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Sammanfattning 
Dagvatten" är" tillfälliga" flöden" av" regnvatten," smältvatten" och" framträngande"
grundvatten"samt"spolvatten"och"har" traditionellt" sett" tagits"omhand"genom" ledningar"
som"leder"dagvattnet"direkt"till"recipienten."Denna"metod"bidrar"till"att"sjöar"förorenas"
och"är"svår"att"dimensionera"för"ökade"dagvattenflöden."På"grund"av"ökad"nederbörd"i"
Sverige" i" kombination" med" mer" hårdgjorda" ytor" ökar" vikten" av" en" hållbarare"
dagvattenhantering."Hållbar"dagvattenhantering"förespråkar"öppna"och"lokala"lösningar"
som"efterliknar"naturen"till"förmån"för"slutna"lösningar."Planering"och"genomförande"av"
en" hållbar" dagvattenhantering" berör" flera" aktörer" och" flera" steg" i"
samhällsbyggnadsprocessen." Denna" studie" syftar" till" att" undersöka" hur" hållbar"
dagvattenhantering"planeras"och"genomförs"i"den"kommunala"planeringen.""
"
Ansatsen" för" studien" är" kvalitativ" och" metoden" utgörs" av" en" fallstudie" av" Huddinge"
kommun." Tre" detaljplaner" som" vann" laga" kraft" 2008," 2009" respektive" 2014" med"
tillhörande"plankarta,"planbeskrivning"och"utredningar"har"studerats,"även" inblandade"
aktörer" i" olika" skeden" i" detaljplanerna" har" intervjuats." Utöver" detta" studeras" andra"
dokument" inom" kommunen" som" berör" dagvattenhantering" och" även" lagrummet" som"
reglerar"området."Det" teoretiska" ramverket" för" studien"består" av" teorier"kring"hållbar"
dagvattenhantering,"rationell"planering"och"kommunikativ"planering."
"
Det" visar" sig" att" dagvatten" är" ett" komplext" ämne" där" varje" plan" har" sina" unika"
förutsättningar." Huddinge" kommun" strävar" efter" att" tillämpa" en" hållbar"
dagvattenhantering" med" lokala" och" öppna" dagvattenlösningar" men" i" praktiken"
begränsas" möjligheterna" av" markens" och" platsens" förutsättningar" och" även" av"
möjligheterna" att" kunna" ställa" krav" på" enskilda" fastighetsägare." Det" visar" sig" även" att"
lokala" dagvattenlösningar" inte" alltid" är" lämpligt" och" därför" är" det" viktigt" med" en"
helhetssyn" kring" dagvattenhantering" och" att" tillämpa" de" möjligheter" som" finns.""
Eftersom" en" hållbar" dagvattenhantering" berör" flera" aktörer" stärks" vikten" av"
kommunikativ" planering," att" blanda" in" berörda" aktörer" tidigt," ha" en" bra" dialog" och"
gemensam"vision.""

"  
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Abstract 
Stormwater" is" temporary" flows" of" rainwater," meltwater," emergent" groundwater" and"
washing" water" and" has" traditionally" been" dealt" with" by" ducts" leading" stormwater"
directly"to"the"recipient."This"method"contributes"to"pollution"of"lakes"and"is"difficult"to"
dimension" for" increased" surface" water" flows." Because" of" increased" precipitation" in"
Sweden," combined" with" more" hard" surfaces," sustainable" stormwater" management"
becomes" more" important." Sustainable" stormwater" management" advocates" open" and"
local" solutions" that" imitates" nature" in" favour" of" closed" solutions." Planning" and"
implementation" of" sustainable" stormwater" management" involves" several" actors" and"
several" steps" in" the" planning" process." This" study" aims" at" examining" how" sustainable"
stormwater"management"is"implemented"in"the"municipal"planning"process."
"
The" approach" of" the" study" is" qualitative" and" the" method" consists" of" a" case" study" of"
Huddinge" municipality." Three" detail" plans" that" gained" legal" force" in" 2008," 2009" and"
2014"respectively"and"their"associated"maps,"descriptions"and"investigations"have"been"
studied,"also,"actors"involved"at"various"stages"in"the"process"have"been"interviewed."In"
addition," documents" in" the" municipality" concerning" stormwater" management" are"
investigated"and"also"the"law"which"regulates"stormwater"management."The"theoretical"
framework" for" the" study" consists" of" theories" of" sustainable" stormwater"management,"
rational"planning"and"collaborative"planning."
"
It" turns" out" that" storm" water" is" a" complex" subject" where" each" plan" has" its" unique"
conditions." Huddinge" strives" to" implement" sustainable" stormwater"management"with"
local"and"open"solutions"but"in"practice"the"possibilities"are"limited"due"to"soil"and"site"
conditions" and" the" ability" to"make"demands"on"property"owners." It" is" also" found" that"
local"stormwater"solutions"are"not"always"appropriate"and"therefore" it" is" important"to"
have" a" holistic" approach" to" stormwater" management" and" apply" the" opportunities"
available." Because" sustainable" stormwater" management" involves" several" actors,"
collaborative"planning"gets"greater"weight,"to"involve"relevant"stakeholders"early,"have"a"
good"dialogue"and"a"shared"vision."

English Title 
Sustainable" Stormwater" Management" –" Planning" and" Implementation" in" Municipal"
Planning""

 
"
" "
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Inledning 
Bakgrund 
Nederbörden" i" Sverige" ökar" till" följd" av" klimatförändringarna" (SMHI" 2014)." Samtidigt"
bebyggs" mer" mark" vilket" ger" upphov" till" mer" hårdgjorda" ytor" och" därmed" ökade"
dagvattenflöden."För"att"undvika"översvämning"behöver"dagvattnet" tas"omhand,"vilket"
traditionellt"sett"har"gjorts"med"rör"som"leder"vattnet" till"sjöar"och"vattendrag"(Stahre"
2006)."Under"senare"år"har"denna"traditionella"metod"för"hantering"av"dagvatten"ansetts"
ohållbar"då"det"dels"är"nästintill"omöjligt"att"dimensionera"ledningar"för"riktigt"kraftiga"
regn,"så"kallade"100cårsregn,"och"dels"för"att"ledningar"inte"renar"dagvattnet"innan"det"
når"recipienten"(Hall"2015)."
"
Huddinge"är"en"kommun"strax"söder"om"Stockholm"där"problem"finns"med"förorenade"
sjöar" på" grund" av" dagvattentillförsel." Från" tätortsnära" bebyggelse" avleds" dagvatten" i"
huvudsak"via"traditionella"separata"dagvattenledningar"direkt"till"vattendrag"och"sjöar,"
vilket" medför" spridning" av" bland" annat" tungmetaller" och" näringsämnen" till" dessa"
(Huddinge"kommun"2013a)."Även"översvämningar"på"grund"av"dagvatten"förkommer"i"
Huddinge." En" ny" dagvattenstrategi" för" Huddinge" antogs" år" 2013" men" det" verkar"
fortfarande"finnas"svårigheter"med"att"genomföra"hållbara"dagvattenlösningar.""
"
Samhällsbyggnadsprocessen"består"av"planering"och"genomförande" i"olika" skeden"och"
med" flera" olika" aktörer" där" kommunen" har" en" viktig" roll" men" ansvar" ligger" även" på"
enskilda" fastighetsägare" och" VAcbolaget" som" i" det" här" fallet" är" Stockholm" Vatten" AB."
Dagvattenhanteringen"spänner"över" flera"områden"och"berör"många"skeden"vilket"gör"
det"till"ett"ämne"som"berör"flera"aktörer."För"att"kunna"planera"ett"miljömässigt"hållbart"
samhälle"behövs"förståelse"för"dagvatten"och"dess"roll"i"samhällsbyggnadsprocessen.""

Syfte och frågeställning  
Studien"syftar"till"att"undersöka"hur"hållbar"dagvattenhantering"planeras"och"genomförs"
i" den" kommunala" planeringen" och" att" klargöra" vilka" utmaningar" och"möjligheter" som"
finns."Följande"frågeställningar"präglar"studien:""
"

• Vad"innebär"hållbar"dagvattenhantering"och"hur"kan"det"planeras"för"och"
genomföras"i"den"kommunala"planeringen?""

• Hur"planeras"och"genomförs"hållbar"dagvattenhantering"i"Huddinge"kommun?"
• Vilka"hinder,"utmaningar"och"möjligheter"finns"för"en"hållbar"dagvattenhantering"

i"den"kommunala"planeringen?"
"

För" att" besvara" frågeställningarna" görs" en" teorigenomgång" av" vad" hållbar"
dagvattenhantering" innebär."Det" teoretiska"ramverket"består"även"av"planeringsteori" i"
syfte" att" redogöra" för" hur" planering" kan" och" bör" gå" till." Genom" att" koppla" ihop" dessa"
forskningsfält"med"varandra"och"även"med"erfarenheter" från"praktiken"undersöks"hur"
planering" för" just" hållbar" dagvattenhantering" kan" gå" till." Studiens" empiriska"
undersökning"som"bidrar"till"den"praktiska"aspekten"består"av"en"fallstudie"av"Huddinge"
kommun.""
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Definitioner och förkortningar 
Dagvatten 
Tillfälliga" flöden" av" regnvatten," smältvatten" och" framträngande" grundvatten" samt"
spolvatten"från"biltvätt"med"mera."

Infiltration 
Vattnets"inträngning"i"markytan."

Perkolation 
Vattnets"transport"genom"marklagren"efter"att"det"infiltrerat."

Recipient 
Mottagare" av" vatten" i" form" av" vattenområden" (öppna" diken," vattendrag," våtmarker,"
sjöar,"markc"och"grundvatten"samt"kustvatten)"eller"reningsverk."

Markavvattning/Torrläggning 
Åtgärder" som" utförs" för" att" avvattna" mark," när" det" inte" är" fråga" om" avledande" av"
avloppsvatten,"eller"som"utförs"för"att"sänka"eller"tappa"ur"ett"vattenområde"eller"för"att"
skydda"mot"vatten,"när"syftet"med"åtgärden"är"att"varaktigt"öka"en"fastighets"lämplighet"
för" något" visst" ändamål" (2§" 11" kap." MB)." Ett" markavvattningsföretag/"
torrläggningsföretag"kan"ha"uppstått"för"att"exempelvis"förbättra"odlingsmöjligheterna.""

Allmän plats 
En"gata,"en"väg,"en"park,"ett"torg"eller"ett"annat"område"som"enligt"en"detaljplan"är"avsett"
för"ett"gemensamt"behov."Kommunen"är"generellt"huvudman."

Kvartersmark 
Mark"som"enligt"en"detaljplan"inte"ska"vara"allmän"plats"eller"vattenområde."

BBR 
Boverkets"byggregler"

LAV 
Lagen"om"allmänna"vattentjänster"

LOD 
Lokalt" omhändertagande" av" dagvatten." Exempel" på" lokalt" omhändertagande" är" gröna"
tak," infiltrationsvänliga" markytor," utkastare," förddröjningsmagasin" (stenkista)," diken"
och"små"dammar."

MB 
Miljöbalken"

MKN 
Miljökvalitetsnormer"

PBL 
Planc"och"bygglagen"
"
"  
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Metod 
I" detta" avsnitt" beskrivs" metoden" som" i" huvudsak" består" av" en" fallstudie" av"
dagvattenhanteringen"i"Huddinge"kommuns"planeringsprocess"(se" figur"1)."Fallstudien"
bygger"i"huvudsak"på"tre"detaljplaner"som"har"vunnit"laga"kraft"där"plandokument"har"
studerats" och" involverade" medarbetare" har" intervjuats." Även" andra" kommunala"
dokument"såsom"dagvattenstrategi"och"översiktsplan"(ÖP)"studeras."Fokus" för"studien"
ligger"dock"på"detaljplaneskedet"(DP),"bygglovskedet"och"genomförandeskedet"då"det"är"
i" dessa" som" den" fysiska" miljön" fastställs." Metoden" består" även" av" en" genomgång" av"
teorier" kring" hållbar" dagvattenhantering" och" planeringsteori" och" en" översikt" av"
lagrummet"som"reglerar"dagvattenhantering.""

"
Figur&1:&Generell&bild&av&planeringsprocessen.&

Kvalitativ metod 
Ansatsen" i" denna" studie" är" kvalitativ" vilket" betyder" att" vikt" läggs" vid" ord" och" inte"
kvantifiering" under" insamlingen" och" analys" av" data." Den" kvalitativa" forskningen" tar"
avstånd" från" den" naturvetenskapliga" modellens" normer" och" tillvägagångssätt" och"
fokuserar" istället" på" hur" individen" uppfattar" och" tolkar" sin" sociala" verklighet." Den"
kvalitativa" forskningen" uppvisar" en" kunskapsteoretisk" ståndpunkt" som" brukar"
beskrivas"som"tolkningsinriktad"eller"interpretavistisk,"vilket"betyder"att"tyngden"ligger"
på"en"förståelse"av"den"sociala"verkligheten"på"grundval"av"hur"deltagarna"i"en"viss"miljö"
tolkar" denna" verklighet." Vidare" finns" en" ontologisk" ståndpunkt" som" beskrivs" som"
konstruktionistisk,"vilket"innebär"att"sociala"egenskaper"är"resultatet"av"samspel"mellan"
individer"och"inte"av"förståelser"som"finns"”där"ute”"och"som"är"åtskilda"från"dem"som"är"
inbegripna"i"konstruktionen"av"dem."(Bryman"2011)"
"
Generellt" sett" har" kvalitativ" forskning" en" induktiv" ansats," det" vill" säga" teoribildande"
utifrån"insamlad"data."Framförallt"inom"så"kallad"grounded"theory"betonas"vikten"av"att"
tillåta" att" teoretiska" idéer" härleds" utifrån"de"data" som"har" samlats" in" (Bryman"2011)."
Vissa"kvalitativa"forskade"menar"dock"att"kvalitativa"data"kan"och"bör"ha"en"viktig"roll"
att"spela"vid"prövning"av"teorier."Silverman"(1993"i"Bryman"2011)"menar"att"kvalitativa"
forskare"på"senare"tid"har"blivit"alltmer"intresserade"för"teoriprövning"under"senare"år."I"
denna" studie" utgör" teorier" kring" hållbar" dagvattenhantering" och" planeringsteori" ett"
ramverk" som" resultatet" prövas"mot." Syftet" är"dock" inte" att" pröva" teorierna" genom"att"
förkasta"eller"godta"dessa"teorier"utan"att"kombinera"dem"och"komplettera"dem"med"det"
genererade"resultatet"från"fallstudien.""

Fallstudie 
Den"grundläggande"formen"för"en"fallstudie"är"en"ingående"studie"av"ett"enda"fall"som"av"
egen"kraft"utgör"fokus"för"intresset"(Bryman"2011)."Diskussion"kan"föras"kring"huruvida"
det" är" möjligt" att" dra" slutsatser" och" generalisera" från" ett" enda" fall." Flyvberg" (2006)"
menar" dock" att" det" finns" en" del" generella" missuppfattningar" om" fallstudien" och"
argumenterar" för" att" fallstudien" är" en" nödvändig" och" fullständig" metod" i"
samhällsvetenskapliga" studier." Enligt" Flyvberg" (2006)" går" det" att" dra" generella"
slutsatser"om"vissa"enskilda"fall"och"för"de"fall"som"inte"ger"generella"slutsatser"betyder"
det" nödvändigtvis" inte" att" de" inte" bidrar" till" ny" kunskap" inom" ett" visst" fällt" eller"

Strategi" ÖP" DP" Bygglov" Genomförande" Uppföljning"
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samhälle."Han"menar"att"en"vetenskaplig"disciplin"utan"ett"stort"antal"noggrant"utförda"
fallstudier" är" en" disciplin" utan" systematisk" produktion" av" exempel" och" är" på" så" sätt"
ineffektiv"(Flyvberg"2006)."Bryman"(2011)"menar"att"målet"med" fallstudien" inte"är"att"
dra"generella"slutsatser"kring"alla"fall"av"samma"typ.""
"
Fallet"som"studeras"här"är"Huddinge"kommun"och"har"valts"efter"en"hypotes"att"hållbar"
hantering" av" dagvatten" där" ses" som" viktigt" men" svårt" att" få" till" i" praktiken." Empirin"
består" av" en" redogörelse" av" de" dokument" inom" kommunen" som" berör"
dagvattenhantering"och" intervjuer"med"medarbetare" från"olika"avdelningar."Dessutom"
har"tre"detaljplaner"valts"ut"för"att"exemplifiera"hur"planeringen"kan"gå"till."Dessa"planer"
är" Ängarna," Talldalen" och" Norr" om" Vistavägen" som" vann" laga" kraft" 2008," 2009"
respektive" 2014." Valet" av" exempel" har" gjorts" utifrån" hur" intressanta" de" är" i"
sammanhanget,"urvalet"är"således"målstyrt."De"detaljplaner"som"har"valts"ut"för"studien"
är" ytterlighetsfall," projekt" som" av" medarbetare" på" kommunen" har" ansetts" vara"
intressanta." De" valda" exemplen" är" planer" där" uppfattningen" är" att" det" har" uppstått"
utmaningar"med"dagvattenhanteringen."Genom"att" studera"detta"enskilda" fall" är" syftet"
inte" att" generalisera" hur" hållbar" dagvattenhantering" implementeras" i" all" kommunal"
planering."Utgångspunkten"är"ändå"att"detta"fall"kan"bidra"till"ny"kunskap"inom"fältet"för"
hållbarhet"och"planering.""

Kvalitativ innehållsanalys 
För" de" tre" detaljplanerna" studeras" tillhörande" plankarta," planbeskrivning,"
genomförandebeskrivning"och"dagvattenutredningar."För"att" tolka"dokumenten"har"en"
kvalitativ" innehållsanalys" använts." En" kvalitativt" inriktad" innehållsanalys" är" enligt"
Bryman"(2011)"sannolikt"det"vanligaste" tillvägagångssättet"när"det"gäller"en"kvalitativ"
analys" av" dokument." I" analysen" sökes" bakomliggande" teman" i" det" material" som"
analyseras." Utgångspunkten" för" plankartan" med" tillhörande" planbeskrivning" och"
utredningar"har"varit" att" leta"efter"delar"där"dagvattenhantering" tas"upp"och"på"vilket"
sätt.""

