrukturerad karaktär. Totalt intervjuades 14 personer, av dessa intervjuades åtta via 

telefon och sex personer genom personliga möten. Resultatet analyserades med utgång i 

tidigare forskning som presenteras i kapitel 2. 

  

Roll Anställning 

Avdelningschef Tekniska förvaltningen kommun 1 

Projekteringsingenjör Tekniska förvaltningen kommun 1 

VA-ingenjör VA-enhet kommun 2 

Tjänsteperson (ledningsnät, drift av dagvattenlösningar) VA-förvaltning kommun 3 

Tjänsteperson (dagvatten vid nya detaljplaner och 
exploateringsprojekt) 

VA-förvaltning kommun 3 

Tjänsteperson (dagvatten, öppna lösningar och ledningar) VA-förvaltning kommun 3 

Landskapsarkitekt Trafik-/gatukontor kommun 4 

Tjänsteperson (stadsmiljö) Stadsbyggnadsförvaltningen kommun 5 

Planeringsansvarig miljö Trafik-/gatukontor kommun 3 

Planeringsansvarig dagvatten Trafik-/gatukontor kommun 3 

Trädspecialist Trafik-/gatukontor kommun 6 

VA-ingenjör/forskare (expert biofilter) Universitet och konsult 

Professor VA-teknik Forskningsinstitut 

Träd- och markspecialist Konsult 
Tabell 1 Förteckning över respondenter 
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3.2 Policyanalys 

För att undersöka hur allmän branschstandard förhåller sig till innovativa systemlösningar för 

hållbar dagvattenhantering har Svenskt Vattens publikationer P105 Hållbar dag- och 

dränvattenhantering – råd vid planering och utformning (2011) och P110 Avledning av dag-, 

drän- och spillvatten Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna 

avloppssystem Del I – Policy och funktionskrav för samhällens avvattning (2016) studerats. 

Ett urval av lokala policydokument för dagvattenhantering har också studerats för att 

undersöka hur dessa förhåller sig till innovativa systemlösningar i stadsplanering. Syftet har 

varit att identifiera hur de kan utvecklas för att inkludera innovativa systemlösningar för 

urbana ytor. Rekommendationer från sakkunniga i dagvattenrelaterade frågor samt 

snöbollsurval har utgjort grunden för vilka kommuners dokument som har studerats, dessa är: 

- Dagvattenpolicy för kommuner inom NSVA (NSVA, 2015) 

- Göteborgs Stads vattenplan Vatten så klart (Göteborgs Stad, 2003) 

- Jönköpings kommun Dagvatten – policy och handlingsplan (Jönköpings kommun, 2009)  

- Ängelholms kommun Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun (Ängelholms kommun, 

2015)  

  



12 
 

4 Resultat och diskussion 
Inledningsvis presenteras exempel på projektresor, därefter de främsta faktorer som har 

identifierats påverka implementering av systemlösningar för dagvattenhantering i svenska 

kommuner. Som svar på resultatet från intervjustudien och policyanalysen har 

rekommendationer och verktyg utvecklats som möter dessa hinder och utmaningar. 

 

4.1 Implementering av innovativa systemlösningar  
Intervjuerna vittnade om både nyfikenhet och skepsis gällande nya typer av systemlösningar. 

Det framkom att implementering av systemlösningar idag baseras på att individer med 

intresse och engagemang för att gå bortom traditionella lösningar driver frågan framåt. Flera 

tjänstepersoner beskrev att de hade läst eller hört om innovativa systemlösningar, blivit 

intresserade av att testa och sedan arbetat med att förankra det på sina arbetsplatser. Idag 

saknas ett systematiskt arbetssätt för implementering, istället för att integreras i det strategiska 

arbetet sker det mer slumpmässigt. Två exempel på projektresor beskrivs översiktligt i figur 1 

och figur 2, där framkommer vilka aktörer och särskilda händelser som påverkade utfallet. 