Semistrukturerade intervjuer 
Förutom" att" analysera" planhandlingar" består" studien" av" semistrukturerade" intervjuer"
med" involverade" aktörer" i" projekten." Med" en" semistrukturerad" intervjuteknik" ges"
möjlighet" att" ställa" följdfrågor" och" låta" intervjupersonen" välja" riktning." Då" syftet"med"
intervjuerna" är" att" få" en" generell" bild" av" intervjupersonens" uppfattning" är"
semistrukturerad" intervjuteknik" lämpligt." Enligt" Bryman" (2011)" tenderar"
semistrukturerade" intervjuer" att" vara" flexibla" och" följsamma" efter" den" riktning" som"
intervjupersonernas"svar"går"i,"och"undersökningens"fokus"kan"också"anpassas"efter"de"
viktiga"frågor"som"dyker"upp"under"intervjun."En"intervjuguide"används"som"täcker"ett"
antal" teman"men"ordningsföljden"på"frågorna"kan"anpassas." Intervjuerna"spelas" in"och"
transkriberas"i"generella"drag"efteråt.""
"
Urvalet" av" intervjupersoner" har" precis" som" för" planerna" varit" målinriktat." Målet" har"
varit" att" intervjua" de" medarbetare" på" kommunens" olika" avdelningar" som" har" varit"
inblandade" i" de" utvalda" detaljplanerna:" planavdelningens" planarkitekt" och"
miljöplanerare," markc" och" exploateringsavdelningen," gatuc" och" trafikavdelningen" och"
bygglovavdelningen."Även"en"representant"från"Stockholm"Vatten"som"har"varit"och"är"
med" i"detaljplanen" för"Norr"om"Vistavägen"har" intervjuats."Bortfall"har" förekommit"då"
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vissa" personer" inte" har" gått" att" få" tag" på," detta" gäller" framförallt" för" de" två" äldre"
planerna"där"inblandade"aktörer"har"slutat.""
"
Då" det" har" funnits" önskemål" om" att" inte" ange" namn" på" de" intervjuade" personerna"
används" istället" beteckningar" för" deras" roll," för" vissa" roller" i" form" av" en" förkortning."
Därmed"finns"en"skillnad"mellan"beteckning"för"den"specifika"intervjuade"personen"och"
avdelningen"eller"förvaltningen"i"allmänhet,"de"olika"beteckningarna"framgår"i"tabell"1.""
"
Tabell&1:&Beteckningar&som&används&för&de&olika&avdelningarna/förvaltningarna&eller&för&de&intervjuade&aktörerna&

Avdelning/bolag- Beteckning-på-den-intervjuade-aktören-

Planavdelningen* Planarkitekt*
Miljöplanerare*

Mark2*och*exploateringsavdelningen** Mex*(exploateringsingenjör*och*övergripande*projektledare)*

Gatu2*och*trafikavdelningen* GoT*(Gatu2*och*trafikingenjör,*projektledare*för*utbyggnad*av*gatunät)*
Landskapsarkitekt*

Bygglovavdelningen* Bygglovhandläggare*
Inspektör*

Stockholm*Vatten* SVAB*(projektledare*för*Stockholm*Vatten)*
"
Sammanlagt" har" 16"personer" intervjuats." För"Talldalen" och"Ängarna"har" två" personer"
från"Markc" och" exploateringsavdelningen" intervjuats"då" rollen"har"överlåtits" till" en"ny"
medarbetare" under" processens" gång." För" gatucoch" trafikavdelningen" i" Talldalen" och"
Ängarna"har"rollen"som"GoT"sammanfallit."I"bygglovsskedet"sker"flera"ärenden"för"olika"
fastigheter"med" flera" inblandande"bygglovhandläggare"och" inspektörer." Intervjuer"har"
inte" skett" med" alla" dessa" utan" begränsats" till" en" från" varje" plan." För" Talldalen" och"
Ängarna"har"rollen"som"bygglovhandläggare"respektive"inspektör"sammanfallit."Antalet"
intervjuade" personer" i" respektive" roll" och" detaljplan" framgår" i" tabell" 2." När" de"
intervjuade"personerna"omnämns"i"fallstudien"kommer"de"omnämnas"enligt"deras"roll."
Om"det"har"förekommit"två"personer"i"samma"roll"men"under"olika"skeden"omnämns"de"
med"1"eller"2"efter"rollbeteckningen."
"
Tabell&2:&Aktörer&i&respektive&plan&som&har&intervjuats&&

Skede* Ängarna*
laga*kraft*2008*

Talldalen*
laga*kraft*2009*

Norr*om*Vistavägen**
laga*kraft*2014*

Detaljplan* * * Planarkitekt*
Miljöplanerare*

Detaljplan/*
Genomförande*

Mex1*
Mex2*
GoT*

Mex1*
Mex2*
GoT*

Mex*
GoT*
SVAB*

Genomförande* Landskapsarkitekt* * *

Bygglov* Bygglovhandläggare*
Inspektör*

Bygglovhandläggare*
Inspektör*

Bygglovhandläggare*
Inspektör*

"
Olika" teman" har" berört" dels" dagvattenhanteringen" i" planerna" och" dels"
dagvattenhantering" i" allmänhet." För" aktörerna" som" har" varit" iblandade" i" den" nyare"
planen,"Norr"om"Vistavägen,"har"det"varit"lättare"för"de"intervjuade"att"minnas"detaljer."
Dessutom"har"det"varit"lättare"för"deltagare"som"har"varit"med"under"en"längre"tid"och"
med" mer" övergripande" ansvar" för" områdena," såsom" projektledarna" och"
planarkitekterna" än" för" bygglovhandläggarna" och" inspektörerna" att" minnas" detaljer"
kring"det"specifika"fallet."Intervjuerna"med"bygglovhandläggarna"och"inspektörerna"har"
därför"hållits"mer"generella"kring"hur"deras"rutiner"ser"ut"i"allmänhet.""
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"
Att" ha" med" två" äldre" planer" gör" det" svårare" med" avseende" på" bortfall" av"
intervjupersoner"och"svårigheten" i"att"minnas"detaljer."Däremot"ger"de"äldre"planerna"
möjlighet"att"studera"genomförandeskedet"i"efterhand"och"även"hur"resultatet"blev."För"
den"nyare"planen"Norr"om"Vistavägen"har"bebyggelsen"ännu"inte"uppförts"vilket"gör"att"
resultatet"av"planen"och"genomförandet"ännu"inte"går"att"studera.""
"
En"ambition"i"tidigt"skede"av"studien"var"att"även"intervjua"byggherrar"som"var"med"i"de"
studerade" detaljplanerna" samt" medarbetare" på" kommunens" gatucoch"
parkdriftsavdelning." " Syftet" skulle" vara" att" få" ytterligare" perspektiv" på" planering" och"
genomförande"av"hållbar"dagvattenhantering."Dock"uppstod"svårigheter" i" att" få" tag"på"
dessa" aktörer." En" byggherre" i" Norr" om" Vistavägen" nåddes" via" telefon" vilket" gav" en"
kortare"kommentar"kring"dagvattenhantering."Denna"intervju"var"dock"väldigt"spontan"
och" inspelning" och" transkribering" genomfördes" inte." Vid" försök" att" förtydliga"
frågeställningar"via"mail"gavs"inget"svar."Därför"är"detta"samtal"inte"med"som"en"del"av"
studiens"resultat."Empirin"är" istället"avgränsad" till"perspektiv" från"kommunen"och"det"
externa"VAcbolaget."
"
Vid" analys" av" intervjuerna" har" kodning" skett" genom" att" hitta" begrepp" och" etikettera"
teman" som" framkommit." Ryan" och" Bernard" (i" Bryman" 2011)" rekommenderar" att" ha"
ögonen" öppna" för" repetitioner," lokala" typologier" och" eller" kategorier," metaforer" och"
analogier," övergångar," likheter" och" skillnader," språkliga" kopplingar," saknade" data" och"
teorirelaterat"material"vid"sökning"efter"teman."I"min"analys"letar"jag"efter"repetitioner:"
teman" som" återkommer," likheter" och" skillnader"mellan" intervjupersonernas" svar" och"
saknade"data:"vad"som"inte"tas"upp"i"svaren."Genomgripande"för"kodningen"är"att"hitta"
kopplingar"till"det"teoretiska"ramverket"för"studien.""
"
Kodning"av" insamlad"data"kan"vara" tidskrävande"och"ske" i" flera" steg."Alvesson" (2011)"
menar" däremot" att" det" detaljerade" gnetandet" med" att" sortera" och" kategorisera"
intervjuutsagor"inte"alltid"är"så"lyckat."Istället"belyser"han"vikten"av"att"reflektera"över"
vad"intervjumaterial"egentligen"betyder."Han"menar"att"bara"för"att"en"person"säger"en"
viss" sak" under" en" intervju" finns" inget" självklart" skäl" till" att" behandla" detta" som" data."
Utifrån"Alvessons"resonemang"beaktas"att"vid"analys"av"resultatet"är"det"inte"en"objektiv"
sanning"som"framkommer"utan"det"som"intervjupersonerna"väljer"att"berätta.""

Avgränsning och reflektion 
Studien" är" avgränsad" till" att" studera" detaljplaneskedet" i" den" kommunala" planeringen,"
från" detaljplan" till" genomförande." Planeringen" som" sker" i" tidigare" skeden," i"
översiktsplan" och" program" berörs" endast" kortfattat." Mycket" fokus" hamnar" på" lokalt"
omhändertagande"av"dagvatten"(LOD)"och"reglering"av"dagvatten"i"detaljplan"då"detta"är"
ett"återkommande"komplext"ämne."Vidare"är"studien"avgränsad"till"att"studera"planering"
av"bostäder"och"inte"exempelvis"vägar"eller"verksamheter.""
"
Alvesson"&"Sköldberg"(2009)"belyser"vikten"av"att"reflektera"över"sin"roll"som"forskare"
och"de"utgångspunkter" och" antaganden" som"görs."Antaganden"och" föreställningar"hos"
forskaren"är"avgörande"för"hur"resultatet"av"studien"uppfattas."Vidare"är"medvetenhet"
kring"politiska"ideologier"av"vikt"då"olika"intressen"gynnas"eller"missgynnas"beroende"på"
vilka"frågor"som"ställs"(och"inte"ställs)"och"hur"verkligheten"uppfattas"och"representeras."
Mitt"perspektiv"är"präglat"av"de"erfarenheter" jag"har" från"min"utbildning"på"KTH,"mitt"
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arbete"och"privatliv."En"betydande"faktor"är"att"jag"är"anställd"som"trainee"på"Huddinge"
kommun." Det" var" på" så" vis" jag" kom" i" kontakt" med" ämnet" dagvattenhantering" i"
planeringen" och" valde" att" studera" ämnet" närmre" i" mitt" examensarbete." Att" jag" är"
anställd" på" Huddinge" kommun" ger" mig" ett" perspektiv" inifrån" till" förmån" för" ett"
utifrånperspektiv."Detta"underlättar"min"möjlighet"att"få"insikt"i"kommunen"och"kontakt"
med"medarbetare"vilket"kan"påverka"resultatet.""Samtidigt"kan"det"påverka"min"förmåga"
att" granska" kritiskt"men" genom" att" reflektera" över"min" roll" strävar" jag" efter" att" vara"
objektiv."Samtidigt"är"det"viktigt"att"belysa"att"den"roll"jag"har"i"kommunen"har"betydelse"
för"studiens"resultat.""""""""
"
Studien"präglas"även"av"flertalet"antaganden"vad"gäller"vår"byggda"miljö,"planering"och"
hållbarhet."I"denna"studie"har"jag"valt"att"ha"ett"praktiskt"fokus"genom"att"studera"ett"fall"
i"verkligheten"och"intervjua"medarbetare"kring"hur"de"uppfattar"sin"praktiska"utövning."
Inom"dessa"ramar"ställer"jag"frågan"hur"en"hållbar"dagvattenhantering"kan"genomföras."
I" detta" väljer" jag" bort" att" ifrågasätta" huruvida" ny" bebyggelse" överhuvudtaget" är"
nödvändigt." Jag" väljer" även" att" fokusera" på" planeringen" kring" hållbar"
dagvattenhantering"och"väljer"bort"att"studera"specifika"tekniska"lösningar."Bakom"detta"
ligger" ett" antagande" kring" att" problem" finns" kring" planeringen" snarare" än" i" möjliga"
tekniska"lösningar.""
"  
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Teori 
I" detta" avsnitt" gås" tidigare" forskning" igenom" som" ligger" till" grund" för" studien." Först"
beskrivs" vad" som" anses" vara" hållbar" dagvattenhantering." Därefter" redogörs" för" två"
grenar"inom"planeringsteorin,"rationell"planering"och"kommunikativ"planering"i"syfte"att"
visa" hur" planering" kan" gå" till." Då" studien" är" av" praktisk" karaktär" och" utgår" från" en"
fallstudie" där" syftet" är" att" redogöra" planering" och" genomförande" av" hållbar"
dagvattenhantering"tas"även"diskussioner"kring"glapp"mellan"teori"och"praktik"upp."""

Begreppet hållbarhet  
För" att" kunna" prata" om" hållbar" dagvattenhantering" är" det" av" vikt" att" prata" om" vad"
begreppet" hållbarhet" och" hållbar" utveckling" innebär." Den" vanligaste" definitionen" av"
hållbar"utveckling" är"den" som" framgår" i"Brundtlandsrapporten" från"1987:" "En"hållbar"
utveckling" är" en" utveckling" som" tillfredsställer" dagens" behov" utan" att" äventyra"
kommande" generationers" möjligheter" att" tillfredsställa" sina"
behov.""(Naturskyddsföreningen" 2016)." Hållbarhet" brukar" delas" in" i" ekologisk," social"
och"ekonomisk"hållbarhet"och"vanliga"modeller" för"dessa"är"antingen"ett"venndiagram"
(se"figur"2)"som"förmedlar"att"de"tre"dimensionerna"ges"lika"tyngd"eller"en"hierarki"(se"
figur"3)" som"visar"hur"den"ekologiska"hållbarheten"är"en" förutsättning" för"den" sociala"
och"den"ekonomiska"och"den"sociala"hållbarheten"ligger"till"grund"för"den"ekonomiska"
(KTH"2015)""

"
Figur&2:&Venndiagram&som&koncept&för&hållbar&utveckling&

Hållbar dagvattenhantering 
Begreppet" hållbar" dagvattenhantering" är" brett" och" lösningarna" kan" ske" på" flera" olika"
sätt."Gemensamt"för"hållbara"dagvattenlösningar"är"att"de"utmärker"sig"från"traditionella"
lösningar" som" utformas" med" rör" genom" vilka" dagvattnet" transporteras" direkt" till"
recipienten" (Stahre" 2006)." Enligt" Hoyer" et" al." (2011)" har" dagvatten" i" stort" sett"
behandlats" likadant" sedan" människan" började" bosätta" sig," genom" att" spola" ut" det."
Problematiska"effekter" från"konventionella"dagvattensystem"är"bland"annat"att"de" inte"
kan" anpassas" efter" osäkerheter" eller" förändrade" förhållanden" i" dagvattenflödena." När"
städer"utvecklas"ökar"dagvattenavrinning"vilket"ledningssystemet"inte"är"anpassat"efter."
Hoyer" et" al." (2011)" drar" slutsatsen" att" konventionella" dagvattensystem" varken" är"
hållbara" eller" anpassningsbara" till" klimatförändringar" eller" utveckling." Även" Stahre"
(2006)"menar"att" traditionella"system"anses"ohållbara"då"känsliga"recipienter"belastas"
ännu"mer"av"föroreningar"från"dagvattnet.""
"
En"hållbar"dagvattenhantering"tar"inte"bara"kvantitet"i"beaktande"utan"även"kvalitet"och"
sociala"aspekter"(Stahre"2006)."Fokus"ligger"ofta"på"lokal"och"öppen"dagvattenhantering."
Enligt"Stahre"(2006)"kan"hållbar"dagvattenhantering"ses"som"ett"gemensamt"namn"för"
hanteringsmetoder"med"öppna"eller"delvis"öppna"system"och"efterliknar"naturens"sätt"

Ekologisk*
hållbarhet**

"Ekonomisk*
hållbarhet*

*Social*
hållbarhet*

Figur&3:&Hierarkidiagram&som&koncept&för&hållbar&utveckling&&

"
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att" ta" hand" om" vattnet." Utöver" att" verka" för" mer" kvalitativa" lösningar" framför"
kvantitativa" bidrar" en" hållbar" dagvattenhantering"med" sociala" och" ekologiska" värden"
(amenity"i"figur"4)."Detta"kan"även"beskrivas"som"ekosystemtjänster."Hoyer"et"al."(2011)"
påpekar"att"traditionella"dagvattenlösningar"med"nedgrävda"ledningssystem"förhindrar"
medvetenhet"kring"vattenresurser"och"därmed"ett"gemensamt"ansvar"gentemot"vatten."
Med" en" öppen" och" synliggjord" dagvattenhantering" möjliggörs" förståelse" och"
uppskattning"av"vatten.""
"
"

"
Figur&4:&Schematisk&illustration&av&övergången&till&en&hållbar&dagvattenhantering&(Stahre&2006)&

Processen" för" hållbar" dagvattenhantering" kan" delas" in" i" fyra" steg" (se" figur" 5)." I" första"
hand"tas"vattnet"omhand"lokalt"på"den"privata"fastigheten," i"andra"hand"så"nära"källan"
som" möjligt." För" det" vatten" som" inte" kan" tas" omhand" lokalt" eftersträvas" långsam"
transport"till"en"fördröjningsanläggning"innan"det"till"sist"når"recipienten.""
"

"
Figur&5:&Hållbar&dagvattenhantering&kan&delas&upp&i&fyra&faser&(Stahre&2006)&

Olika" typer" av" tekniska" lösningar" finns" för" de" olika" faserna." Exempel" på" lokalt"
omhändertagande" är" gröna" tak," infiltrationsvänliga" markytor," utkastare,"
förddröjningsmagasin" (stenkista)," diken" och" små" dammar." För" omhändertagande" så"
nära" källan" som" möjligt," på" allmän" platsmark," kan" olika" typer" av" infiltrationsvänligt"
material" på" gator" användas" såsom" grus" och" infiltrationsvänlig" asfalt,"
fördröjningsmagasin," översvämningsytor" och" dammar." För" den" tredje" fasen," långsam"
transport,"kan"olika" typer"av"öppna"dagvattenlösningar" tillämpas"såsom"olika"typer"av"
diken,"existerande"vattendrag"och"kanaler."Vid"källan"kan"till"exempel"stora"dammar"och"
våtmarker"för"fördröjning"och"rening"av"dagvatten"anläggas."(Stahre"2006).""

7

The drainage of stormwater from urban areas is traditionally accom-
plished by constructing storm sewers, through which the urban runoff 
is conveyed directly to the receiving water. Urban drainage was before 
the 1970’s basically a matter of getting rid of the stormwater as quickly 
as possible. In the 1970’s more attention was drawn to the quality 
dimension of the urban runoff. The pollution content in stormwater 
and its impact on the receiving waters became a major concern. Meas-
ures were taken to protect the receiving waters from being polluted 
by the urban runoff. In the 1990’s the concept of sustainable devel-
opment was introduced. In this concept the social dimension of the 
urban drainage came into focus. 

The transition from traditional to sustainable urban drainage is illus-
trated schematically in figure 1. The characteristic feature of sustain-
able urban drainage is that quantity and quality aspects of the runoff 
are handled together with various social aspects of the drainage. In 
the sustainable approach, stormwater is looked upon as a positive re-
source in the urban landscape. 