I vissa fall har systemlösningar anlagts i kommuner utan diskussion och praktiska problem, i 

andra fall har det varit en större process med meningsskiljaktigheter. Att det kan vara ett 

känsligt område framkom tydligt. Att de systemlösningar som projektet har arbetat med inte 

är socialt accepterade hos alla utan kan provocera var påtagligt. Kanske består det provokativa 

i att traditionella metoder och arbetssätt ifrågasätts till förmån för lösningar där det ännu 

saknas ett generellt förtroende? (Bergek, 2008; Hellsmark et al., 2014). Flera respondenter 

belyste vikten av att testa en lösning och utvärdera resultatet eftersom det har stort inflytande 

på framtida beslut.  

Tillgång till projektmedel för finansering beskrivs vara en avgörande faktorer för att våga 

testa lösningar som ännu inte används i större utsträckning. Resursmobilisering sett till både 

finansiering och humankapital avgör om implementering av innovativa systemlösningar sker 

eller ej, för att resultatet ska bli lyckat krävs även rätt kompetens vid anläggning.  
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Figur 1 Sammanfattning av projektresa för fall med regnbäddar  

 

 

Figur 2 Sammanfattning av projektresa för fall med luftig överbyggnad 
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4.2 Identifierade hinder och utmaningar 

De främsta hinder och utmaningar som har identifierats påverka implementering av 

systemlösningar för hållbar dagvattenhantering genom intervjustudien är innovationskultur, 

samverkan vid planering, kunskap och ekonomi.  

 

4.2.1 Innovationskultur  

Det finns engagemang och intresse för innovativa systemlösningar för dagvattenhantering hos 

tjänstepersoner i kommuner runtom om i Sverige. Flera kommuner medverkar aktivt i 

forsknings- och utvecklingsprojekt, se till exempel separat rapport gällande projektets 

referensanläggningar, Klimatsäkrade systemytor för urbana miljöer – referensanläggningar 

och studier i urban miljö (Sörelius et al., 2017). I intervjuerna framkom emellertid att det 

även råder skepsis gentemot nyutvecklade lösningar. Några respondenter är själva tveksamma 

till utvecklingen, andra vittnar om att kollegor är kritiska. Det framkommer att det saknas 

förtroende för lösningar som ännu inte är etablerade i större utsträckning. Att skapa social 

acceptans för att testa innovativa lösningar är avgörande, först då kan en kultur som främjar 

utveckling och test av nya lösningar utvecklas (Hellsmark et al., 2014; Nählinder & Fogelberg 

Eriksson, 2017). Nählinder (2013) belyser att när innovation och innovativa lösningar ses som 

svar på många samhällsutmaningar behöver dessa begrepps betydelse redas ut i aktuell 

kontext för att skapa gemensam förståelse för vad de innebär och vad som eftersträvas. Ett 

exempel på process som skapar intresse och social acceptans för en innovativ lösning, i detta 

fall en luftig överbyggnad på en gång- och cykelväg, beskrivs i figur 2 ovan. 

Vid analys av branschstandard, befintliga riktlinjer för utformning av dagvattenstrategi (även 

kallat dagvattenpolicy) samt utvalda kommunala styrdokument identifierades att dessa till viss 

del framhöll lösningar som innebär att dagvatten ska fördröjas och renas istället för att direkt 

avledas i rörsystem. De främjade emellertid inte test och anläggning av mer innovativa 

lösningar i tillräcklig grad utan traditionella metoder får fortfarande stort utrymme (Göteborgs 

Stad, 2003; Jönköpings kommun, 2009; NSVA, 2015; Svenskt Vatten, 2011; Svenskt Vatten, 

2016; Ängelholms kommun, 2015). I intervjuerna beskrivs hur systemlösningar kan 

diskuteras som alternativ i ett tidigt stadie i planprocessen för att sedan väljas bort till förmån 

för traditionella dagvattenlösningar, även om det hade varit lämpligt att anlägga en mer 

innovativ lösning. 

Resultatet från delprojektets intervjustudie vittnar om att policydokument och beslutsstöd 

behöver utvecklas för att inkludera och främja test och utveckling av nya, innovativa 

lösningar. Både respondenterna och tidigare forskning framhäver att genom aktivt deltagande 

i testmiljöer uppstår kunskapsutveckling, legitimering och större social acceptans för nya 

lösningar (Hellsmark et al., 2014; Nählinder & Fogelberg Eriksson, 2017). 

 

4.2.2 Kunskap 
Utifrån intervjuerna varierar kännedom och kunskap om innovativa systemlösningar för 

dagvattenhantering bland tjänstepersoner i kommunala förvaltningar. Att det bland vissa råder 
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skepsis mot systemlösningar beror bland annat på att både framgångsrika och mindre 

framgångsrika exempel på implementering av innovativa systemlösningar förekommer. Flera 

respondenter beskriver fall där tekniska misstag har begåtts i anläggningsprocessen. När dessa 

ej upptäcks och korrigeras i tid påverkas funktionaliteten, vilket påverkar förtroendet för 

tekniken. Sakkunniga håller utbildningar runtom i landet om innovativa systemlösningar för 

att motverka detta och legitimera tekniken och utveckla humankapital (Bergek, 2008; 

Hellsmark et al., 2014). Dessa utbildningar är av stor betydelse, och de sakkunniga betonar 

framförallt vikten av att byggledare går dessa. Kunskapsöverföring och utbildning mellan 

yrkesgrupper är också viktigt för att utveckla tillit och gemensamma normer, även kallat 

socialt kapital (Perez Vico, 2014). En av respondenterna vittnar exempelvis om stor effekt när 

personer i VA-branschen får utbildning i träd- och skelettjordskonstruktioner för 

dagvattenhantering. Projektresan som beskrivs i figur 1 (se 4.1) är ett exempel på hur ett 

seminarium kan inspirera en chef till att testa en ny lösning.  

Utöver testmiljöer och utbildningstillfällen skulle riktlinjer för utredning, planering och 

anläggning minska risken att misslyckas och bidra till kunskapsutveckling enligt 

respondenterna. Även tydliga testresultat och utvärderingar av befintliga lösningar behöver 

presenteras. Det skulle skapa bättre möjligheter för kommuner att ta aktiva beslut kring val av 

lösningar utifrån deras förutsättningar. För att legitimera processen ytterligare och säkerställa 

att personer med rätt kompetens utför arbetet för att minimera risken för fel vid planering och 

anläggning, rekommenderas att projekteringsanvisning, upphandlingskrav och 

genomförandeavtal skrivs. Dessa aspekter vilket styrks av tidigare forskning. 

 

4.2.3 Samverkan vid planering 

Dagvattenhantering förknippas med intressekonflikter i flera kommuner då det råder delade 

meningar om hur stadens ytor ska nyttjas och vad som bör prioriteras enligt respondenterna. 

Eftersom dagvatten är en fråga som spänner över flera förvaltningar krävs samverkan över 

ekonomiska och administrativa gränser men den klassiska organisationsstrukturen i 

kommuner försvårar tvärsektoriellt samarbete vilket påverkar förmågan att implementera 

systemlösningar negativt enligt Mulgan (2007), vilket bekräftas i intervjuerna. P105 

presenterar till viss grad systemlösningar (Svenskt Vatten, 2011) och de börjar omnämnas i 

större utsträckning i strategidokument, dagvattenutredningar och detaljplaner. Dock beskriver 

flera respondenter hur dessa multifunktionella lösningar ändå försvinner vid projektering.  

För att säkerställa en hållbar dagvattenhantering i svenska kommuner behövs ett mer 

systematiskt och förvaltningsöverskridande samarbete, både vid planering av nya stadsdelar 

och vid renovering baserat på intervjuerna och befintlig forskning (Mulgan, 2007; Nählinder 

& Fogelberg Eriksson, 2017; Roy et al., 2008). Att detta betonas i Svenskt Vattens 

publikation P110 (2016)  välkomnas av de som driver frågan eftersom det tydliggör att 

ansvaret är delat. Genom att förankra en dagvattenstrategi och utveckla detaljplaner utifrån ett 

helhetsperspektiv på vatten skapas en grund för implementering av innovativa 

systemlösningar för hållbar dagvattenhantering. 
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4.2.4 Ekonomi 