Figure 1. Schematic illustration of the on-going transition towards a 
sustainable urban drainage

The time spans indicated in the figure can vary very much between 
different cities and countries. It must be emphasized that the transi-
tion towards a sustainable urban drainage is an ongoing process in 
many countries.   
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Problemen" med" genomförande" av" hållbar" dagvattenhantering" verkar" enligt" Stahre"
(2006)" vara" av" institutionell" karaktär" snarare" än" teknisk." Traditionellt" sett" har"
dagvattenhantering"varit"ett"tekniskt"område"med"ingenjörsmässiga"överväganden"men"
enligt" Stahre" behövs" ett" skifte" från" synen" på" dagvatten" som" ett" område" endast" för"
kommunens"VAcavdelning."Målet"är"att"maximera"de"positiva"aspekterna"av"dagvatten"
och"enligt"Stahre"kommer"plats"åt"dagvatten"i"framtiden"vara"lika"självklart"som"plats"för"
andra" allmänna" faciliteter" såsom" cykelvägar" och" lekplatser." Vikten" av" integrerad"
planering"poängteras"och"därmed"även"öppna"relationer"och"förtroende"mellan"aktörer."
Hoyer" et" al." belyser" vikten" av" ”water" sensitive" urban" design”" som" de" menar" är" en"
integrering" av" hållbar" vattenhantering," stadsplanering" och" landskapsdesign." Även"
Svensson" (2015)," rättschef" på"Boverket," betonar" vikten" av" att" samarbete"mellan" olika"
förvaltningar"på"kommunen.""
"
En"referens"som"ofta"används"när"det"gäller"planering"för"hållbar"dagvattenhantering"är"
Svenskt" Vattens" publikation" P105:" Hållbar" dagc" och" dränvattenhantering" –" Råd" vid"
planering" och" utformning." Enligt" Svenskt" Vatten" (2011)" måste" en" hållbar"
dagvattenhantering:"

• Minska"övergödningen"
• Minska"effekter"av"klimatförändringarna"
• Skydda"grundvatten"
• Förebygga"översvämningar"
• Minska"utsläpp"och"giftiga"ämnen"

"
Precis" som" Stahre" (2006)" fokuserar" Svenskt" Vatten" på" lokalt" omhändertagande" av"
dagvatten"(LOD)."Dock"menar"de"att"det"ibland"är"ett"missförstått"begrepp"då"det"ibland"
har" använts" ogenomtänkt" och" orsakat" översvämningar." Missförstånd" har" uppstått" då"
uppfattningen"har"varit"att"allt"regnvatten"ska"tas"omhand"lokalt"med"infiltration"och"att"
något" dagvattensystem" inom"området" därför" inte" behövs." Förutom"att" sträva" efter" att"
dagvatten"infiltreras"är"även"placering"och"höjdsättning"av"mark"och"byggnader"av"vikt"
så" att" överskottsvatten" kan" avledas"mot" gatan." Svenskt" Vatten" (2011)" poängterar" att"
hållbar" dagvattenhantering" ska" efterlikna" naturen" med" en" trög" avledning." Andel"
dagvatten" som" kan" infiltreras" beror" helt" på" markens" förutsättningar." Att" i" detaljplan"
ange"att"”dagvatten"ska"tas"omhand"lokalt”"utan"att"ange"hur"är"riskfyllt"(Svenskt"Vatten"
2011).""
"
Exempel"på"planbestämmelser"i"detaljplan"kan"enligt"Svenskt"Vatten"(2011)"vara:""

• Nivå"på"gator"och"markyta"i"fastighetsgräns"
• Lägsta"nivå"på"färdigt"golv"i"byggnad"i"förhållande"till"nivån"i"fastighetsgräns"
• Lägsta"nivå"på"husgrundsdränering"för"byggnader"
• Maximal"andel"hårdgjorda"ytor"
• Minimum"andel"infiltrationsvänlig"yta"
• Maximalt"tillåten"dagvattenavrinning"vid"viss"nederbördssituation"
• Dagvatten"från"tak"och"andra"hårdgjorda"ytor"ska"avledas"ovan"mark""
• Erforderlig"fördröjningsvolym"med"tillhörande"tömningsflöde""

"
Förutsättningarna" för" en" hållbar" bebyggelseutveckling" och" en" förutseende"
dagvattenhantering" grundläggs" dock" innan" detaljplaneskedet," redan" i" den"
kommuntäckande" översiktsplanen." I" översiktsplanen" sätts" övergripande" mål" och"
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principer" om" exempelvis" dagvattenhantering." Som" underlag" till" översiktsplanen"
kartläggs" geologi" och" hydrologi," vilka" områden" som" riskerar" översvämning" och" vilka"
som" saknar" avrinningsmöjligheter" och" är" svåra" att" avvattna." Även" områden" eller"
vattentäkter" som" behöver" skyddas" pekas" ut." (Boverket" 2015a)." Ett" exempel" på"
översiktligt"underlag"till"översiktsplanen"är"Malmö"stads"skyfallsplan"som"håller"på"att"
tas"fram."Detta"arbete"leds"av"Gatukontoret"eftersom"de"ansvarar"för"allmän"platsmark"
(Hall"2015)."
"
För" en" lyckad" dagvattenhantering" krävs" samverkan" mellan" olika" aktörer" och" en"
gemensam" dagvattenstrategi" kan" underlätta" denna" samverkan." Berörda" förvaltningar"
ska" involveras" tidigt" i" processen" och" som" VAchuvudman" är" det" nödvändigt" att" skapa"
kontakter" i" planeringsprocesserna" inom" kommunen." (Svenskt" Vatten" 2011)." Stahre"
(2006)"menar"att"viktiga"delar"i"realiseringen"av"hållbar"dagvattenhantering"är"att"ha"en"
gemensam"vision"bland"berörda"aktörer."Förutom"att" involvera"olika" förvaltningar"bör"
även"medborgare"delta"i"planeringen"och"för"exploatörer"kan"öppna"dagvattenlösningar"
vara"ett"sätt"att"öka"attraktiviteten."Här"kan"media"ha"en"viktig"roll" i"att"marknadsföra"
öppna"dagvattenlösningar.""

Planeringsteori 
Planeringsteori"syftar"till"att"ge"en"generell"förståelse"för"det"som"kallas"stadsplanering,"
urban"planering," fysisk"planering"etc." (Taylor"1998)."Det" finns" flera"olika" teorier"kring"
hur"planering"går" till" eller"bör"gå" till"och"planeringsteori"är"dessutom"kopplad" till"hur"
världen" i"övrigt"ser"ut"och"vilka" ideologier"som"dominerar."Teorier"kan"delas" in" i"olika"
kategorier"beroende"på"vilken"fråga"de"besvarar:""

• Vad"är"urban"planering?""
• Vad"är"bra"urban"planering?""
• Vad"är"en"bra"planeringsprocess?"(Yiftachel"1989"i"Allmendinger"2009)""

"
Generellt" har" synen" på" planering" gått" från" teknokratisk" och" rationell" planering" med"
systemtänk" och" stor" tilltro" till" möjligheten" att" med" vetenskaplig" hjälp" kalkylera" den"
bästa" planen" till" en" mer" kommunikativ" planeringsprocess" med" fokus" på" dialog" och"
förhandling" mellan" olika" aktörer" (Adolphsson" 2013)." Hur" planeringsteorin" har"
utvecklats"är"kopplat"till"den"generella"utvecklingen"av"teorier"från"positivistisk"till"postc"
positivistisk." Positivismen" har" en" stark" tilltro" i" objektiva" fakta" och" empiriska"
observationer"med"ambitionen"att"avslöja"sanningar"i"vår"värld."Postcpositivismen"är"en"
motreaktion"som"menar"att"det" inte" finns"några"objektiva"fakta"som"vi"kan"förstå"utan"
snarare" är" det" en" komplex" värld" utan" korrekta" svar," endast" olika" och" obestämda"
alternativ." Dock" bör" inte" den" historiska" utvecklingen" beskrivas" som" ett" tydligt" skifte"
utan"snarare"en"tillökning"av"teorier"(Allmendinger"2009).""
"
I" kontrast" till" vad" tidigare" forskning" har" visat," att" planering" har" gått" från" en" rationell"
modell" till"en"kommunikativ"process,"menar"Strömgren"(2007)"att"svensk"planering"är"
karaktäriserad"av"stabilitet"och"kontinuitet."Enligt"Strömgren"har"planeringen"i"Sverige"
varit" karaktäriserad" av" en" rationell," om" än" anpassningsbar" diskurs," influerad" av"
moderna"värderingar.""

Rationell planering och systemplanering 
Under" 1960ctalet" utvecklades" två" teorier" kring" planering," rationell" planering" och"
systemplanering." Dessa" två" har" en" del" gemensamma" drag" men" skiljer" sig" då"
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systemplanering"kan"sägas"tillhöra"substantiell"planeringsteori,"hur"planering"behandlar"
den" fysiska"miljön,"medan" rationell" planering"kan" sägas" tillhöra"processplanering," hur"
planering"behandlar"hur"själva"planeringsprocessen"bör"gå"till"(Taylor"1998).""
"
Centralt" för" den" rationella" planeringen" är" att" agera" rationellt," det" vill" säga" utgå" från"
logiska"samband,"ha"skäl"till"sitt"agerande"och"göra"val"som"ger"den"största"nyttan."Detta"
kallas" instrumentell" rationalitet" och" karaktäriseras" av" tydliga"mål," systematisk" analys,"
logisk" generering" av" alternativ," systematisk" utvärdering" av" alternativen" och"
övervakning" av" utförandet." Planering" ska" vara" objektivt" och" planerare" behöver" tänka"
strategiskt." Planering" handlar" om" att" lösa" problem" och" producera" resultat." Det" finns"
även" en" syn" att" planerarens" professionalism" generellt" är" överordnad" annan" kunskap,"
exempelvis"praktisk"erfarenhet."Den"instrumentella"rationaliteten"kan"även"delas"upp"i"
formell" och" materiell" rationalitet." Den" formella" rationaliteten" fokuserar" på" formella"
processer"med"identifiering"av"mål,"utvärdering"av"olika"alternativ"och"val"av"det"bästa"
alternativet." Substantiell" rationalitet" behandlar" värderingar" och" ideal" hos" målet" i" sig."
(Allmendinger"2009)."Taylor"(1998)"beskriver"den"rationella"planeringsprocessen"med"
fem"steg"där"även"återkopplingen"till"föregående"steg"är"av"vikt:"

1. Definition"av"problem"och"mål"
2. Identifiering"av"olika"alternativ"(planer)"
3. Utvärdering"av"möjliga"planer"
4. Plangenomförande"
5. Övervakning"av"konsekvenser"

"
Kritik" som" riktas"mot" den" rationella" planeringen" handlar" om" att" planeraren" inte" kan"
vara" objektiv" och" att" världen" är" för" komplex" och" oförutsägbar" för" att" kunna" planeras"
utifrån" endast" rationellt" tänkande." Både" den" rationella" planeringen" och"
systemplaneringen" anses" av" vissa" fungera" bättre" som" ett" verktyg" än" ett" mål" i" sig."
(Allmendinger"2009)."
"
Systemplanering" som" har" en" del" likheter" med" rationell" planering" är" influerad" av"
naturvetenskapens"systemtänk."Staden"ses"som"ett"system"med"delar"bestående"av"olika"
typer" av" markanvändning" sammanlänkade" med" transport" och" annan" kommunikation"
(Taylor"1998)."Mycket"av"detta"systemtänk"lever"enligt"Allmendinger"(2009)"kvar,"t.ex."
modellering" av" trafik," konsekvensbeskrivningar" och" prognoser." Metoder" inom"
systemplanering"ska"vara"vetenskapliga"och"objektiva."Bilden"av"verkligheten"är"enkel"
och"strukturerad."En"stad"eller"ett"samhälle"består"av"olika"geografiska,"sociala,"politiska,"
ekonomiska" och" kulturella"mönster" i" ett" komplext" system." Det" är" planerarens" roll" att"
överblicka" detta" system" och" där" det" är" nödvändigt" guida," kontrollera" och" ändra" det"
(Allmendinger"2009)."
"
Även"om"städer"består"av"komplexa"system"där"modellering"kan"förenkla"förståelsen"är"
det" riskfyllt" att" se" planering" som" ett" sätt" att" styra" dessa" system." Enligt" Allmendinger"
(2009)"sätter"systemplanering"planeraren"i"centrum"vars"roll"är"att"modellera"systemet,"
sätta"upp"mål"och"följa"upp."Systemplaneringen"har"därför"fått"kritik"för"att"ha"en"alltför"
centraliserad"styrning"utan"utrymme"för"exempelvis"medborgardeltagande.""

Kommunikativ planering 
Systemplanering"och"rationell"planering"har"stark"koppling"till"modernistiska"idéer"med"
en" tilltro" i" objektiva" sanningar" kring" hur" världen" är" hur" den" ska" formas." Den" postc
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modernistiska" planeringen" är" en" motreaktion" till" denna" rationella" och" positivistiska"
planering."Postmodernismen"kritiserar"antagandet"om"att"det" finns"absoluta"sanningar"
och"tilltron"i"att"kunna"planera"rationellt"för"social"ordning"(Allmendinger"2011)."Istället"
ser"postmodernismen"kunskap"som"sociala"konstruktioner,"världen"är" för"komplex" för"
att"kunna"hitta"enkla"objektiva"lösningar"och"planeraren"är"inte"heller"objektiv."Specifikt"
hur" den" postmodernistiska" planeringen" ska" fungera" i" praktiken" är" däremot" inte" helt"
klart."(Allmendinger"2009)."
"
Precis"som"den"postmodernistiska"teorin"i"stort"utgår"den"kommunikativa"teorin"från"att"
världen"är"komplex"och"dynamisk"och"ställer"frågan"hur"vi"bäst"kan"gå"tillväga"i"en"sådan"
värld." Till" skillnad" från" den" postmodernistiska" planeringsteorin" som" tar" avstånd" från"
modernismen" så" finns" det" inom" den" kommunikativa" planeringsteorin" teoretiker" som"
utgår" från"modernismens" idéer" men" använder" nya"medel." Dialog," förhandling"mellan"
sakägare" och" ett" gemensamt" mål" om" att" nå" konsensus" är" centralt" för" den"
kommunikativa" planeringen." Planeraren" kan" här" ses" som" en" medlare" mellan" olika"
aktörer."(Allmendinger"2009).""
"
Medan" den" rationella" planeringen" och" systemplaneringen" såg" på" planering" som" en"
vetenskap"uppstod"en"motreaktion"med"synen"att"planering"snarare"är"politisk"(Taylor"
1998)."Watson"(2008)"beskriver"att"kommunikativ"planering"generellt"strävar"efter"att"
ersätta" vetenskaplig" och" teknisk" information" som" källa" till" planerares" beslut" med"
deltagande"från"allmänheten,"demokratisk"debatt"och"lokal"kunskap."Watson"pekar"även"
ut" viktiga" antaganden" inom" den" kommunikativa" planeringsteorin" så" som" ett"
civilsamhälle" med" liberal" demokrati" och" tilltro" i" möjlighet" att" nå" konsensus" mellan"
demokratiska"medborgare.""
"
Inom"den"kommunikativa"planeringen"finns"en"ansats"att"se"till"hur"planeringen"faktiskt"
går"till"i"verkligheten."Forrester"(1989"i"Allmendinger"2009)"menar"att"när"planeraren"i"
sitt"dagliga"arbete"tar"emot"slumpmässiga"samtal,"diskuterar"med"medarbetare,"försöker"
prioritera,"organiserar"och"försöker"förstå"vad"någon"menar"så"är"ett"rationellt"synsätt"
med" mål" och" mening" otillräckligt." Därmed" är" instrumentell" rationalitet" begränsat" i"
praktiken" (Simon" 1957" i" Allmendinger" 2009)." Till" skillnad" från" ”de" perfekta”"
förhållandena" som" krävs" av" den" rationella" planeringen" menar" Forrester" (1989" i"
Allmendinger"2009)"att"planerare"möts"av:"

• Mångtydiga"och"svårdefinierade"problem"
• Ickeckomplett"information"om"alternativen""
• Ickeckomplett"information"om"bakgrunden"till"problemet""
• Ickeckomplett" information" om" vidden" av" och" innebörden" av" värderingar,"

preferenser"och"intressen"
• Begränsad"tid,"kunskap"och"resurser"

"
Forrester" (1989" i" Allmendinger" 2009)" menar" även" att" det" finns" strukturella"
begränsningar" till" rationalitet," sociala," politiska" och" ekonomiska" strukturer" som"avgör"
vilken"aktör"som"får"mest"utrymme."Friedman"(2008)"menar"att"vissa"planerare"idag"ser"
på"sin"primära"roll"i"att"underlätta"diskussioner"eller"medla"i"dispyter."Även"om"de"själva"
favoriserar"en"viss"utgång"är"deras"professionella"roll"framförallt"att"få"till"ett"”ja”"bland"
olika"aktörer,"att"nå"ett"görbart"konsensus.""
"



17"
"

Som"ett"alternativ"till"den"instrumentella"rationaliteten"har"bland"annat"kommunikativ"
rationalitet" utvecklats" (Allmendinger" 2009)." Frågor" som" är" återkommande" inom" den"
kommunikativa" rationaliteten" är" jämlikhet," social" rättvisa," demokrati" och" hållbarhet."
Idéer"inom"kommunikativ"planering"utmanar"tankar"om"att"planerare"ska"vara"neutrala,"
enligt" den" kommunikativa" planeringen" handlar" planering" om" att" planeraren" har" en"
agenda."Enligt"Forrester"(1989"i"Allmendinger"2009)"gör"planerare"mycket"mer"än"den"
rationella"process"som"beskrivs"ovan," istället" improviserar"de,"ändrar"mål,"reagerar"på"
problem"och"justerar"prioriteringar."Själva"planen"är"det"mest"uppenbara"resultatet"från"
dessa"processer."Planer"är"resultatet"av"olika"diskurser"och"hur"olika"idéer"förs"samman"
för" att" skapa" en" viss" syn" eller" en" viss" plan" (Allmendinger" 2009)." Enligt"Healy" (1993" i"
Allmendinger"2009)"kan"en"plan"innehålla"flera"diskurser,"ett"exempel"är"idéer"från"de"
som" vill" bevara" landsbygden" gentemot" de" som" strävar" efter"mer" ekonomisk" tillväxt" i"
dessa" områden." Hur" dessa" diskurser" är" lösta" och" presenterade" i" planen" är" hjärtat" av"
kommunikativ"rationalitet."Healy"(1993"i"Allmendinger"2009)"menar"att"planerare"ofta"
ser" sin" roll" som" balanserande" mellan" olika" diskurser." Men" samtidigt" menar" hon" att"
beslut"måste"tas"mellan"olika"diskurser,"hur"dessa"avgöranden"görs"klargörs"ofta"inte"i"
planen."Vidare"menar"hon"för"att"planerare"i"en"plan"borde"belysa"olika"argument"genom"
att"vara"explicit"kring"vilka"alternativ"som"har"valts"och"varför.""
"
Inom" den" kommunikativa" planeringen" finns" olika" inriktningar," gemensamt" är" dock"
synen" på" planering" som" en" omfördelande" aktivitet," planerare" som"mer" än" opolitiska"
skiljedomare" mellan" olika" intressen" och" framförallt" planering" som" en" deltagande"
process."Planerarens"roll"är"inte"en"expert"inom"sitt"område"utan"den"som"för"samman"
olika"intressen."(Allmendinger"2009)."Alexander"(2001"i"Allmendinger"2009)"ställer"sig"
dock"frågande"till"huruvida"en"plan"i"enlighet"med"kommunikativ"planering"kommer"att"
implementeras"när"rollen"som"planerare"inte"är"att"”få"saker"gjorda”"som"i"den"rationella"
planeringen"med"fokus"på"implementering"och"uppföljning."" "