I intervjuerna framkommer att implementering av systemlösningar till stor del baseras på 

tillgång till finansiellt stöd i form av projektmedel eftersom det fortfarande är svårt att 

genomföra inom ordinarie budget, se exempelvis fallet i figur 1 (s. 10). Det administrativa och 

ekonomiska systemet är inte anpassat för tvärsektoriella funktioner vilket försvårar fördelning 

av ansvar och kostnad för dessa lösningar vilket även Mulgan betonar (2007). Innovativa 

systemlösningar för dagvattenhantering kan initialt innebära större kostnader än traditionella 

lösningar, det är emellertid viktigt att inkludera värdet av de synergieffekter som uppstår vid 

en samhällsekonomisk kostnadsanalys. Då offentlig sektor är mindre riskbenägen behövs stöd 

för att våga testa, både beslutsstöd för val av lösning samt finansiellt stöd för att kunna 

investera enligt Mulgan (2007), vilket intervjuerna bekräftar.  

I dagsläget finns möjlighet att söka extra medel för klimatanpassningsåtgärder från olika 

källor, bland annat kan kommuner söka statsbidrag från MSB. I betänkandet av 

Klimatanpassningsutredningen föreslås att finansieringsfrågan ska klargöras i en nationell 

strategi för klimatanpassning som förväntas utredas inom kort (SOU 2017:42).  

 

4.3 Rekommendationer för hållbar dagvattenhantering 

Med utgång i de hinder och utmaningar som har identifierats genom intervjustudier och 

policyanalyser har rekommendationer som främjar ett innovationsinriktat förhållningssätt och 

framgångsrik anläggning av dagvattensystem utvecklats. Dessa inkluderar uppdaterade 

rekommendationer för utformning av dagvattenstrategi i syfte att stimulera implementering av 

innovativa systemlösningar för en mer hållbar dagvattenhantering och klimatanpassning, 

dessa presenteras separat i bilaga 2. Underlag är hämtat och vidareutvecklat med utgång i de 

policydokument som har analyserats (Göteborgs Stad, 2003; Jönköpings kommun, 2009; 

NSVA, 2015; Ängelholms kommun, 2015).  

Rekommendationerna är framtagna för att användas som vägledning vid planering och 

anläggning av dagvattensystem och presenteras utifrån rubrikerna översiktsplan, detaljplan, 

projektering, anläggning och förvaltning. Det har även ett utvecklats ett beslutsstöd för val av 

dagvattenlösning som kan användas för att underlätta kommunikationen mellan inblandade 

parter tidigt i planeringsprocessen. Se beskrivning i kapitel 4.4 samt separat rapport (Brisvåg, 

2017).  
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ÖVERSIKTSPLAN 

 
 Översiktsplanen ska utformas med utgång i antagen dagvattenstrategi (se riktlinjer i bilaga 

2, Rekommendationer för utformning av dagvattenstrategi) och ska innehålla en karta med 

markerade stråk där vatten kan avledas vid kraftigt regn. 

 

DETALJPLAN 

 
Dagvattnets kvalitet ska förbättras  

 Material som innebär minsta möjliga påverkan på miljön ska användas (t.ex. ska koppar och 

zink undvikas för utvändiga konstruktioner). 

 Tillförseln av föroreningar till dagvattnet från trafiken ska begränsas. 

 Tillförseln av metaller och föroreningar från andra lokala källor till dagvattnet ska begränsas. 

 
Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, dagvattnets 

föroreningsgrad och recipientens känslighet 

 En matris för recipienters känslighet och olika dagvattens föroreningsgrad styr valet av 

lösning (se rekommendation för utformning av dagvattenstrategi och matris i bilaga 2, till 

hjälp finns även separat beslutsstöd för val av lösning, se beskrivning i kapitel 4.4). 

 Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan. 

 Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs 

och bryts ned under vattnets väg till recipienten. 

 Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas. 