Teori och praktik  
Håkansson"(2005)"kommer" i"sin"avhandling" fram"till"att"olika"yrkesroller" i"kommunen"
ofta"har"respekt"för"varandra"och"deras"yrken"men"även"förenklade"stereotypa"bilder"av"
varandra."Ofta"råder" liten" förståelse" för"att"andra"gruppers"agerande"baseras"på"deras"
professionella" vetskap" och" erfarenhet." En" slutsats" är" att" nationella" regleringar" och"
lagstiftning" inte"ensamt"kan"garantera"miljömässig"hantering"på" lokal"nivå."Håkansson"
uppmärksammar" här" ett" glapp"mellan" nationell" policy" och" praktisk" utövning" på" lokal"
nivå." " I" sin" studie" av" kommunala" planerare" och" miljötjänstemän" är" en" av" hennes"
reflektioner"att"miljöc"och"hållbarhetsaspekter"till"viss"del"bara"kommer"fram"i"prat"och"
skrift"och"långt"ifrån"alltid"i"det"praktiska"arbetet.""
"
Precis"som"Håkansson"kommer"fram"till"att"det"är"ett"glapp"mellan"nationell"policy"och"
praktisk" utövning" på" lokal" nivå" så" beskriver" Allmendinger" (2009)" att" det" finns" en"
diskussion"kring"glappet"mellan"teori"och"praktik."Teoretiker"kommer"på"nya"teorier"för"
planerare" att" använda" vilka" ignoreras" av" utövare." Utövare" å" andra" sidan" menar" att"
akademisk" teori" inte" har" någon"mening" för" planering" som" praktiken" som" baseras" på"
“sunt" förnuft”." Alexander" (1997)" ifrågasätter" om" det" verkligen" finns" ett" glapp"mellan"
teori"och"praktik."Och"om"det"nu"finns"ett"glapp,"vad"spelar"det"för"roll?"Han"ifrågasätter"
huruvida"utövare"av"planering"behöver"teori,"att"det"viktigaste"är"just"sunt"förnuft.""
"
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Allmendinger"(2009)"beskriver"hur"planeraren"konstant"medlar"mellan"sina"personliga"
och"professionella"känslor,"sin"uppdragsgivares"mål"och"etikkoden"bakom"sin"profession"
och"sitt" institut."Vidare"finns"ett"avvägande"mellan"allmänhetens"och"privata"intressen."
Denna"konflikt"i"planerarrollen"kan"enligt"Allmendinger"(2009)"vara"en"anledning"till"att"
planerare"lätt"väljer"teori"beroende"på"situation"och"omständigheter."Därför"menar"han"
att" istället"för"att"fråga"oss"huruvida"en"teori"fungerar,"borde"vi"reda"ut"varför"en"teori"
används," av" vem" och" till" vilket" syfte" och" därmed" dra" slutsatser" kring" huruvida" teori"
korrelerar"med"verkligheten.""
"
Enligt" Watson" (2008)" har" kommunikativ" planering" kommit" närmre" målet" att" knyta"
samma" teori"och"praktik"men"det" finns" fortfarande"ett" tydligt" glapp."Friedman" (2008)"
menar" att" det" finns" en" generell" åsikt" om" att" planeringsteori" har" lite" relevans" för"
praktiker." Detta" argumenterar" Friedman" (2008)" emot" genom" att" föreslå" tre" sätt" som"
teoretisering" kan" bidra" till" planeringsfältet." Han" beskriver" dessa" som" tre" uppgifter:"
”Philosophical" task”" innebär"att"utveckla"en"humanistisk" filosofi" för"planering," ”task"of"
adaptation”"innebär"att"anpassa"planering"i"praktiken"till"dess"verkliga"utmaningar"med"
hänsyn" till" skala," komplexitet" och" tid" och" med" ”task" of" translation”" argumenterar"
Friedman" (2008)" för" att" översätta" kunskap" och" idéer" genererade" inom" andra"
forskningsfält" till" fältet" för" planering." När" det" gäller" hållbarhet" kopplat" till" planering"
menar" Wilkinson" (2011)" att" i" litteraturen" om" planeringsteori" finns" minimal"
uppmärksamhet"riktad"mot"ekologiska"överväganden"som"en"primär"angelägenhet.""
"

Teoretiska utgångspunkter 
Utifrån"den"litteraturstudie"som"har"gåtts"igenom"ovan"sammanfattas"här"de"viktigaste"
teoretiska" utgångspunkter" för" denna" studie." Kring" vad" som" är" hållbar"
dagvattenhantering" används" Stahres" (2006)" modell" med" lokalt" omhändertagande,"
omhändertagande"nära"källan"och"fördröjning"som"utgångspunkt."Även"hans"påstående"
kring" att" utmaningarna" för" en"hållbar"dagvattenhantering" är" av" institutionell" karaktär"
snarare" än" teknisk" och" att" dagvattenhantering" behöver" integreras" genom" hela"
planeringsprocessen"är"centralt"för"studiens"fokus.""
"
Både"rationell"planering"och"kommunikativ"planering"formar"det"teoretiska"ramverket"
för"planering."Viktigt"att"belysa"är"att"planering"är"komplext,"det"går"inte"att"hitta"enkla"
lösningar" i" en" komplex" värld" (Allmendinger" 2009)." Världen" är" dessutom" föränderlig."
Med" denna" utgångspunkt" är" därför" kommunikation" av" stor" vikt" men" även" om" en"
kommunikativ"planering"är"utgångspunkten"bör"enligt"Healey" (1996)"egenskaper" från"
rationell"planering,"såsom"förnuft"och"rationalitet,"involveras.""
"
Med" utgångspunkt" i" Friedmans" (2008)" ”task" of" adaptation”" syftar" fallstudien" till" att"
översätta" utmaningar" som" finns" kring" dagvattenhantering" i" praktiken" till" teorin." Även"
det" som" Friedman" (2008)" benämner" ”task" of" translation”" ger" motiv" för" att" översätta"
kunskap" kring" ett" annat" fält," hållbar" dagvattenhantering," till" fältet" för" planeringsteori."
Behovet" av" att" koppla" ihop" ekologisk" hållbarhet" med" planeringsteori" stärks" även" av"
Wilkinsons" (2011)" slutsats" att" det" i" litteraturen" om" planeringsteori" finns" minimal"
uppmärksamhet"riktad"mot"ekologiska"överväganden"som"en"primär"angelägenhet.""
"  
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Lagstiftning 
I"detta"avsnitt"gås"den" lagstiftning" igenom"som"är"relevant" för"dagvattenhantering"och"
även" den" kommunala" planeringsprocessen." Dagvattenhanteringen" styrs" av" flera"
lagstiftningar," av" relevans" är" framförallt" planc" och" bygglagen" (PBL),"Miljöbalken" (MB)"
och"Lagen"om"allmänna"vattentjänster"(LAV)"(Jardbrink"2015)."Enligt"Svensson"(2015)"
går" det" inte" alltid" att" hitta" logik" i" lagstiftningen" då" olika" lagar" är" framtagna" ur" sina"
respektive" perspektiv" utan" direkt" samordning." Det" gör" att" vissa" frågor" hamnar" i"
mellanrummen"mellan" lagstiftningarna," det" finns" ingen" logik" i" hur" de" hänger" ihop" ur"
dagvattensynpunkt."Förutom"de"tre"ovan"nämnda"lagstiftningarna"är"även"Jordabalken"
och"Boverkets"byggregler"(BBR)"av"relevans"för"ämnet.""

Miljöbalken 
Enligt" 9" kap." 2§" MB" beskrivs" avloppsvatten" som" bl.a." vatten" som" avleds" för" sådan"
avvattning"av"mark"inom"detaljplan"som"inte"görs"för"viss"eller"vissa"fastigheters"räkning"
eller" vatten" som" avleds" från" begravningsplats." Avloppsvatten" skall" avledas" och" renas"
eller"tas"omhand"på"något"annat"sätt"så"att"olägenhet"för"människors"hälsa"eller"miljön"
inte" uppkommer" (9" kap." 7§" MB)." Utsläpp" av" avloppsvatten" är" miljöfarlig" verksamhet"
vilket" innebär" att" miljöbalkens" regler" om" tillståndsc" och" anmälningsplikt" gäller" samt"
miljöbalkens"portalparagraf"i"1"kap."1§"MB"om"att"tillämpa"bestämmelserna"i"balken"så"
att" en" hållbar" utveckling" främjas." Även" de" allmänna" hänsynsreglerna" i" 2" kap."MB" ska"
följas.""Förorening"av"vattenområden"eller"grundvatten"kan"leda"till"skadestånd"enligt"32"
kap."MB"om"skadestånd."

Miljökvalitetsnormer och Vattendirektivet 
Miljökvalitetsnormer"(MKN)"är"ett"juridiskt"styrmedel"i"Miljöbalken"från"1999"med"syfte"
att" komma" till" rätta" med" diffusa" utsläppskällor" som" trafik" och" jordbruk" (Havsc" och"
vattenmyndigheten" 2015)." I" 5" kap." 2§" MB" framgår" att" det" finns" fyra" sorter"
miljökvalitetsnormer:" gränsvärdesnormer,"målsättningsnormer," indikativa"normer"och"
övriga" normer." Kommuner" och" myndigheter" har" huvudansvaret" för" att"
miljökvalitetsnormer" följs" (Naturvårdsverket," 2015)." Kommuner" och"myndigheter" ska"
följa" normerna" bland" annat" vid" planering" och" planläggning." De" större" sjöarna" och"
vattendragen"i"Huddinge"kommun"har"fått"miljökvalitetsnormer"och"krav"att"uppnå"en"
god"vattenstatus"2015"alternativt"2021"(Huddinge"kommun"2013a)."""

Ansvar för dagvatten 
Enligt" 6§" LAV" är" det" kommunens" ansvar" att" anordna" ett" verksamhetsområde" om" det"
behövs" med" hänsyn" till" skydd" för" människors" hälsa" eller" miljön." Inom"
verksamhetsområdet"skall"kommunen"tillgodose"en"allmän"VAcanläggning."Det"är"sedan"
VAchuvudmannen,"i"form"av"kommunen"eller"ett"kommunalt"bolag,"som"ansvarar"för"att"
de"allmänna"VAcanläggningarna"byggs"och"underhålls"och"att"de"enskilda"fastigheterna"
och"de"allmänna"platserna"ansluts"(Boverket"2015b).  
"
Inom" detaljplan" ligger" ansvar" för" avvattningen," det" vill" säga" den" naturliga" infiltration"
som"marken"klarar"av"och"de"förutsättningar"marken"har"att"leda"undan"vattnet,"på"de"
enskilda" fastighetsägarna" eller" huvudmannen" för" den" allmänna" platsen." VAc
huvudmannen"har"sedan"ansvar"för"att"ta"hand"om"dagvattnet."(Boverket"2015b).""
"
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Enligt" 3" kap." 1§," Jordabalken" ska" var" och" en" vid" nyttjande" av" sin" eller" annans" fasta"
egendom" taga" skälig" hänsyn" till" omgivningen." Boverkets" byggregler" förespråkar" att"
dräneringsvatten"ska"avledas"antingen"med"självfall"direkt"till"marken,"om"detta"kan"ske"
utan" att" dräneringen" försämras," eller" till" dagvattenförande" ledningar" (Boverkets"
byggregler"2015)."

Översiktsplan 
Enligt"3"kap."PBL"ska"varje"kommun"ha"en"översiktsplan"som"omfattar"hela"kommunen."
Översiktsplanen" ska" ange" inriktningen" för"den" långsiktiga"utvecklingen"av"den" fysiska"
miljön."Planen"ska"även"ge"vägledning"för"beslut"om"hur"markc"och"vattenområden"ska"
användas" och" hur" den" byggda" miljön" ska" användas," utvecklas" och" bevaras."
Översiktsplanen"är"dock"inte"juridiskt"bindande.""

Dagvatten vid detaljplaneläggning 
En" detaljplan" är" ett" juridiskt" bindande" dokument" som" reglerar" markanvändningen."
Enligt"5"kap."10"§"PBL"ska"miljökvalitetsnormerna"följas"vid"planläggning,"en"plan"som"
motverkar"miljökvalitetsnormerna" upphävs" av" Länsstyrelsen." Enligt" Boverket" (2015c)"
behöver"kommunen"vid"planläggning"visa"hur"dagvattenhanteringen"kommer"att" lösas"
och"med"planbestämmelserna"kan"kommunen"skapa"de"förutsättningar"som"behövs"för"
att" genomföra" en" viss" dagvattenlösning." En" plan" kan" dock" inte" detaljstyras" och"
bestämmelser" får" inte" vara" mer" detaljerade" än" vad" PBL" tillåter." Endast" de"
planbestämmelser" som" har" stöd" i" 4" kap." PBL" kan" antas." För" att" tolka" huruvida" en"
bestämmelse" har" stöd" i" lagstiftningen" hänvisar" Christensen" (2012)" till" syftet" bakom"
bestämmelsen."
"
En" detaljplan" kan" inte" reglera" allt." Att" i" detaljplan" ange" maximalt" tillåten"
dagvattenavrinning" och" erforderlig" fördröjningsvolym" finns" inte" lagstöd" för"
(Christensen" 2012)." En" detaljplan" kan" genom" dess" planbestämmelser" möjliggöra" för"
omhändertagande" av" dagvatten" och" i" planbeskrivningen" förklaras" hur"
dagvattenhanteringen" ska" gå" till." Planbeskrivningen" är" dock" inte" juridiskt" bindande,"
vilket"planbestämmelserna"är."I"en"detaljplan"ska"kommunen"ange"gränser"för"allmänna"
platser," kvartersmark" och" vattenområden" (4" kap." 4§" PBL)." Kommunen" är" i" regel"
huvudman" för" allmän" platsmark" och" har" därför" större" möjlighet" att" påverka" dess"
utformning." För" kvartersmark" är" däremot" möjligheterna" mindre." Vilka"
planbestämmelser"som"är"lämpliga"att"använda"beror"enligt"Svensson"(2015)"ofta"på"de"
lokala"förutsättningarna,"hur"det"enskilda"fallet"ser"ut."Topografiska"eller"naturmässiga"
förhållanden"spelar"in."Svensson"menar"att"eftersom"det"nästan"inte"finns"några"rättsfall"
kring"dagvattenhantering"famlar"vi"lite"i"mörker."Nedan"presenteras"delar"av"4"kap."PBL"
som"är"av"relevans"för"reglering"av"dagvattenhantering"på"kvartersmark."

Användning av kvartersmark 
De"delar"av"de"allmänna"dagvattenanläggningarna"som"varken"kan"eller"bör"vara"publikt"
tillgängliga" placeras" enligt" Jardbrink" (2015)" inom" kvartersmark" för" allmänna"
dagvattenanläggningar."Detta"anges"som"tekniska"anläggningar"(4"kap."5"&"11"§§"PBL)."
Användningen" bör" preciseras" med" hänsyn" till" att" de" kan" vara" störande" eller" utgöra"
begränsningar"av"utnyttjandet"för"andra"användningar"i"området."Exempel"på"tekniska"
anläggningar"enligt"Boverket" (2015c)"kan"vara"mark" för" infiltration"av"dagvatten"eller"
dike"för"dagvatten.""
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Utförande 
Med"stöd"av"4"kap."16§"PBL"kan"en"detaljplan"reglera"byggnadsteknik."Enligt"Boverket"
(2015c)"bör"dessa"endast"tillämpas"när"det"krävs"att"bebyggelsen"ska"kunna"komma"till"
stånd." Exempel" på" sådana" bestämmelser" kan" vara" att" byggnader" inte" får" utföras"med"
källare"eller"att"takvatten"ska"infiltreras"på"tomten."Christensen"(2012)"skriver"att"syftet"
med"denna"paragraf"är" tillgänglighetsaspekter," skydda"grannar"mot" ras"eller"bibehålla"
viss"grundvattennivå."Exempel"är"enligt"honom"krav"på"fasadc"och"takmaterial"samt"färg"
och" grundläggningsmetoder." Christensen" (2012)" ser" dock" inget" uttryckligt" stöd" för"
bestämmelser"om"exempelvis"sedumtak"i"syfte"att"påverka"dagvattenflöden.""

Mark och vegetation 
I"en"detaljplan"får"kommunen"bestämma"om"vegetation"och"om"markytans"utformning"
och"höjdläge"(4"kap."10§"PBL)."Under"förutsättning"att"dagvattnet"är"ett"problem"går"det"
enligt" Boverket" (2015c)" att" med" stöd" av" denna" paragraf" reglera" detta." Som" exempel"
anges" ”Marken" får" inte" hårdgöras”" eller" ”Minst" 50%" av" fastighetsytan/egenskapsytan"
ska" vara" genomsläpplig" och" får" inte" hårdgöras”." Christensen" (2012)" menar" dock" att"
syftet"med"denna"paragraf"är"att"kunna"påverka"miljön"inom"planområdet,"till"exempel"
trafiksäkerhet"eller"solinfall"på"en"lekplats.""""

Skydd mot störningar 
Med" stöd" av" 4" kap." 12" §" 1p." PBL" kan" planbestämmelser" motverka" risker" inom"
planområdet" såsom" översvämningar," ras" och" skred." Enligt" Boverket" (2015c)" används"
dessa"bestämmelser"för"att"skapa"ett"skydd"mot"de"risker"som"kan"uppstå"på"grund"av"
de"verksamheter"som"planen"tillåter" inom"planområdet"men"även"mot"störningar"som"
uppkommer"utanför"planområdet."Som"exempel"anges"”Avskärande"dike"ska"anläggas.”"
Något" annat" syfte" med" skyddsåtgärden," exempelvis" för" att" skapa" en" miljömässigt"
tilltalande" dagvattenlösning" eller" för" att" undvika" vattenföroreningar" är" inte" tillåtet"
(Boverket" 2015d)." Även" Christensen" (2012)" menar" att" skyddsåtgärder" med" syfte" att"
motverka"föroreningar"hos"recipienten"inte"har"något"lagstöd."

Bygglov, rivningslov och marklov 
Med"stöd"av"4"kap."14"§"4p."får"kommunen"ställa"krav"på"att"bygglov"inte"får"ges"förrän"
vissa" skyddsc" eller" säkerhetsåtgärder" har" genomförts" för" att" säkerställa" markens"
lämplighet"för"bebyggande."

Lokalt omhändertagande av dagvatten 
Att" dagvattnet" ska" tas" omhand" lokalt" inom" kvarteret" är" enligt" Boverket" en" allmän"
upplysning" som" bör" framgå" av" och" närmare" preciseras" i" avsnittet" om" planens" syfte" i"
planbeskrivningen"(Boverket"2015e)."Att"använda"planbestämmelser"om"att"dagvatten"
ska"tas"omhand"lokalt"är"alltså"inte"lämpligt."Även"Christensens"(2012)"slutsats"är"att"det"
med"hjälp" av"planbestämmelser" inte" går" att" ställa"krav"på" lokalt" omhändertagande"av"
dagvatten."

Genomförandeavtal 
Genomförandeavtal" är" ett" avtal" mellan" kommun" och" exploatör" och" är" antingen" ett"
markanvisningsavtal" då" kommunen" äger" marken" eller" ett" exploateringsavtal" då"
kommunen"inte"äger"marken."Vid"markanvisningsavtal"har"kommunen"större"möjlighet"
att"påverka"eftersom"de"är"markägare."I"avtalet"lovar"kommunen"att"sälja"fastigheten"till"
köparen" under" vissa" förutsättningar," dvs." köparen" måste" förutom" att" betala"
köpekillingen" även" uppfylla" vissa" villkor" som" kommunen" ställer." Avtalsmöjligheterna"
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vilar" på" vad" markägaren" rent" civilrättsligt" kan" avtala" om" och" även" offentligrättslig"
lagstiftning"såsom"LAV,"PBL"och"MB."Exakt"vad"som"kan"avtalas"är"dock"svårt"att"säga"
eftersom" kommunen" har" en" speciell" ställning" som" både" markägare" och"
myndighetsutövande" roll." Eftersom" kommunen" har" en" speciell" ställning" med" sitt"
planmonopol"kan"den" inte"endast"agera"som"markägare."En"viktig"utgångspunkt"är"att"
kommunen" inte" kan" ställa" högre" krav" än" Boverkets" byggregler" (BBR)" eller" planc" och"
bygglagen." Viktigt" att" belysa" är" även" att" genomförandeavtal" har" för" avsikt" att" reglera"
själva"exploateringsprocessen,"inte"verksamheten"därefter."(Christensen"2012)"

Planprocessen för detaljplan 
Planc"och"bygglagens"femte"kapitel"reglerar"hur"detaljplaneprocessen"ser"ut"(PBL"2011)."
Under"samrådet"och"granskningsskedet"har"remissinstanser"och"sakägare"möjlighet"att"
yttra"sig"om"planförslaget.""

"
Figur&6:&Detaljplaneprocessen&

"  

Samråd" Granskning" Antagande" Eventuella"
överklaganden" Laga"kraft"
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Fallstudie av dagvattenhanteringen i Huddinge kommun 
I" detta" avsnitt" presenteras" först" relevanta" dokument" inom" kommunen" som" berör"
dagvattenhantering."Därefter"beskrivs"de"tre"detaljplanerna"med"tillhörande"dokument"
som" har" studerats:" Ängarna," Talldalen" och" Norr" om" Vistavägen." Därefter" redovisas"
synen"på"LOD"då"detta"är"ett"återkommande"och"komplext"ämne.""
"

"
Figur&7:&Del&av&Huddinge&kommun,&de&studerade&detaljplanerna&markerat&med&rött&

Dokument inom kommunen 
ABVA 2007 
ABVA" 2007" innehåller" allmänna" bestämmelser" för" brukande" av" den" allmänna" vattenc"
och" avloppsanläggningen" i" Stockholms" stad" och" Huddinge" kommun." Där" framgår" att"
Stockholm"Vatten"VA"AB"(Stockholm"Vatten)"är"huvudman"för"den"allmänna"vattenc"och"
avloppsanläggningen" i"Stockholms"stad"och" i"Huddinge"kommun."Det" framgår"även"att"
Stockholm" Vatten" inte" är" skyldig" att" ta" emot" dagc" och" dränvatten" från" fastighet," om"
avledning"av"sådant"vatten"med"större" fördel"kan"ske"på"annat"sätt," t.ex."genom" lokalt"
omhändertagande"av"dagvatten."Stockholm"Vatten"har"rätt"att" föreskriva"att"dagvatten"
fördröjs" inom" fastighet," så" att" av" Stockholm" Vatten" angivet" maximiflöde" i"
förbindelsepunkt" inte" överskrids." (ABVA" 2007)." På" Stockholm" Vattens" hemsida" finns"
information"om"vilka"avgifter"som"tas"ut"av"fastigheter"som"är"kopplade"till"VAcsystemet."
Om" dagvattnet" tas" omhand" innanför" tomtgränsen" kan" fastighetsägaren" ansöka" om"
reducerad"avgift"(Stockholm"Vatten"2015).""

Dagvattenstrategi 
Huddinge"kommuns"dagvattenstrategi"godkändes"av"kommunfullmäktige" i"mars"2013."
Strategin" som" användes" innan" är" från" 2000." Inför" framtagandet" av" den" nya" strategin"
genomfördes" en" utvärdering" kring" vad" som" kan" förbättras." Där" framgick" att" problem"
finns" vad" gäller" oklarheter" kring" ansvarsfördelning," intressekonflikter"mellan" aktörer,"
olika" aktörer" genom"processen" från"planering" till" genomförande"och" även"uppföljning"
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och" kontroll." " Olika" förbättringar" föreslås" för" den" nya" strategin," bland" annat" att"
strukturen" skulle" bli" tydligare" med" bilder" och" även" tillhandahålla" kompletterande"
informationsblad"till"fastighetsägare."I"den"nya"strategin"är"målen"tydliggjorda"med"hjälp"
av"elva"grundprinciper:"

• Uppkomsten"av"dagvatten"ska"minimeras"
• Belastningen"på"nedströms"liggande"vattenområden"ska"vid"exploatering,"så"

långt"det"är"möjligt,"inte"öka"
• Hänsyn"ska"tas"till"risker"av"förväntade"klimatförändringar"och"höga"flöden."
• Förorening"av"dagvatten"ska"undvikas."
• Förorenat"dagvatten"ska"hållas"åtskilt"från"mindre"förorenat"dagvatten"tills"

rening"genomförts."
• Dagvatten"ska,"där"det"är"möjligt,"i"första"hand"infiltreras"och"i"andra"hand"

fördröjas"innan"det"leds"till"recipient."
• Dagvatten"ska,"där"så"är"möjligt,"användas"som"en"pedagogisk,"rekreativ"och"

estetisk"resurs"samt"gynna"den"biologiska"mångfalden."
• Öppna"dagvattenlösningar"ska,"så"långt"som"det"är"möjligt,"väljas"före"slutna"

system."
• Befintliga"öppna"dagvattenlösningar"ska,"så"långt"det"är"möjligt,"öppnas"upp."
• Befintliga"slutna"dagvattensystem"ska,"där"så"är"möjligt,"öppnas"upp.""
• Dagvattnet"ska"hanteras"så"att"skador"på"byggnader"och"anläggningar"och"

försämrade"livsmiljöer"för"växter"och"djur"undviks"samt"att"risker"för"människor"
undviks."(Huddinge"kommuns"dagvattenstrategi"2013)"

"
Strategin" tar" även" upp" vilka" styrmedel" kommunen" har" med" hjälp" av" nationella" och"
lokala" mål," Lag" om" allmänna" vattentjänster," planc" och" bygglagen," Miljöbalken" och"
kommunala" avtal." Enligt" strategin"kan"krav"på" tekniker"och"metoder" som" till" exempel"
lokalt" omhändertagande" av" dagvatten" inte" ställas." Enligt" strategin" kan" följande"
planbestämmelser"med"stöd"av"Planc"och"bygglagen"reglera"dagvattenhanteringen:"

• Bestämmelser"i"syfte"att"motverka"risker"för"översvämningar,"skred,"erosion"mer"
mera"inom"planområdet"

• Användningen"och"utformningen"av"marken"och"reservera"mark"för"vissa"
anläggningar"

• Markbeläggningar"med"viss"genomsläpplighet"om"det"grundas"på"
bevarandeperspektivet"

• Vegetationstyper,"bevarande"av"träd"och"markytans"utformning"och"höjdläge"
inom"planområdet"

• Placering,"utformning"och"utförande"av"byggnadsverk"och"tomter"
• Tekniskt"utförande"av"bebyggelsen"med"hänsyn"till"det"allmänna"eller"grannar"

(Huddinge"kommun"2013)"
"

Slutligen" innehåller" dagvattenstrategin" även" riktlinjer" för" kommunen" och" råd" till"
exploatörer." Till" dagvattenstrategin" finns" även" en" bilaga" som" beskriver" ansvarsc" och"
arbetsfördelning" för" dagvattenfrågorna" i" olika" skeden" i" samhällsbyggnadsprocessen"
(Huddinge"kommun"2014a)." "Bilagan"tar"upp"skedena"från"översiktsplan"via"fördjupad"
översiktsplan,"planprogram,"detaljplan,"genomförande,"drift"och"underhåll,"uppföljning"
samt" information." I" arbetet" med" att" ta" fram" den" nya" strategin" har" aktörer" från" olika"
förvaltningar" varit" inblandade," bland" annat" planavdelningen," gatucoch"
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trafikavdelningen," markcoch" exploateringsavdelningen" och" Stockholm" Vatten" AB."
(Huddinge"kommun"2013a)"
"
Samtliga"av"de"intervjuade"medarbetarna"har"läst"dagvattenstrategin,"de"flesta"har"gjort"
det" i" samband"med" att" den" togs" fram."Många"menar" att" de"har" koll" på"huvuddragen" i"
strategin" men" att" precis" som" med" alla" strategier" på" kommunen" är" det" bra" med"
uppfräschning"emellanåt.""

Checklista för dagvattenutredningar 
Som" stöd" vid" beställningar" av" dagvattenutredningar" finns" en" checklista" som" ska"
säkerställa" att" de" viktigaste" frågorna" tas" upp." Checklistan" är" uppdelad" i" två" delar,"
förutsättningar" för" dagvattenhantering" och" åtgärder" för" hållbar" dagvattenhantering." I"
checklistan" framgår"bland"annat" att" recipienter," hydrogeologi," avrinningsområden"och"
avvattningsvägar," dagvattenflöden" vid" 10cårsregn," föroreningar" i" dagvattnet," och"
översvämningsrisker" ska" beaktas." Även" förslag" på" åtgärder" ska" framgå." (Huddinge"
kommun"2015)." Checklistan" är" uppdaterad"nyligen"och" kan"ha" sett" annorlunda"ut" vid"
tiden"för"framtagande"av"de"studerade"planerna"

Så tar du hand om ditt dagvatten – Råd till småhusägare 
Broschyren" innehåller" information" till" småhusägare" om" vad" dagvatten" är" och" hur" det"
ska"och"kan" tas" omhand." I" broschyren" framgår" att" i" de" områden"där"dagvattensystem"
finns"betalar" fastighetsägaren"en"dagvattenavgift."Denna"avgift"kan"dock"reduceras"om"
fastighetsägaren" helt" eller" delvis" tar" hand" om" dagvattnet" lokalt." Det" framgår" även" att"
fastighetsägaren" ansvarar" för" att" dagvattenhanteringen" sker" i" enlighet"med" detaljplan"
och" VAchuvudmannens" bestämmelser." Avledningen" får" inte" ske" så" att" den" egna" eller"
andra" fastigheter"påverkas"och"avledningen"får"heller" inte"ske"till"gata."Den"som"söker"
bygglov" ska" till" det" tekniska" samrådet" redovisa" hur" dagvattnet" ska" tas" om" hand" på"
tomten." Exempel" på"metoder" som" tas" upp" är" olika" typer" av" genomsläppligt" material,"
gröna" tak," regnvattentunna," ränndalsplattor," infiltration" på" gräsytor," stenkista" eller"
annat"vattenmagasin"och"svackdiken.""(Huddinge"kommun"2013b)."

Ta hand om dagvattnet – Råd vid planering och byggande av flerbostadshus 
Broschyren" riktar" sig" till" byggherrar," förvaltare," fastighetsägare" samt" konsulter" i"
samband" med" planering" och" byggande" av" flerbostadshus." Broschyren" kan" även"
användas" vid" planering" av" till" exempel" skolgårdar" och" inom" befintlig" bebyggelse." I"
broschyren" framgår" att" ”I" Huddinge" tar" vi" hand" om" dagvattnet" lokalt”." Fördelar" med"
lokalt" omhändertagande" som" tas" upp" är" bland" annat" positiva" upplevelser" och" rikare"
växtc"och"djurliv"samt"höjt"värde"på"fastigheten."Lokalt"omhändertagande"är"dessutom"
oftast"billigare"att"anlägga"än"slutna"system."Exempel"på"metoder"som"tas"upp"är"olika"
typer" av" genomsläppliga" ytor," gröna" tak," stuprörsutkastare" med" ränndalsplattor,"
infiltration" på" gräsytor," svackdiken," dagvattenkanal," nedsänkta" växtbäddar" och"
regngårdar," skelettjord" och" träd," planteringar" på" bjälklag," fördröjningsmagasin" och"
dammar."(Huddinge"kommun"2014b)."
"
Bland"de"intervjuade"medarbetarna"har"de"flesta"sett"broschyrerna"men"använder"dem"
sällan."Bygglovhandläggarna"och"inspektörerna"ser"dock"en"potential"i"att"använda"dem"i"
större"utsträckning.""
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Plexman – planerings- och exploateringsmanual 
Plexman"är"en"manual"för"de"aktörer"i"kommunen"som"är"inblandade"i"ny"eller"ändrad"
markanvändning." Den" redovisar" samhällsbyggnadsprocessens" olika" skeden" och"
aktiviteter," vem" som" gör" vad," när" det" ska" göras," av" vem" beslut" ska" fattas" och" hur"
överlämnandet" mellan" olika" skeden" ska" ske." " I" manualen" framgår" att" planering" och"
exploatering" för"ny"eller" ändrad"markanvändning"bedrivs" i"projektform."Projektledare"
är" en" representant" från" markc" och" exploateringsavdelningen," planavdelningen" är"
delprojektledare"för"detaljplaneskedet,"gatuc"och"trafikavdelningen"ansvar"för"planering"
och" utbyggnad" av" gator." I" manualen" framgår" att" utredning" av" dagvatten" ska" göras" i"
skedet"för"detaljplan"och"vid"behov"i"skedet"för"planprogram."De"som"ansvarar"för"detta"
är" planavdelningens" miljöplanerare," gatuc" och" trafikavdelningen" och"
naturvårdsavdelningen." I" övrigt" kan" representanter" ingå" från" bygglovavdelningen,"
lantmäteriavdelningen" och" naturvårdsavdelningen." Även" externa" aktörer" såsom"
Stockholm"Vatten"är"med"vid"behov."Syftet"med"manualen"är"dock"inte"att"redogöra"för"
hur"saker"ska"göras"och"vilka"rutiner"som"ska"tillämpas."(Huddinge"kommun"2010).""

Översiktsplan 2030 
I" kommunens" senaste" översiktsplan" som" antogs" 2014" finns" riktlinjer" för" kommunens"
planering."Hantering"av"dagvatten"tas"upp"i"vissa"delar"i"översiktsplanen."Bland"riktlinjer"
för" allmänna" intressen" belyser" den" att" ytor" används" effektivt" i" tätare" stadsmiljö"med"
flera"funktioner,"exempelvis"bör"parker"även"bidra"till"en"biologisk"mångfald,"ta"hand"om"
dagvatten" och" fungera" som" temperatursänkare" vid" värmeböljor" (Huddinge" kommun"
2014c)."Miljökvalitetsnormerna"och"vattendirektivet"nämns"och"dagvatten"har"ett"eget"
avsnitt" som" främst" hänvisar" till" dagvattenstrategin." I" översiktsplanens" tillhörande"
markanvändningskarta"finns"platser"avsatta"för"dagvattenhantering"(Huddinge"kommun"
2014d)." För" sju" lokala" centrum" i" kommunen"har" så"kallade" strukturplaner" tagits" fram 
med" fördjupningar" av" markanvändningskartan," även" där" redovisas" platser" för"
omhändertagande"av"dagvatten. 

Detaljplan 1: Ängarna 
Detaljplanen" syftar" till" att" ge" förutsättningar" för" ny" bostadsbebyggelse" som" består" av"
radhus,"enskilda"villor"samt"flerbostadshus"i"två"och"en"halv"våning."Totalt"planeras"för"
ca"90"bostäder."Syftet"är"också"att"bevara"Ängsnäsområdets"naturkaraktär"med"gräsytor"
och" det" öppna" diket." Innan" planläggningen" bestod" området" öppna" ängar" och"
grundvattennivån" är" hög." Planen" anger" markanvändningen" bostäder" och" park" med"
utformningen" öppet" dike." " Planen" vann" laga" kraft" 2008c10c30" och" är" genomförd."
(Detaljplan"för"Hörningsnäs"1:1"m"fl,"Ängsnäsområdet"2008)"
"
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Figur&8:&Detaljplan&för&Hörningsnäs&1:1&mfl&(Ängarna),&plankarta&(se&även&bilaga)&

Från"intervju"med"Mex1"i"Ängarna"framkommer"att"det"har"funnits"en"stor"problematik"
kring"geotekniken"med"riktigt"svåra"förutsättningar"vilket"är"kopplat"till"dagvatten."GoT"
för" Ängarna" anser" dock" att" dagvattenhanteringen" har" fungerat" bra" i" Ängarna"med" en"
park"med"ett"öppet"dike"som"verkar"uppskattas.""
"
Diket"avleder"dagvatten"från"bebyggelsen"öster"om"området."Dagvattnet"leds"först"till"en"
pumpstation" och" därefter" till" diket." Dagvattnet" från" den" tillkommande" bebyggelsen"
föreslås" i" dagvattenutredningen" som"gjordes" inför"planarbetet" avledas"på" samma"sätt."
Diket" möjliggör" fördröjning" av" dagvattnet" innan" det" når" recipienten," dock" efter"
pumpning"vilket"gör"att"pumpstationen"behöver"dimensioneras"efter"dagvattenflödena"
innan" fördröjning." Lokalt" omhändertagande" genom" infiltration" bedöms" inte" som" en"
lämplig"metod" då" området" består" av" lera." Inte" heller" fördröjningsmagasin" anses" vara"
lämpligt." Från" tomtmarken" föreslås" överskottsvatten" ledas" via" avrinningsvägar" till"
dagvattensystemet."(WSP"2006)."

Planbestämmelser 
I"plankartan"för"Ängarna"finns"en"bestämmelse"om"LOD:"”Dagvatten"skall"så" långt"som"
möjligt"omhändertas"på"den"egna"fastigheten."I"andra"hand"skall"fördröjning"ske"på"den"
egna"fastigheten"innan"avledning"sker"till"det"öppna"diket”."(Detaljplan"för"Hörningsnäs"
1:1"m"fl,"Ängsnäsområdet)."Det"öppna"diket"i"parken"är"utmärkt"med"en"egenskapsgräns."
Enligt"landskapsarkitekten"som"var"med"under"genomförandeskedet"var"det"bra"att"det"
stod"öppet"dike"i"planen,"det"gjorde"att"de"hade"något"att"luta"oss"mot.""