 
Dagvattensystem ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid kraftiga regn 

 Dämningsnivå för dagvattensystemet ska vara 0,3 m över markytans nivå i 

förbindelsepunkten. 

 Ledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar och med hänsyn till 

klimatförändringens effekter. 

 
Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende på 

upplevelser, rekreation, lek, naturvärden, mikroklimat och biologisk mångfald 

 När arbetet med en detaljplan startar ska en första åtgärd vara en hydraulisk utredning av 

hur dagvattnet påverkar området och hur det kan bidra till att vara en resurs. Utredningen 

ska vara integrerad i övriga förstudier för att minska risken för målkonflikter med 

framkomlighet, exploateringsgrad etc. För att berika bebyggelsemiljön bör det blåa 

(vattnet), gråa (i form av hårdgjorda och genomsläppliga ytor) samt det gröna (vegetation) 

samverka.   

 Innan detaljplanen färdigställs för utställning ska alla berörda parter vara överens om behov 

och funktionskrav för en hållbar dagvattenhantering. 

 Plats ska avsättas för dagvattenhantering och integreras i utformningen av planerna. 

Multifunktionella ytor, till exempel i form av lekplatser som kan översvämmas, ska 

eftersträvas. 

 Utformning och ansvar för investering, drift och underhåll av dagvattenfunktionen ska vara 

utklarad i detaljplaneskedet. 
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PROJEKTERING 

  

Tydlig projekteringsanvisning 

 Krav och riktlinjer i dagvattenpolicy/dagvattenstrategi ska framkomma. 

 Underlag från detaljplanen, syfte och funktionskrav ska framkomma. 

 Projekteringsanvisning ska utformas så att de är möjligt att följa upp att den byggda miljön 

blev enligt intensionerna i detaljplanen. 

 
Upphandlingskrav  

 Utöver detaljerad beskrivning av den projekterade lösningen bör det i (eventuellt) 

upphandlingsunderlag ställas krav på följande för att undvika misstag: 

 Dokumenterad erfarenhet av anläggningsmetoden för att säkerställa tillgång till 

byggteknisk kunskap. 

 Att varje del av byggprocessen dokumenteras i bild och text. 

 Att entreprenören tar fram driftinstruktioner. 

 
Genomförandeavtal  

 I avtalet bör det framkomma vem som ska bekosta lösningen, vem som har ansvar för drift 

samt utbildning av driftpersonal, länk till exempel och mall finns i P105 (Svenskt Vatten 

2011). 

 
Avtal mellan berörda parter 

 När projekteringen är klar bör avtal skrivas mellan berörda parter såsom förvaltningar, 

kommun och Trafikverket samt kommun och fastighetsägare för att reglera: 

 Hur investering bekostas. 

 Hur drift och underhåll bekostas. 

 Ansvar för drift och underhåll (om ansvar för drift och underhåll fördelas, tydliggör 

avgränsning). 

 

ANLÄGGNING 

 
 Kontrollera kontinuerligt att ritningarna följs i detalj. 

 Ha en byggledare som länk mellan beställare och utförare. 

 Informera relevanta aktörer om vad som byggs. 

 

FÖRVALTNING 

 
 Säkerställ att drift av lösningen fungerar. 
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4.4 Beslutsstöd för val av dagvattenlösning 
Inom projektet har ett beslutsstöd för val av dagvattenlösning utvecklats för att underlätta 

kommunikationen mellan inblandade parter tidigt i planeringsprocessen. Genom att tidigt 

komma in i processen skapas förutsättningar för att flera parter i planeringen av 

dagvattenhantering har en gemensam målbild och vision. Optimalt används stödet efter att en 

översiktlig dagvattenutredning har utförts och fungerar sedan som underlag för processens 

senare delar, se figur 3.  
 

 

Figur 3 Flödesschema över beslutsstödverktygets uppbyggnad och målbild (Brisvåg, 2017) 

Beslutsstödet bygger på multikriterieanalys och kan tillämpas vid både ny exploatering och 

vid förtätning i befintligt område. Verktyget jämför och utvärderar olika systemalternativ för 

dagvattenhantering och ger svar på vilket system som lämpar sig bäst för ett specifikt område. 