Planbeskrivningen 
I"Ängarnas"planbeskrivning"konstateras"att"planområdet"ligger"helt"inom"ett"lerområde"
omgärdat" av" småkuperad" bergterräng." Tillrinningsområdet" som" planområdet" ligger"
inom," sjön" Trehörningen," beskrivs." Trehörningen" har" ett" mycket" näringsrikt" tillstånd"
vilket" gör" att" den" behöver" avlastas" från" näringsämnen." Planområdet" ingår" i" ett"
markavvattningsföretag" som" kommunen" avser" upphäva" genom" ansökan" hos"
Miljödomstolen."Dagvatten"pumpas"från"omkringliggande"område"till"det"centrala"diket"
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som"även"avser"ta"emot"dagvatten"från"den"nya"bebyggelsen."Även"vägdagvatten"avleds"
till"detta"dike.""
"
Området"är"flackt"och"grundvattennivån"är"hög."De"ytliga"jordlagren"består"av"lera"som"
hindrar" grundvattnet" från" att" tränga" upp" till" ytan." Tidvis" bedöms" vattennivån" i" diket"
vara"hög"vilket"tillsammans"med"rådande"markc"och"grundvattenförhållanden"gör"att"ett"
lokalt"omhändertagande"av"dagvatten"genom"infiltration"eller"perkolation"inte"är"någon"
lämplig" metod" för" området." Det" är" viktigt" att" höjdsättningen" i" området" görs" så" att"
avrinningen" till" det" centrala" diket" kan" fungera." Några" markhöjder" är" inte" utsatta" då"
höjdsättning" av" området" behöver" studeras" närmre" under" projekteringsskedet." Därav"
finns"planbestämmelsen"om"höjdsättning."Takvatten"leds"ut"på"tomtmark"via"utkastare"
och" ränndalsplattor." Garageuppfarter," entrévägar," lekytor" mm" behöver" utföras" med"
genomsläpplig"beläggning" till" exempel" grus," armerat" gräs" eller"plattor."Dessa" åtgärder"
bedöms"innebära"att"maxflödesbelastningen"på"diket"inte"kommer"att"öka"jämfört"med"
dagens"nivå.""(Detaljplan"för"Hörningsnäs"1:1"m"fl,"Ängsnäsområdet"2008)"

Öppen dagvattenlösning 
I"Ängarna"såg"man"enligt"projektledaren"tidigt"möjligheten"att"bevara"det"befintliga"diket"
och"utnyttja"det"som"en"resurs."I"projektet"var"gestaltningsfrågorna"väsentliga"och"enligt"
landskapsarkitekten" skulle" diket" tillföra" kvaliteter" i" parkrummet," skapa" mötesplatser"
och" upplevas" som" allmänt" tillgänglig," det" skulle" vara" både" estetiskt" tilltalande" och"
samtidigt" fungera" dagvattenmässigt." Dock" förekom" enligt" Mex1" mycket" diskussioner"
kring" kostnadsfördelningen" mellan" kommunen" och" exploatören" för" parken."
Landskapsarkitekten" i" projektet" menar" att" för" att" hålla" ner" kostnaderna" minskades"
växtligheten" och" stenläggningen" jämfört"med" den" ursprungliga" idén." Diket" anses" idag"
ändå"fungera"bra."Utformningen"är"anpassad"för"att"vara"tilltalande"både"med"och"utan"
vatten."Ur"ett"estetiskt"perspektiv"bör"stora"leriga"översvämningsytor"undvikas"även"om"
det" är" bra"ur" ett"miljömässigt" perspektiv."Där"menar"Landskapsarkitekten" att" det" kan"
finnas" lite"olika" syn"mellan" landskapsarkitekterna"och"miljöplanerarna"på"kommunen."
Även"vattnets"kvalitet"bör"beaktas"då"grumligt"vatten"vid"ytan"inte"är"tilltalande,"vilket"
dock"är"komplext"då"omkringliggande"områden"påverkar."Det" fanns"även"diskussioner"
kring" säkerheten" i" diket," då" vatten" kan" utgöra" en" risk," därför" låg" mycket" fokus" vid"
utformningen"på"att"det"skulle"vara"”kravlingsbart”."Diskussioner"fanns"kring"vem"som"
ska"drifta"parken"och"diket."Enligt"GoT"var"lösningen"att"Stockholm"Vatten"driftar"dikets"
funktion"och"kommunen"parken." 

Detaljplan 2: Talldalen 
Detaljplanen" syftar" till" att" ange" byggrätter" för" villabebyggelse" dels" inom" befintliga"
fritidshusfastigheter,"dels"inom"fastigheter"på"idag"obebyggd"mark."Detaljplanen"medger"
utbyggnad" av" vattenc" och" avloppsnät." I" översiktsplanen" från" 2000" benämns" området"
som"omvandlingsc"och"utbyggnadsområde"i"gammalt"kulturlandskap."Plankartan"anger"
markanvändningen"bostäder,"natur"och"skola."Planen"vann"laga"kraft"2009c05c07"och"är"
delvis"genomförd."(Detaljplan"för"Talldalen"2009)."
"
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Figur&9:&Detaljplan&för&Talldalen,&plankarta&(se&även&bilaga)&

Inför" detaljplanearbetet," år" 2006" gjordes" en" dagvattenutredning:" ”Översiktlig"
dagvattenutredning" för" Talldalen" och" Hageby”" (Ramböll" 2006)." I" utredningen"
konstateras" att" det" finns" kapacitetsproblem" i" ledningssystemet" nedströms" och" att"
tillskottet" av" vatten"måste" fördröjas."Moränen" är" endast" gynnsam" för" infiltration" i" ett"
antal" punkter." Man" får" även" se" upp" för" risken" med" att" det" kan" uppstå" problem"
nedströms"om"man"infiltrerar."För"att"klargöra"infiltrationskapaciteten"och"grundvattnet"
på"kvartersmark"bör"vidare"geotekniska"undersökningar"utföras."Det"konstateras"även"
att" en" mer" detaljerad" dagvattenutredning" behöver" genomföras." För" beräkning" av"
dagvattenflöden"konstateras"att"området"är"ett"instängt"område"utanför"citybebyggelse"
och"att"regn"med"återkomsttiden"1"år"därför"är"lämpligt"att"räkna"med."(Ramböll"2006)."
"
År" 2010," efter" att" planen" vann" laga" kraft" gjordes" på" uppdrag" av" Gatucoch"
trafikavdelningen" en" till" dagvattenutredning:" ”Fördjupad" dagvattenutredning" för"
exploateringsområde" Talldalen”" (Sweco" 2010)." Syftet" med" denna" utredning" var" att"
vidare" utreda" gällande" förutsättningar" för" torrläggningsföretaget," infiltrationsc"
alternativt"magasineringskapacitet,"klargöra" i"hur"stor"utsträckning"LODclösningar"kan"
utnyttjas" för" att" se" vilka" fastigheter" som" kan" behöva" dagvattenservis" och" utgöra"
underlag" i" form" av" flöden" för" projektering" av" dagvattenlösningar." Det" konstateras" att"
Stockholm" Vatten" i" princip" inte" har" några" ledningar" i" området" men" i" anslutning" till"
genomförandet"av"planförslaget"avser"Stockholm"Vatten"att"bygga"en"ny"huvudledning"
för" vatten" i" området." Vidare" föreslås" att" torrläggningsföretaget" övergår" till" Stockholm"
Vatten."Geotekniska"undersökningar"utfördes"på"gatorna"men"inte"på"kvartersmark."Vid"
flödesberäkningar" har" scenarion" vid" 1c," 2c" 5c" och" 10cårsren" simulerats." Simuleringen"
visar" att" i" scenariot" med" fullt" LODcsystem" skulle" flödena" motsvara" dagens" men" det"
konstateras" även"att" ett" scenario"med"begränsade" infiltrationsmöjligheter" är" troligare."
(Sweco"2010)."
"
Utredningen"visar"att"betydande"vattenflöden"från"naturmark"passerar"genom"området"
för"vilka"ej"är"realistiskt"att"skapa"utjämningsflöden."Det"viktigaste"är"att"höjdsättning"av"
fastigheter" sker" så" att" säkerhetsmarginal" finns." Förutom" höjdsättning" föreslås" att"
naturliga"vattenflöden"inte"snabbas,"att"LOD"tillämpas"och"att"fastigheterna,"i"synnerhet"i"
de" östra" delarna" av" planområdet" får" möjlighet" att" vid" behov" avleda" flöden" till"
dagvattensystemet." Ett" ledningssystem" för" området" föreslås" enligt" figur" 10." I"
genomförandet"togs"endast"huvudledningen"med."
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Figur&10:&Förslag&på&utbyggnad&av&dagvattennät.&(Sweco&2010)&

Som" förslag" för" dagvattenhantering" för" fastigheter" föreslås" att" LOD" utnyttjas" så" långt"
som" möjligt," och" att" Stockholm" Vattens" utgångspunkt" är" att" dagvattenservis" inte"
anordnas" till" enskilda" fastigheter." Samtidigt" är" möjligheterna" till" infiltration" och"
perkolation" små" och" att" LOD" i" praktiken" därmed" kommer" utgöras" av" fördröjning" av"
dagvattnet." Stora" regn" kommer" medföra" ytavrinning" från" fastigheterna" som" inte" får"
förhindras" eftersom" det" då" kan" uppstå" översvämning" på" fastigheten." Därför" är" det"
viktigt"att" fastigheterna"placeras"högre"än"gatan"så"att"denna"ytavrinning"kan"ske." "Det"
rekommenderas" att" fastighetsägare" informeras" om" vikten" av" höjdsättning." " (Sweco"
2010)."

Planbestämmelser  
För" Talldalen" finns" en" generell" bestämmelse" om" dagvatten:" ”Dagvatten" skall" så" långt"
som"möjligt"omhändertas"på"den"egna"fastigheten."I"andra"hand"skall"fördröjning"ske"på"
den"egna"fastigheten"innan"avledning"sker"till"angränsande"område,"där"dagvatten"kan"
omhändertas”." Enligt" GoT" användes" denna" bestämmelse" i" alla" planer" under" den" här"
tiden."Det"finns"även"en"administrativ"bestämmelse"för"två"låglänta"områden:"”Bygglov"
ska" föregås" av" geoteknisk" undersökning." Vid" höjdsättning" ska" hänsyn" tas" till"
översvämningsrisk.”"Höjder"på"gatorna"finns"delvis"med."(Detaljplan"för"Talldalen"2009)."

Planbeskrivning 
I" planbeskrivningen" görs" en" bedömning" om" att" miljökvalitetsnormerna" inte" kommer"
överskridas."Det" konstateras" att" dagvattensystemet"nedströms" är" hårt" belastat," därför"
måste"det"ökande" tillskottet" av"dagvatten" fördröjas" eller" tas"omhand" lokalt" så" att" inte"
vattenflödet" från"området"ökar."Områden"med"moränmark"ger"bra" förutsättningar" för"
infiltration"eller"perkolation."På" fastigheter"med" lermark"måste"andra" lösningar"sökas,"
till" exempel" fördröjningsdiken," mindre" magasin," regnvattentunnor" och"
stuprörsutkastare."Det"framgår"att"det"finns"ett"öppet"dagvattendike"som"delvis"omfattas"
av" ett" torrläggningsföretag," att" markområdets" lågpunkt" består" av" lera" med" stor"
mäktighet" och" att" det" finns" risk" för" översvämning" direkt" söder" om" planområdet." Det"
konstateras"även"att"markförhållandena"är" relativt" gynnsamma" för"LOD"men"att" leran"
dock"inte"är"lämplig"för"infiltration"eller"perkolation."Det"beskrivs"att"området"kommer"
ingå"i"Stockholm"Vattens"verksamhetsområde"för"vattenc"och"spillvatten"men"dagvatten"
nämns"inte."(Detaljplan"för"Talldalen"2009)"
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Exploateringsavtal 
I"Talldalen"som"är"ett"omvandlingsområde"finns"inga"exploatörer"så"som"i"Ängarna"och"
Norr"om"Vistavägen"utan"flera"enskilda"fastighetsägare."Ett"exploateringsavtal"tecknades"
ändå" med" en" fastighetsägare" där" en" paragraf" berör" dagvatten." Den" hänvisar" till"
detaljplanens"bestämmelse"om"att"dagvatten"i"första"hand"ska"tas"omhand"lokalt.""

Genomförandeskedet 
Enligt" Mex1" och" GoT" för" Talldalen" framkommer" att" dagvattenhanteringen" inte" har"
lyckats"fullt"ut."Det"har"varit"problem"i"specifika"fastigheter"med"vatten"som"har"runnit"
in"från"omgivningen"och"vatten"som"har"blivit"stående"på"tomterna."En"av"anledningarna"
till" att" vatten"blir" stående" tros" enligt"Mex"1"och"GoT"vara" att"det" området" inte" ingår" i"
Stockholm"Vattens"verksamhetsområde,"vilket"innebär"att"inga"vattenledningar"finns"dit"
vattnet"kan" ta"vägen." Samtidigt"består"marken"hos" fastigheterna"av" lera"vilket" gör"det"
svårt"att" infiltrera"dagvattnet." "En"anledning"till"att"området"inte"togs"med"i"Stockholm"
Vattens"verksamhetsområde"anses"vara"att"det"under"tiden"som"planen"togs"fram"fanns"
en"stor"tilltro"i"att"ta"hand"om"dagvatten"lokalt,"vilket"dels"framkom"i"planbestämmelsen"
om"LOD"som"under"den"tiden"användes" i"alla"planer."Vissa"fastigheter" ligger"dessutom"
lågt,"ibland"lägre"än"gatan"vilket"gör"att"det"överskottsregnet"inte"rinner"av"fastigheten"
mot" gatan." Uppfattningen" hos" Mex1" och" GoT" är" att" området" borde" ha" tagits" med" i"
Stockholm"Vattens"verksamhetsområde."Enligt"Mex1"har"besluten"kring"vilka"områden"
som"ska" tas"med" i" verksamhetsområdet"dock" inte" fungerat" tillfredsställande," även"om"
dialogen"har"varit"bra"så"har"det"varit"en"organisatorisk" fråga." " Just"nu"håller"dock"ett"
nytt"huvudavtal"mellan"Stockholm"Vatten"och"Huddinge"på"att"tas"fram,"där"bland"annat"
just"det"ska"ingå.""

Detaljplan 3: Norr om Vistavägen 
Detaljplanen" Norr" om" Vistavägen" syftar" till" att" möjliggöra" för" nya" bostäder" norr" om"
Vistavägen"i"kommundelen"Fullersta."60c70"bostäder"kan"tillkomma"i"ett"attraktivt"läge"
inom" cykelavstånd" till" Huddinge" Centrum." Ett" antal" nya" lokalgator" anläggs" för" att"
försörja" radhus/kedjehus," parhus" och" villor." Planen" baseras" på" idén" om" en"
trädgårdsstad"vilket" innebär" en"miljö" som"präglas" av" en" småskalig" och" tät" bebyggelse"
samt" en" tydlig" relation" mellan" byggnad" och" gata." Vid" tiden" för" antagande" utgjordes"
planområdet" främst"av"åker/ängsmark/hagar" för"hästar."Plankartan"anger"användning"
för"bostäder,"grönområden"och"gator."Planen"vann"laga"kraft"2015c12c05"och"håller"på"
att"genomföras"just"nu."(Detaljplan"för"Norr"om"Vistavägen"2014)."
"
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Figur&11:&Detaljplan&för&Norr&om&Vistavägen,&plankarta&(se&även&bilaga)&

Planarkitekten" som" ansvarade" för" detaljplanen" slutade" och" ersattes" av" en" ny" under"
slutfasen"av"planarbetet."Enligt"den"nye"planarkitekten"var"målet"med"planen"att"skapa"
byggrätter" och" vad" gäller" dagvatten" var" målet" att" i" första" hand" fördröja" på" allmän"
platsmark," inte" belasta" systemet" nedströms" hårdare" och" inte" tillskapa" olägenheter.""
Planarkitekten" menar" vidare" att" en" detaljplan" inte" ska" göras" mer" detaljerad" än"
nödvändigt." Eftersom" den" slutliga" utformningen" av" hus" och" tomter" inte" är" klara" har"
planen" en" flexibel" utformning." Hur" bebyggelsen" ska" klara" exempelvis"
dagvattenhantering"mm"måste"hanteras"i"senare"skede."""
"
Enligt" miljöplaneraren" som" deltog" i" detaljplanearbetet" är" dennes" roll" är" att" i"
detaljplaneskedet" bevaka" miljökvalitetsnormerna," bevaka" att" dagvattenstrategin" följs"
och"se"till"att"dagvattenutredningar"tas"fram."I"rollen"som"miljöplanerare"är"åsikten"att"
platsens"förutsättningar"och"befintliga"vattenområden"ska"få"råda."Efter"exploateringen"
bör"vattenflödena"gärna"vara"så"lika"som"möjligt,"i"den"bästa"av"världar"så"anpassar"man"
exploateringsgrad"efter"vattenförhållandena."GoT"deltar"under"detaljplaneskedet"för"att"
få"till"fungerande"gatunät"och"tekniska"lösningar"för"exempelvis"dagvattnet."GoT"får"även"
stöd"från"landskapsarkitekter"som"idéer"kring"utformning"av"dammen"kan"bollas"med."""
"
För"Norr"om"Vistavägen,"var"en"representant"från"Stockholm"Vatten"med"i"olika"skeden"
under" framtagandet" av" detaljplanen," denna" representant" var" dock" inte" densamma"
genom" hela" planskedet." Stockholm" Vatten" ansvarar" enligt" SVAB" för" det" vatten" som"
uppstår"från"10cårsregn"på"kvartersmark"och"var"med"i"samband"med"framtagandet"av"
underlagsmaterial" för" detaljplanen," som" remissinstans" under" planprocessen" och" som"
projektledare"för"vatten"och"avlopp"i"projekteringsc"och"byggfasen."Enligt"SVAB"förde"de"
även"en"dialog"med"kommunen"vid"framtagande"av"dagvattenutredningarna."Målet"från"
SVABs"sida"är"att"leva"upp"till"åtagandena"som"VAchuvudman"och"att"genomföra"LOD"i"så"
stor" utsträckning" som"möjligt," både" på" kvartersmark" och" på" allmän" platsmark." Enligt"
miljöplaneraren"var"det"positivt"att"Stockholm"Vatten"var"involverade"i"tidigt"skede.""
"
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För" detaljplanen" gjordes" en" dagvattenutredning" (Ramböll" 2013a)," en" hydrogeologisk"
utredning" (Ramböll" 2013b)" och" därefter" en" kompletterande" dagvattenutredning"
(Ramböll" 2014)." Detta" är" något" som"GoT" i" Norr" om"Vistavägen" tycker" att" kommunen"
borde"bli"bättre"på,"att"göra"en"hydrogeologisk"utredning"från"första"början."I"den"första"
utredningen"beskrivs"hur"angränsande"område"har"haft"problem"med"översvämningar"
och" att" man" därav" ville" se" över" flödesproblematiken" i" ett" tidigt" skede." I" huvudsak"
föreslår"utredningen"ytlig"utjämning,"det"vill"säga"avrinning,"infiltration"och"perkolation"
på" markytan," eftersom" grundvattenytan" i" området" förväntas" vara" hög." Jordarterna"
består"till"största"del"av"lera"med"varierande"infiltrationskapacitet."Tidigare"utredningar"
visar"att"det"inte"är"möjligt"att"belasta"dagvattensystemet"med"större"flöden"än"dagens"
då" detta" skulle" innebära" ökad" risk" för" översvämningar" i" lågpunktsytor" inom"
detaljplaneområdet."Den"höga"grundvattennivån"gör"att" täckta"magasin"är"osäkert"och"
infiltrationsförmågan"är"begränsad."Därför" föreslås"små" lokala" lösningar."Norr"om"den"
föreslagna" detaljplanens" västra" del" finns" bergig" naturmark" som" avrinner" ner" mot"
detaljplaneområdet."800"m3"dagvatten"behöver"fördröjas"varav"20%"förväntas"kunna"tas"
omhand"lokalt"på"de"enskilda"fastigheterna."I"slutsatsen"rekommenderas"en"geoteknisk"
undersökning"där"grundvattnets"nivå"och"markens"infiltrationsmöjligheter"kontrolleras."
(Ramböll"2013a)"
"
I"den"hydrogeologiska"utredningen"noteras"att"det"finns"risk"för"att"två"av"de"områden"
som"är"avsatta"för"fördröjning"av"dagvatten"inte"kommer"kunna"behandla"de"beräknade"
vattenmängderna."Även"ett"utströmningsområde"för"grundvatten"på"mark"som"är"avsatt"
för"bostäder"hittades."Utöver"detta"bedömdes"de"föreslagna"dagvattenlösningarna"i"den"
tidigare" gjorda" dagvattenutredningen" genomförbara." (Ramböll" 2013b)." I" den"
kompletterande"dagvattenutredningen"kommenteras"utströmningsområdet,"vatten"når"
området" via" ett" dike" från" väst" och" ett" dike" från" öst." Om"marken" ska" bebyggas" är" det"
viktigt"att"det"tas" i"beaktande." I"den"kompletterande"dagvattenutredningen"hittas"även"
en"trumma"med"utlopp"av"dagvatten"som"leds"till"ett"dike"ned"mot"Vistavägen."(Ramböll"
2014)"
"
I" den" kompletterande" dagvattenutredningen" görs" en" del" förändringar" från" tidigare"
dagvattenutredning." I" den" tidigare" dagvattenutredningen" förutsattes" att" lokalt"
omhändertagande"av"dagvatten"(LOD)"utnyttjades"på"vissa"delar"av"kvartersmarken."Vid"
ett" möte" med" Huddinge" kommun" meddelades" att" LOD" ej" skulle" kunna" krävas" inom"
kvartersmark."Ytorna"på"allmän"platsmark"bedöms"ändå"vara"tillräckliga."En"ledning"har"
dock" lagts" till" på" grund" av" de" förändrade" förutsättningarna." Vad" gäller"
utströmningsområdet" framgår" att" det" befintliga" diket" måste" ledas" om" och" en" ny"
lågpunkt" skapas," annars" finns" risk" att" fastigheterna" översvämmas." Höjdsättning" av"
tomter" och" grundläggningen" av" byggnader" i" detta" område" är" särskilt" viktig." (Ramböll"
2014)""""
"
SVAB"menar"att"de"under"granskningen"av"planen"påpekade"utströmningsområdet"och"
att" det" inte" verkar" lämpligt" att" bygga" i" området" med" utströmningsområdet." Någon"
ändring" i"planen"gjordes" inte"utan"området"är" fortfarande"planlagt" för"bostäder."Enligt"
Mex"för"Norr"om"Vistavägen"ansåg"sig"exploatören"kunna"hantera"förhållandena."Under"
bygglovskedet" var" det" inget" som" hindrade" en" lovgivning" och" det" framkom" heller" inte"
under"det"tekniska"samrådet,"dock"har" inget"platsbesök"ägt"rum"ännu"då"byggnaderna"
ännu"inte"är"uppförda."Både"Mex"och"inspektören"menar"att"de"har"ett"svagt"minne"om"
att"vattenvägarna"skulle"ledas"om.""
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Figur&12:&Utströmningsområdet&för&grundvatten&i&Norr&om&Vistavägen&(Ramböll&2014)&