Kärnan i verktyget är en mängd utvalda kriterier med koppling till dagvattenhantering. 

Kriterierna tar upp alla aspekter av hållbarhet; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 

och det går bra att både lägga till, dra ifrån eller modifiera kriterier utifrån vad som är 

lämpligt från fall till fall. Samtliga inblandade parter i planeringsprocessen beslutar sedan 

gemensamt vilken vikt respektive kriterium har för det givna området. Detta sista steg i 

processen skapar samsyn och förståelse för eventuella målkonflikter och kan underlätta vid 

konfliktlösning och bidra till ett systemperspektiv i planering, drift och underhåll. Några 

exempel på kriterier och deras bedömningsgrunder ses i tabell 2.  

Beslutsstödet har utvecklats och testats tillsammans med Uppsala kommun och en exjobbare 

vid Uppsala Universitet (Brisvåg, 2017). Verktyget är Excelbaserat och fritt att använda och 

ladda ner från projektets hemsida.  
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Aspekt Parameter Kriterium 

Miljö Recipient Utsläpp till recipient (Cu, Zn, P, PAH, m.fl.) 

Biologisk mångfald Påverkan artantal 

Klimat Utsläpp av CO2 ekvivalenter 

Ekonomi Livscykelekonomi Investering och driftkostnad 

Sociokulturella Rekreation Rekreationsvärde, politiskt värde, framkomlighet 

Teknik Flexibilitet och resiliens Ombyggnationsmöjligheter, klimatförändring 

 
Tabell 2 Ett urval av de 20-tal kriterier som finns inlagda i beslutsstödverktyget (Brisvåg, 2017).  
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5 Slutsats 
För att överbrygga de hinder som har identifierats för en hållbar dagvattenhantering är 

slutsatsen att: 

- Det behövs ett förvaltningsöverskridande samarbete i ett tidigt skede samt uppdaterade 

riktlinjer och vägledning för utredning, planering och anläggning av innovativa 

systemlösningar för hållbar dagvattenhantering. 

- En fortsatt satsning på tvärsektoriella utbildningstillfällen för kommunala tjänstemän och 

personer i byggsektorn behövs för att utveckla tillit och gemensamma normer. 

- Testresultat och utvärderingar av de innovativa systemlösningar som har anlagts behöver 

presenteras och spridas, både för att skapa förtroende och social acceptans för ny teknik 

samt för att utgöra underlag för val av lösning.  

- Kommuner rekommenderas delta i test- och innovationsprojekt och involvera anställda på 

både operativ och strategisk nivå för att stimulera ett innovativt förhållningssätt och 

utveckla kunskap om hållbar dagvattenhantering. 
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Bilaga 1  

Abstract: Problems and opportunities regarding implementation of sustainable storm water 

solutions for dealing with climate change in Sweden - a planning perspective (Andersson, 

Larsson, & Malm, u.å.) 

 

This study aims to illustrate the current implementation process regarding sustainable stormwater 

management (SSM) solutions in the Swedish planning system. Examples of such climate proof system 

solutions are e.g. rain gardens and permeable paving, but in principle, all forms of sustainable 

stormwater systems, from source control to downstream control via onsite control and run-off speed 

reduction could be listed under this heading. Future SSM solutions will have great effect on urban 

landscapes. Both design and possible synergy effects regarding ecosystem services, mobility aspects 

and other social issues are important for a positive cost-benefit outcome and sustainable urban 

development in general. The study is primarily based on a number of semi-structured interviews with 

experts and officials in Swedish municipalities where projects on SSM have been implemented. The 

interviewed persons come from different departments within the municipalities, with different 

responsibilities and views. Some obvious results is that no systematic methodology for working with 

these novel issues, often dependent on new forms of multi-sector cooperation, has been generated so 

far. In general, introducing SSM solutions also involve too much of initial financial investments in 

order for municipalities to handle this themselves. Thus, implementation becomes quite randomly and 

dependent on other ongoing urban redevelopment projects rather than strategically and coherently 

carried through. The article summarizes some of the key hindering and enabling factors that we have 

identified, which needs to be strengthened or overcome, in order to achieve a more systematic and 

effective way to minimize the negative consequences of increasingly frequent torrential rains and 

rising sea levels. 
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1. Bakgrund 