Från"intervjuerna"framkommer"att"projektdeltagarna"är"medvetna"om"att"planområdet"
är"blött,"att"vatten"rinner"in"från"ovanliggande"område,"att"grundvattennivån"är"hög"och"
att" ledningssystemet" nedströms" är" hårt" belastat." I" genomförandeskedet" har" det" enligt"
GoT" konstaterats" att" systemet" är" ännu" hårdare" belastat" än" vad" man" trodde" under"
planskedet." Projekteringsstadiet" efter" detaljplaneskedet" tog" lång" tid" och" en" av"
anledningarna"var"enligt"Mex"dagvattnet."Det"var"svårt"att"få"till"lutningar"och"tillräcklig"
plats"för"dagvattnet.""

Öppna dagvattenlösningar 
I" Norr" om" Vistavägen" har" tanken" varit" att" dammen" ska" kombineras" med" lek" och"
rekreation"(Planbeskrivning,"Norr"om"Vistavägen"2014)."Från"GoT:s"sida"konstateras"att"
de"lösningar"som"tas"fram"i"planskedets"dagvattenutredningar"inte"alltid"blir"som"tänkt"i"
genomförandet."Den"slutliga"dimensioneringen"görs"inte"förrän"i"projekteringsstadiet"då"
det"kan"visa"sig"att"utrymmet"är"för"litet,"men"då"är"markens"användning"redan"bestämd."
I" utredningen" tänker" man" sig" att" diken" längs" gatorna" ska" kunna" ta" hand" om" en" viss"
mängd" dagvatten" medan" det" i" ett" senare" skede" visar" sig" att" detta" dike" blir" väldigt"
upphugget" på" grund" av" infarter" till" fastigheterna." " En" fråga" enligt" GoT" är" hur"mycket"
plats" som" är" kvar" för" lek" när" dammen" tar" det" utrymme" som" behövs" för"
dagvattenhanteringen." Enligt" dagvattenutredningen" föreslås" ett" meandrande" dike"
medan" det" under" genomförandeskedet" istället" utformas" som" en" damm." Enligt" SVAB"
beror" detta" på" att" det" under" detaljprojekteringen" visade" sig" vara" mer" vatten" som"
behövdes" hanteras" och" därmed" räckte" det" inte" med" ett" dike." När" det" gäller" öppna"
dagvattenlösningar"uppstår"det"enligt"GoT"och"SVAB"alltid"diskussioner"om"vem"som"ska"
drifta"anläggningen."I"Norr"om"Vistavägen"är"det"precis"som"i"Ängarna"Stockholm"Vatten"
som"ansvarar"för"dammens"funktion"och"kommunen"som"ansvarar"för"själva"parken."""" 

Planbestämmelser 
I" plankartan" för" Norr" om" Vistavägen" finns" ingen" planbestämmelse" om" LOD." Enligt"
planarkitekten"för"Norr"om"Vistavägen"kom"man"underfund"med"att"det"inte"fanns"något"
lagstöd"för"LOD"i"samband"med"att"den"nya"dagvattenstrategin"togs"fram"2013."Därmed"
gick"man"över" från"planbestämmelser" till"beskrivning." "Hos"Norr"om"Vistavägen"anges"
användningen"park"med"utformningen"dagvatten"och"lek"och"användningen"natur"med"
utformningen" dagvatten." Utformningen" dagvatten" beskrivs" som:" ”Platsen" ska" vara"
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tillgänglig" för" dagvatten”."Det" finns" en" bestämmelse" om"byggnadsteknik" (b1):" ”Endast"
källarlösa" hus." Vattenvägar" och" uppdämningar" vid" extrema" regn" ska" beaktas" vid"
höjdsättning"av"mark"samt"höjdsättning,"placering"och"utförande"av"byggnader”."Denna"
bestämmelse"gäller" för"kvartersmarken" i"de" lägre"delarna"av"planområdet." (Detaljplan"
för"Norr"om"Vistavägen"2014)." I"planbeskrivningen" förtydligas"att"denna"bestämmelse"
kom" till" på" grund" av" att" det" förekommer"markavvattning" och" översvämning" vid" höga"
vattenflöden"i"dessa"delar."Enligt"en"av"handläggarna"för"bygglov"inom"planområdet"är"
detta"något"som"alltid"ska"beaktas"vid"bygglovgivningen"men"att"man"här"kanske"ville"
belysa"det"lite"extra.""Plushöjder"på"gatorna"finns"delvis"med.""

Planbeskrivning 
Dagvatten" tas" upp" i" olika" delar" av" planens" beskrivningar." En" bedömning" om" att"
miljökvalitetsnormerna"inte"kommer"överskridas"görs." I"de"södra"delarna"förekommer"
markavvattning" och" översvämning" vid" höga" vattenflöden," därav" bestämmelsen" b1" i"
plankartan." Under" avsnittet" lek" och" rekreation" framgår" att" i" parken" förläggs" estetiskt"
tilltalande" grunda" dammar" för" dagvatten." De" dagvattenflöden" som" detaljplanen" ger"
upphov" till" ska" hanteras" i" enlighet" med" de" lösningar" som" föreslås" i" genomförd"
dagvattenutredning." Det" framgår" även" att" en" mindre" del" av" området" ligger" inom"
Stockholm" Vattens" verksamhetsområde" för" dagvatten." Efter" planläggning" föreslås" att"
planområdet" kommer" att" ingå" i" verksamhetsområdet." (Detaljplan" för" Norr" om"
Vistavägen"2014)"

Exploateringsavtal 
Enligt" Mex" för" Norr" om" Vistavägen" står" det" i" exploateringsavtalen" för" området" att"
exploatören" ska" ta" del" av" dagvattenstrategin" och" dagvattenutredningarna." I" samband"
med"bygglov"ska"de"även"redovisa"handlingar"för"omhändertagande"av"dagvatten,"något"
som"brukar"behöva"efterfrågas."Nya"avtalsmallar"håller"dock"på"att"utformas"med"viten"
som"påföljd"vilket"Mex"tror"kommer"underlätta"detta.""

LOD 
När"det"gäller"LOD" framkommer"både" fördelar"och"nackdelar."De" flesta" intervjuade"är"
överens"om"att"LOD"bör"eftersträvas"där"det"är"möjligt"men"att"ett"ledningsnät"kan"vara"
nödvändigt"när"det"inte"går"att"ta"hand"om"dagvattnet"på"den"egna"fastigheten,"t.ex."som"
i"Talldalen."Flera"påpekar"att"det"i"Huddinge"generellt"är"mycket"lera"och"berg"i"marken,"
vilket" gör" det" svårt" att" infiltrera" på" plats." Mex2" för" Ängarna" tror" att" det" bästa" för"
fastighetsägarna"är"att"ha"en"dagvattenledning"att"kunna"koppla"på"men"att"det"därefter"
är" viktigt" att" dagvattnet" fördröjs" innan" det" släpps" ut" i" sjöar" och" vattendrag," t.ex." i"
dammar."""
"
Miljöplaneraren"för"Norr"om"Vistavägen"menar"att"LODclösningar"kan"bli"för"godtyckligt,"
eftersom"det"inte"går"att"garantera"att"LODclösningarna"inte"ändras"eller"tas"bort."Även"
om" exploatören" t.ex." använder" genomsläppliga" material" kanske" nästa" som" flyttar" in"
asfalterar,"vilket"inte"går"att"hindra."Istället"behövs"en"helhetssyn"för"att"uppnå"MKN,"att"
plats" reserveras" för" dagvattenanläggningar" vid" bostadsbebyggelse" och" anläggningar"
såsom" våtmarker" som" fördröjer" vattnet" innan" det" når" recipienten." Att" enskilda"
fastigheter"tar"hand"om"sitt"dagvatten"lokalt"kan"ses"som"pricken"över"i:et."
"
SVAB"säger"också"att"eftersom"det"inte"går"att"garantera"att"de"enskilda"fastighetsägarna"
tar" hand" om" sitt" dagvatten" dimensionerar" de" dagvattennätet" så" att" det" ska" kunna" ta"
hand" om" allt" dagvatten" från" fastigheterna." Ändå" förespråkar" de" alltid" LOD" innan"
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avledning"till"dagvattennätet."Enligt"SVAB"har"Stockholm"Vatten"ingen"möjlighet"att"neka"
någon" fastighetsägare" inom" ett" verksamhetsområde" anslutning." För" att" uppmuntra"
fastighetsägare"att"ta"hand"om"dagvattnet"själva"kan"anslutningsavgiften"reduceras"med"
upp"till"100"procent.""
"
Bygglovshandläggarna" säger" att" de" i" bygglovsskedet" granskar" byggherrens"
markplanering," placering" av" hus," utfyllnad" av" tomt," slänter" och" murar." Syftet" är" att"
vatten" inte" ska" rinna"över" till" grannarna"och" skapa"olägenheter."Bygglovhandläggaren"
ser"även"till"att"bestämmelserna" i"plankartan" följs." I"Talldalens"karta" fanns"exempelvis"
en"bestämmelse"om"att"bygglov"ska"föregås"av"geoteknisk"undersökning"och"att"hänsyn"
ska" tas" till" översvämningsrisk," denna" bestämmelse" fanns" dock" inte" i" det" område" som"
sedan"under"genomförandeskedet"drabbades"av"översvämning,"se"figur"13."
"

"
Figur&13:&Urklipp&från&plankartan&för&Talldalen.&Bestämmelsen&a1:&”bygglov&ska&föregås&av&geoteknisk&undersökning.&Vid&höjdsättning&
ska&hänsyn&tas&till&översvämningsrisk."&gäller&ej&för&det&inringade&området&där&det&senare&har&uppstått&problem&med&översvämningar.&

Ibland" läser"bygglovhandläggarna" i"planbeskrivningen"om"något"är"oklart."Några"avtal"
läser" de" däremot" inte." Bygglovhandläggaren" för" Talldalen" och" Ängarna"menar" att" det"
inte" ingår" i" deras" roll," om" fastighetsägarna" inte" följer" avtalen" gör" de" sig" skyldiga" till"
avtalsbrott"vilket"regleras"av"en"annan"lagstiftning"än"PBL"vilken"är"den"lagstiftning"som"
de" arbetar" efter." Däremot" skickar" bygglovavdelningen" remisser" till" Gatuc" och"
trafikavdelningen," Lantmäteriavdelningen," gatucoch" parkdriftsavdelningen" och" markc
och"exploateringsavdelningen."Mex2"i"Talldalen"ser"dock"gärna"att"Bygglovavdelningen"
kollar"på"avtalen"då"det"saknas"en"avstämning"mellan"avdelningarna"och"uppföljning"av"
avtalen." För" Norr" om" Vistavägen" är" det" Mex" som" påminner" exploatören" att" i"
bygglovsskedet" redovisa" hur" de" har" tänkt" lösa" dagvattenhanteringen" men" enligt"
Bygglovhandläggaren"för"Norr"om"Vistavägen"sker"ingen"avstämning"dem"emellan."""
"
I"bygglovskedet"händer"det"ibland"att"byggherren"som"ansöker"om"bygglov"har"med"en"
viss" typ"av"dagvattenlösning" i"bygglovsansökan," t.ex."en"stenkista."De"båda"intervjuade"
bygglovhandläggarna" ser" dock" helst" att" placering" och" utformning" av" stenkista" inte" är"
med"i"ritningarna"för"bygglovsansökan"då"det"ibland"senare"visar"sig"att"den"placeringen"
och"utformningen"inte"var"lämplig."Ofta"märks"sådant"i"byggskedet"när"man"börjar"gräva"
i"marken."Om"byggherren"då"har"fått"bygglov"för"en"viss"placering"och"utformning"följer"
denne" inte" lovet" om" placering" och" utformning" ändras." Istället" ges" mer" generell"
information" på" bland" annat" kommunens" Öppet" hus" då" invånarna" har" chans" att" träffa"
representanter"från"kommunen"och"få"svar"på"frågor.""
"
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När"byggherren"har"fått"bygglov"är"det"dags"för"det"tekniska"samrådet"med"byggherren"
och" en" inspektör" från" kommunen." Under" det" tekniska" samrådet" diskuteras" enligt"
inspektörerna"hur"dagvattnet"är"tänkt"att"tas"omhand"och"att"kommunen"har"en"policy"
om" att" dagvattnet" ska" tas" omhand" lokalt." Om" fastighetsägarna" vill" koppla" på" sig" på"
Stockholm"vattens" ledningsnät,"måste"de" först" få"godkänt" från"Stockholm"vatten."Efter"
det" tekniska" samrådet" gör" inspektören" ett" platsbesök" när" byggnadens" stomme" är"
uppförd." Då" kontrolleras" hur" lokala" dagvattenlösningar" har" utformas," t.ex." hur" en"
stenkista"har"placerats." I"samband"med"slutsamrådet"redovisas"dagvattenlösningarna" i"
en" yttre" VAcsituationsplan." Även" om" dagvatten" diskuteras" mellan" inspektör" och"
byggherre"ställs" inga"krav"utan"fokus"ligger"på"att" informera."Dialogen"kring"dagvatten"
brukar"vara"bra,"byggherren"brukar"förstå"problematiken"även"om"det"enklaste"för"dem"
är" att" koppla" på" sitt" dagvatten" direkt" på" ledningsnätet." En" av" de" två" intervjuade"
inspektörerna"efterfrågar"en"sakkunnig"inom"dagvatten"som"skulle"kunna"vara"ett"stöd"
för"dem.""
"
Problem" med" dagvatten" framkommer" i" de" fall" när" fastighetsägare" får" in" vatten" från"
grannar."Enligt"ena"inspektören"är"en"utmaning"att"byggherrar"till"småbostadshus"ibland"
är" okunniga" men" ändå" ytterst" ansvariga." Därför" brukar" hen" vara" noggrann" med" att"
informera"om"att"det"är"byggherren"som"har"det"yttersta"ansvaret"för"byggnationen."När"
det" gäller"mer" etablerade" byggherrar" som"bygger" i" ett" större" område," som" i"Norr" om"
Vistavägen,"är"det"ovanligare"att"problem"uppstår."Enligt"inspektören"sker"en"annan"typ"
av"projektering" än" för" enbostadshus," byggherren" är"medveten" från"början"om"att" inte"
skapa"för"stora"mängder"vatten.""
"
SVAB"menar"att"dagvatten"är"en"komplex"fråga"eftersom"vatten"är"gränsöverskridande"
och"berör"flera"områden."Samtidigt"är"lösningarna"platsspecifika"och"ska"synkroniseras"
mellan"kommun,"Stockholm"vatten,"exploatör"och"övriga"intressenter."SVAB"efterfrågar"
mer"lokala"dagvattenlösningar"på"allmän"platsmark"och"inte"endast"dammar"nedströms.""
"
"
"  
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Analys 
Från strategi till genomförande 
I"Huddinge"kommun"eftersträvas"en"hållbar"dagvattenhantering"som"är" i"enlighet"med"
den"modell"som"Stahre"(2006)"presenterar."I"kommunens"dagvattenstrategi"presenteras"
11"principer"att"sträva"efter,"där"bland"annat" lokalt"omhändertagande," fördröjning"och"
öppna" dagvattenlösningar" finns" med." Det" finns" även" en" strävan" efter" att" förutom" att"
kunna" hantera" dagvattnet" även" bidra"med" positiva" sidoeffekter" såsom" rekreation" och"
biologisk"mångfald."Principerna"i"dagvattenstrategin"genomsyrar"även"andra"dokument"
inom" kommunen" vilket" underlättar" implementeringen." Hållbar" dagvattenhantering"
eftersträvas" i" översiktsplanen" och" tas" även" upp" i" kommunens" planerings" –" och"
exploateringsmanual." Utöver" detta" finns" broschyrer" för" fastighetsägare" i" syfte" att"
informera"om"kommunens"strategi,"utifrån"de"intervjuer"som"har"gjort"visar"det"sig"att"
dessa"broschyrer"inte"delas"ut"i"någon"större"utsträckning."I"de"studerade"detaljplanerna"
tas"dagvatten"upp"i"plankartorna,"planbeskrivningarna"och"i"exploateringsavtalen.""
"
För"de"dagvattenutredningar"som"beställs"av"konsulter"finns"en"checklista"över"vad"som"
ska" vara" med." Endast" vissa" delar" av" checklistan" finns" dock" med" i"
dagvattenutredningarna"som"är"gjorda"för"Talldalen"och"Ängarna."Detta"kan"bero"på"att"
checklistan"inte"vara"lika"utarbetad"och"implementerad"under"tiden"då"de"planerna"togs"
fram." För" den" nyare" planen" Norr" om" Vistavägen" gjordes" mer" ingående"
dagvattenutredningar"under"planeringsskedet."Det"kan"vara"en" följd"av"att"kommunen"
har" jobbat"mycket"med" dagvattenfrågorna" under" senare" år," bland" annat" genom" att" ta"
fram" en" ny" dagvattenstrategi" 2013." Vidare" har" man" kommit" underfund" med" att"
planbestämmelser" om" LOD" inte" är" lämpligt" och" att" lokalt" omhändertagande" inte" kan"
garanteras."Även"oklarheter"kring"vilka"områden"som"ska"tas"med"i"Stockholm"Vattens"
verksamhetsområde" har" uppmärksammats" vilket" nu" ska" åtgärdas" i" det" nya" avtalet"
mellan"kommunen"och"Stockholm"Vatten"som"är"under"framtagande.""
"
Bland" de" tre" detaljplaner" hos" kommunen" som" har" studerats" vann" Ängarna" laga" kraft"
2008," Talldalen" 2009" och"Norr" om"Vistavägen" 2014." Det" betyder" att" för" Ängarna" och"
Talldalen"var"det"fortfarande"den"äldre"dagvattenstrategin"som"gällde"och"för"Norr"om"
Vistavägen"var"den"nya"strategin"nyligen"antagen"under"framtagandet"av"planen."Detta"
gör" att" förutsättningarna" för" att" arbeta" med" dagvatten" såg" annorlunda" ut." Målet" för"
dagvattenhanteringen"i"kommunen"har"ändå"varit"i"princip"densamma"då"även"den"äldre"
strategin" förespråkade" LOD" och" öppna" dagvattenlösningar." För" samtliga" planer" har"
dagvattenutredningar" gjorts" och" planbeskrivningarna" och" planbestämmelserna"
behandlar"dagvatten."Planbeskrivningarna"är"dock"inte"juridiskt"bindande"vilket"gör"att"
det"som"skrivs"där"inte"får"några"följder"om"det"inte"följs."I"Ängarna"beskrivs"exempelvis"
utformning" med" utkastare" och" ränndalsplattor" samt" genomsläppliga" material" på"
garageuppfarter," entrévägar," lekytor" mm." som" kommer" innebära" att"
maxflödesbelastningen"på"diket"inte"kommer"att"öka"jämfört"med"dagens"nivå.""Det"går"
dock" inte"att" garantera"att"dessa"åtgärder"efterföljs"under"genomförandet"eller" senare"
vid"byte"av"fastighetsägare.""
"
För"de"tre"studerade"detaljplanerna"visar"det"sig"att"problem"som"måste"lösas"främst"har"
uppstått" i" Talldalen" och" Norr" om" Vistavägen" med" kapacitetsbrist" nedströms" i"
dagvattensystemen" och" föreslagna" dagvattenlösningar" som" är" svåra" att" genomföra" i"
praktiken." I"Norr"om"Vistavägen"hittades"ett"utströmningsområde" för"grundvatten"där"
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det"är"planlagt"för"bostäder"och"i"Talldalen"har"det"under"och"efter"genomförandeskedet"
uppstått" problem" med" översvämningar." För" Ängarna" anses" däremot"
dagvattenhanteringen" generellt" ha" fungerat" bra" med" ett" öppet" dike" som" verkar"
uppskattas"av"omgivningen.""