Innovativa systemlösningar för dagvattenhantering kan öka städers förmåga att hantera 

förändrat klimat och ökad urbanisering. Dessa lösningar finns idag tillgängliga på marknaden 

men fortfarande anläggs i stor utsträckning traditionella lösningar på platser där 

systemlösningar hade varit lämpliga. För att identifiera vad som hindrar implementering av 

systemlösningar har tjänstepersoner och konsulter som arbetar med dagvatten intervjuats 

gällande sina erfarenheter. Som komplement har utvalda kommuners policydokument, 

branschstandarden P105 ”Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd vid planering och 

utformning” (Svenskt Vatten 2011) samt P110 ”Del I – Policy och funktionskrav för 

samhällens avvattning” (Svenskt Vatten 2016) studerats för att se hur dessa förhåller sig till 

innovativa systemlösningar för dagvattenhantering. Rekommendationer från sakkunniga samt 

snöbollsurval har utgjort grunden för vilka policydokument som har studerats, dessa är:  

- Dagvattenpolicy för kommuner inom NSVA (NSVA 2015) 

- Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun (Ängelholms kommun 2015)  

- Dagvatten – policy och handlingsplan (Jönköpings kommun 2009) 

- Göteborgs Stads vattenplan Vatten så klart (Göteborgs Stad 2003) 

Baserat på de hinder och utmaningar som har identifierats ges följande rekommendationer för 

utformning av dagvattenstrategi i syfte att stimulera implementering av innovativa 

systemlösningar för en mer hållbar dagvattenhantering och klimatanpassning.  
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2. Rekommendationer för utformning av dagvattenstrategi 

En dagvattenstrategi, även kallad dagvattenpolicy, bör innehålla följande i enlighet med P110 

(Svenskt Vatten 2016), med tillägg i första punkten för att uppmärksamma att uppkomsten av 

föroreningarna går att påverka: 

- Strategier och riktlinjer för att minimera förekomst av och påverkan från förorenat 

dagvatten. 

- Mål för dagvattenhanteringen avseende lägsta risknivåer för bebyggelsen. 

- Gemensam ståndpunkt om att dag- och dränvatten är viktigt att arbeta med, både inom 

planerad och befintlig bebyggelse. 

- Strategier och riktlinjer för integrering av dagvattnet i stadsplaneringen och för att 

utnyttja det som en resurs. 

- Reglering av ansvar för planering, byggande och drift av olika delar av 

dagvattensystemet. 

- Strategier och riktlinjer för hantering av dagvatten vid extrem nederbörd. 

- Rutiner för uppföljning och utvärdering av strategin. 

 

Dagvattenstrategin bör även koppla an till de globala målen för hållbar utveckling 

(Sustainable Developments Goals - SDG). Till exempel genom följande text: 

 

Dagvattenpolicyn är i linje med den internationella Agendan 2030 för en hållbar utveckling 

och med sina Globala Mål för hållbar utveckling (Sustainable Developments Goals - SDG). 

Mål 6 (SDG 6) i denna agenda, att garantera säkert dricksvatten och sanitet för alla, bör 

vara en av den viktigaste grunden för en dagvattenstrategi. Hållbar dagvattenhantering bör 

utvecklas i enlighet med delmålen för mål 6, som är att förbättra vattenkvaliteten genom att 

minska föroreningarna, minska andelen orenat avloppsvatten, öka säker återanvändning av 

vatten och att genomföra integrerad vattenresurshantering. Dagvattenhantering handlar inte 

endast om vatten, utan också om att göra städer hållbara (mål 11), att vidta åtgärder mot 

klimatförändringarna (mål 13) samt att stoppa och vända utvecklingen av markförstöring och 

förlust av biologisk mångfald (mål 15). Genom att hantera dagvattnet på ett hållbart sätt, 

förbättras motståndskraften mot översvämningar i staden, klimatanpassning och begränsning 

av klimateffekter främjas, utsläpp minskas, och vattenekosystem och deras biologiska 

mångfald kan bevaras. 

Policyn bör antas av kommunfullmäktige eftersom den först då blir styrande. I kapitel 3 

presenteras ett förslag på hur strategin kan utformas där alla ovanstående punkter täcks in och 

till viss del konkretiseras. 
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3. Förslag på utformning av dagvattenstrategi 

Med inspiration och underlag från Göteborgs stad (2003), Jönköpings kommun (2009), 

NSVA (2017), Svenskt Vatten (2011, 2016) och Ängelholms kommun (2015) ges förslag på 

hur strategin kan utformas och konkretiseras: 

 

Dagvattnets kvalitet ska förbättras  

• Material som innebär minsta möjliga påverkan på miljön ska användas (t.ex. ska koppar 

och zink undvikas för utvändiga konstruktioner). 

• Tillförseln av föroreningar till dagvattnet från trafiken ska begränsas. 

• Tillförseln av metaller och föroreningar från andra lokala källor till dagvattnet ska 

begränsas. 

Dagvattensystem ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid kraftiga regn 

• Dämningsnivå för dagvattensystemet ska vara 0,3 m över markytans nivå i 

förbindelsepunkten. 

• Ledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar och med hänsyn till 

klimatförändringens effekter. 

• Översiktsplanen ska innehålla stråk så att kraftiga regn kan avledas i dessa stråk vid 

extremt väder.  

Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende på 

upplevelser, rekreation, lek, naturvärden, mikroklimat och biologisk mångfald 

• När arbetet med en detaljplan startar ska en första åtgärd vara en hydraulisk utredning av 

hur dagvattnet påverkar området och hur det kan bidra till att vara en resurs. Utredningen 

ska vara integrerad i övriga förstudier för att minska risken för målkonflikter med 

framkomlighet, exploateringsgrad etc. För att berika bebyggelsemiljön bör det blåa 

(vattnet), gråa (i form av hårdgjorda och genomsläppliga ytor) samt det gröna 

(vegetation) samverka.   

• Innan detaljplanen färdigställs för utställning ska alla berörda parter vara överens om 

behov och funktionskrav för en hållbar dagvattenhantering  

• Plats ska avsättas för dagvattenhantering och integreras i utformningen av planerna. 

Multifunktionella ytor, till exempel i form av lekplatser som kan översvämmas, ska 

eftersträvas. 

• Utformning och ansvar för investering, drift och underhåll av dagvattenfunktionen ska 

vara utklarad i detaljplaneskedet. 

• Projekteringsanvisningar ska utformas så att de är möjliga att följa upp, för att den byggda 

miljön ska bli enligt intensionerna i detaljplanen. 

Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, dagvattnets 

föroreningsgrad och recipientens känslighet 

• En matris för recipienters känslighet och olika dagvattens föroreningsgrad styr valet av 

lösning (se matris i kapitel 4), till hjälp finns även separat beslutsstöd för val av lösning (se 

www.klimatsakradstad.se)  

• Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan. 

• Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs 

och bryts ned under vattnets väg till recipienten. 

• Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas. 
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4. Exempel på matris för rening 

Ängelholms kommun (2015) använder sig av följande matris för att bedöma reningsbehovet 

av dagvatten: 

1. Börja med att göra en bedömning av föroreningshalt i dagvattnet genom att titta i 

tabell nedan där föroreningshalt är uppskattad utifrån markanvändningen. 

 

 

2. Undersök vilken recipient som dagvattnet kommer ledas till och avläs sedan 

recipientens känslighet i tabell nedan. 
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3. Utifrån föroreningshalterna i översta tabellen och recipientens känslighet i tabellen 

ovan kan sedan behovet av rening av dagvattnet utläsas i tabellen nedan. 

Sammanfattningsvis innebär det att ju högre föroreningshalter det finns i dagvattnet 

och ju känsligare recipienten är desto högre krav ställs på rening av dagvattnet. 
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