Plankartor och planbestämmelser 
I"planeringsskedet,"när"plankartan"ritas"och"bestämmelserna"formuleras"sätts"ramarna"
för"vad"som"tillåts"byggas."Här" finns"även"möjlighet"att"möjliggöra"dagvattenhantering"
genom" att" begränsa" bebyggelsen" och" avsätta" mark" för" dagvattenhantering." " Vilka"
planbestämmelser"som"är"lämpliga"att"använda"beror"enligt"Svensson"(2015)"ofta"på"de"
lokala" förutsättningarna," hur" det" enskilda" fallet" ser" ut." I" Norr" om" Vistavägen" och" i"
Ängarna" har" detta" gjorts" genom" att" avsätta" allmän" platsmark" för" park" med"
dagvattenhantering" i" en" damm" respektive" ett" dike." I" tabellen" nedan" gås" de"
planbestämmelser"som"tas"upp"som"exempel"av"svenskt"Vatten"(2011),"de"möjligheter"
som" Boverket" (2015)" " och" Christensen" (2012)" tar" upp" och" även" de" möjligheter" som"
kommunens"dagvattenstrategi"(2013)"igenom"och"huruvida"de"används"i"de"studerade"
detaljplanerna."Det"visar"sig"att"endast"ett"fåtal"används"i"detaljplanerna.""
" "
Tabell&3:&Tabellen&visar&vilka&typer&av&planbestämmelser&som&reglerar&dagvattenhantering&som&har&använts&i&respektive&detaljplan&

Exempel-enligt-svenskt-Vatten-(2011)- Ängarna- Talldalen- Norr-om-Vistavägen-
Nivå*på*gator*och*markyta*i*fastighetsgräns* 2* I*delar*av*kartan* I*delar*av*kartan*
Lägsta*nivå*på*färdigt*golv*i*byggnad*i*förhållande*till*nivån*
i*fastighetsgräns*

2* 2* 2*

Lägsta*nivå*på*husgrundsdränering*för*byggnader* 2* 2* 2*
Maximal*andel*hårdgjorda*ytor* 2* 2* 2*
Minimum*andel*infiltrationsvänlig*yta* 2* 2* 2*
Maximalt*tillåten*dagvattenavrinning*vid*viss*
nederbördssituation*

2* 2* 2*

Dagvatten*från*tak*och*andra*hårdgjorda*ytor*ska*avledas*
ovan*mark*

Bestämmelse*om*LOD* Bestämmelse*om*LOD* 2*

Erforderlig*fördröjningsvolym*med*tillhörande*
tömningsflöde**

2* 2* 2*

Endast*källarlösa*hus* 2* 2* I*delar*av*kartan*
Möjligheter*enligt*PBL,*Boverket*(2015)*och*Christensen*
(2012)*

* * *

Mark*och*vegetation* 2* 2* 2*
Skydd*mot*störningar* 2* 2* 2*
Bygglov,*rivningslov*och*marklov* 2* I*delar*av*kartan* I*delar*av*kartan*
Möjligheter*enligt*kommunens*dagvattenstrategi*(2013)* * * *
Bestämmelser*i*syfte*att*motverka*risker*för*
översvämningar,*skred,*erosion*mer*mera*inom*
planområdet*

2* I*delar*av*kartan* 2*

Användningen*och*utformningen*av*marken*och*reservera*
mark*för*vissa*anläggningar*

PARK*med*öppet*dike*
Pumpstation*för*
dagvatten*

NATUR*
Pumpstation*

PARK*med*
dagvatten*
NATUR*med*
dagvatten*

Markbeläggningar*med*viss*genomsläpplighet*om*det*
grundas*på*bevarandeperspektivet*

2* 2* 2*

Vegetationstyper* 2* 2* 2*

Bevarande*av*träd*
Befintliga*träd*får*inte*
fällas*utan*särskild*
prövning*

Marklov*krävs*för*
borttagande*av*ekar*
med*stamdiameter*>0.2*
m*på*1.5*m*höjd*

Marklov*krävs*för*
att*fälla*inmätta*
träd*

Markytans*utformning*och*höjdläge*inom*planområdet* Höjdläge*delvis* Höjdläge*delvis* Höjdläge*delvis*
Placering,*utformning*och*utförande*av*byggnadsverk*och*
tomter*

Endast*källarlösa*hus* *
Endast*källarlösa*
hus*i*delar*av*kartan*

Tekniskt*utförande*av*bebyggelsen*med*hänsyn*till*det*
allmänna*eller*grannar*

2* 2* 2*
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"
Svenskt"Vatten"(2011)"ger"exempel"på"konkreta"krav"som"kan"ställas"i"plankartan"för"att"
säkerställa"en"hållbar"dagvattenhantering."Av"dessa"är"det"endast"bestämmelsen"kring"
källarlösa" hus" som" används" i" de" studerade" planerna," i" delar" av" Norr" om" Vistavägen."
Bestämmelsen"om"LOD"används"i"Talldalen"och"Ängarna."Dock"finns"det"motstridigheter"
i"Svenskt"Vattens"(2011)"rekommendationer"och"Christensens"(2012)"resonemang"kring"
vilka"som"har"lagstöd."Att"i"detaljplan"reglera"flöden"finns"enligt"Christensen"inte"lagstöd"
för."Att"dagvatten" från"tak"och"hårdgjorda"ytor"ska"avledas"ovan"mark"kan"ses"som"en"
viss" teknik" och" har" inte" heller" något" lagstöd." Maximal" andel" hårdgjorda" ytor" eller"
minimum" andel" infiltrationsvänlig" yta" kan" ses" som" ett" sätt" att" bestämma" kring"
markytans"utformning"med"stöd"av"4"kap."10§"PBL."Boverket"ger"här"ett"exempel"som"
liknar"det"Stockholm"Vatten"ger."Christensen"(2012)"menar"dock"att" syftet"med"denna"
paragraf"är"att"kunna"påverka"miljön"inom"planområdet,"till"exempel"trafiksäkerhet"eller"
solinfall"på"en" lekplats."Därmed"kan"det"vara" så"att" en"bestämmelse"av"detta" slag" inte"
heller"har"något" lagstöd"om"syftet"är"att"påverka"miljön" i"sjöar"och"vattendrag"utanför"
planområdet."Ingen"av"planerna"i"studien"har"använt"en"bestämmelse"kring"hårdgjorda"
eller"infiltrationsvänliga"ytor.""
"
De"bestämmelser"som"Boverket"ger"exempel"på"har" inte"heller"använts" i"de"studerade"
planerna," förutom" vissa" villkor" för" lovgivning." Som" framgick" från" intervjun" med"
planarkitekten"för"Norr"om"Vistavägen"ska"en"detaljplan" inte"ska"göras"mer"detaljerad"
än"nödvändigt,"olika"exakta"bestämmelser"måste"hanteras"i"ett"senare"skede."Samtidigt"
menar" bygglovhandläggarna" att" de" ger" lov" enligt" detaljplanen" men" informerar"
byggherrarna"om"dagvattenhantering." Inspektörerna"diskuterar"med"byggherren"vilka"
lösningar"de"har"tänkt"sig"och"informerar"om"kommunens"policy"att"det"helst"ska"vara"
LOD." Stockholm" Vatten" förespråkar" LOD" men" kan" enligt" intervjun" aldrig" neka" en"
fastighetsägare"inom"ett"verksamhetsområde"en"anslutning."Om"krav"inte"ställs"i"något"
av" skedena" är" det" upp" till" byggherren" hur" dagvattenhanteringen" ska" lösas." I"
exploateringsavtalen"ställs"krav"på"exploatören"att"vidta"vissa"dagvattenåtgärder,"dock"
är" syftet" med" ett" exploateringsavtal" enligt" Christensen" (2012)" att" reglera" själva"
genomförandeskedet"av"en"plan"och"inte"tillståndet"därefter."Dessutom"är"det"av"vikt"att"
avtalen"följs"upp"för"att"säkerställa"att"åtgärderna"genomförs"vilket"inte"alltid"sker."För"
att" denna" uppföljning" ska" ske" efterfrågas" en" avstämning" mellan" Bygglov" och" Mex" i"
samband"med"bygglovgivningen,"vilket"inte"sker"idag.""
"
Jardbrink"(2015)"menar"att"bestämmelser"kring"LOD"är"för"otydligt"och"Svenskt"Vatten"
(2011)" menar" att" LOD" ibland" är" ett" missförstått" begrepp" då" det" ibland" har" använts"
ogenomtänkt" och" orsakar" översvämningar." Talldalen" är" ett" exempel" på" ett" sådant" fall"
där"det"visar"sig"att"dagvatten"inte"har"någon"möjlighet"att"infiltrera"och"inte"heller"har"
någon" möjlighet" att" ledas" bort" då" något" dagvattensystem" inte" har" byggts" ut." En"
anledning" till" att" ingen"dagvattenledning" byggdes" ut" tros" vara" en" för" stark" tilltro" i" att"
kunna"tillämpa"LOD."Så"som"Svenskt"Vatten"(2011)"beskriver"hur"missförstånd"uppstår"
då" uppfattningen" är" att" allt" regnvatten" ska" tas" omhand" lokalt" och" att" det" därför" inte"
byggs"ut"något"dagvattensystem"är"fallet"i"Talldalen.""

Komplex lagstiftning 
Att" lagstiftningen" kring" dagvattenhantering" är" komplex" visar" sig" tydligt" både" i"
litteraturstudien"och"i"empirin."I"litteraturstudien"visar"det"sig"inte"vara"självklart"vilka"
planbestämmelser" en" kommun" bör" använda" och" som" är" förenliga" med" planc" och"
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bygglagen." Svenskt" Vatten" rekommenderar" exempelvis" planbestämmelser" som" Jonas"
Christensen"(2012)"inte"ser"att" lagstiftningen"stödjer." "Även"Boverket"är"mer"restriktiv"
än" Svenskt" Vatten." Det" visar" sig" att" Huddinge" kommuns" dagvattenstrategi" är" relativt"
restriktiv"kring"vad"som"går"att"reglera"i"en"detaljplan"i"enlighet"med"Christensen"(2012)"
och" Boverket." Strategin" uttrycker" explicit" att" krav" på" lokalt" omhändertagande" av"
dagvatten"inte"är"lagenligt"då"det"kan"klassas"som"en"viss"teknik"vilket"inte"kan"regleras"
med"planbestämmelser."Det"visar"sig"också"att"det"i"Huddinge"har"skett"ett"skifte"från"att"
ha" använt" bestämmelser" kring" LOD" i" detaljplan" till" att" frångå" det," dels" för" att" det"
framgick"att"det"inte"var"förenligt"med"PBL."""
"
Vid"tolkning"kring"huruvida"det"finns"stöd"i"lagen"för"en"viss"planbestämmelse"är"det"av"
vikt" att" se" till" syftet" bakom" bestämmelsen." Planbestämmelser" i" syfte" att" motverka"
översvämning" går" att" hitta" stöd" för" i" PBL" med" hänvisning" till" 4" kap." 12§," däremot"
planbestämmelser" med" syfte" att" uppfylla" MKN" är" svårare" att" hitta." Samtidigt" ska"
miljökvalitetsnormerna"enligt"PBL"följas"vid"planläggning,"en"detaljplan"som"motverkar"
MKN" kan" fällas" av" Länsstyrelsen." Kommunen" ska" dessutom" vid" planläggning" enligt"
Boverket" visa" hur" dagvattnet" ska" hanteras." Planbestämmelserna" kan" skapa"
förutsättningar"för"dagvattenhantering"men"det"är"svårare"att"garantera"att"en"viss"typ"
av"omhändertagande"kommer"att"ske."I"lagstiftningen"finns"alltså"en"målkonflikt"mellan"
att"se"till"att"MKN"uppfylls"och"att"detaljstyra"för"mycket.""
"
När"det"gäller"ansvar"för"dagvatten"är"det"även"där"komplext"då"ansvaret"för"avvattning"
ligger" hos" den" enskilda" fastighetsägaren" medan" ansvaret" för" att" sedan" ta" hand" om"
dagvattnet" ligger" på" VAchuvudmannen" som" i" vanliga" fall" är" kommunen." I" Huddinge"
kommun"är"det"däremot"Stockholm"Vatten"AB"som"är"VAchuvudman"vilket" innebär"att"
en" tredje" aktör" är" involverad." För" den" allmänna" platsmarken" är" det" fortfarande"
kommunen"som"är"huvudman."Detta"gör"att"när"öppna"dammar"ska"anläggas"på"allmän"
platsmark" uppstår" diskussioner" kring" vems" ansvaret" för" kostnad" och" skötsel" är," dock"
verkar" det" som" att" Huddinge" har" en" lösning" för" detta" genom" att" dela" upp" skötsel" av"
dammens"funktion"och"skötsel"av"parkens"funktion."
"
Från" litteraturen"kring"genomförandeavtal" framgår"att"de"har" i" syfte" att" reglera" själva"
genomförandet" av" detaljplanen" och" inte" tillståndet" efter." I" genomförandeavtalen" i"
Huddinge" finns" paragrafer" kring" hur" dagvattnet" ska" hanteras" vilket" är" ett" sätt" att"
påverka"byggherren"att"genomföra"en"hållbar"dagvattenhantering."Men"eftersom"avtalet"
reglerar" just" genomförandet" finns" det" inget" som" garanterar" att" lokala"
dagvattenlösningar"inte"förändras"i"framtiden."""
"
Även" om" kommunen" vill" att" dagvatten" ska" tas" omhand" lokalt" av" den" enskilda"
fastighetsägaren" så" finns" inte" lagstöd" till" att" kräva" detta," det" är" den" kommunala" VAc
huvudmannen"som"har"ansvar"för"att"ta"hand"om"dagvattnet"från"kvartersmarken."Detta"
kan" lätt" leda" till"en"önskan"om"en"mer" tillåtande" lagstiftning"där"det"går"att"ställa"mer"
krav" på" fastighetsägare." Samtidigt" är" det" av" vikt" att" ambitionen" att" ta" hand" om"
dagvattnet"lokalt"inte"skapar"en"för"stark"tilltro"i"LOD"som"leder"till"att"dagvattensystem"
inte"byggs"ut,"vilket"är"fallet"i"Talldalen."Önskvärt"skulle"vara"om"VAchuvudmannen"kan"
neka" påkoppling" på" dagvattensystemet" om" dagvattnet" bättre" kan" tas" omhand" på" den"
egna" fastigheten,"vilket"även"står" i"ABVA"2007"men"enligt"SVAB"kan"de"aldrig"neka"en"
fastighetsägare"att"koppla"på"sig.""
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Rationell eller kommunikativ planering 
Wilkinsons" (2011)" slutsats" är" att" det" i" litteraturen" om" planeringsteori" finns" minimal"
uppmärksamhet" riktad" mot" ekologiska" överväganden" som" en" primär" angelägenhet."
Genom"att" i"denna"studie"undersöka"hållbar"dagvattenhantering" i"planeringsprocessen"
minskas"denna"brist."
"
Det" som" Friedman" (2008)" benämner" task" of" translation" uppmuntrar" till" att" översätta"
kunskap" kring" ett" fält" till" ett" annat," detta" behandlas" här" där" fälten" hållbar"
dagvattenhantering" och" planeringsteori" sammanförs." Hur" planeringen" och"
genomförandet"av"hållbar"dagvattenhantering"har"gått"till"i"fallstudien"följer"delvis"den"
rationella" modellen" och" delvis" den" kommunikativa." Inom" den" rationella"
planeringsteorin"finns"enligt"Taylor"(1998)"fem"steg:"

1. Definition"av"problem"och"mål"
2. Identifiering"av"olika"alternativ"(planer)"
3. Utvärdering"av"möjliga"planer"
4. Plangenomförande"
5. Övervakning"av"konsekvenser"

"
När"det"gäller"planeringen"i"Huddinge"kommun"och"de"planer"som"har"studerats"är"det"
flera" aspekter" som" vägs" in," där" dagvattenhanteringen" är" en" del." I" detaljplanernas"
beskrivningar" framgår" att" syftet" med" planläggningen" är" att" möjliggöra" bebyggelse" av"
bostäder" och" från" de" intervjuade" aktörerna" framgår" att"målen" för" planläggningen" har"
varit"i"enlighet"med"deras"roll."När"det"gäller"dagvattenhantering"tycker"de"intervjuade"
att" de" har" haft" samma" mål" som" övriga" inblandade" aktörer" även" om" de" har" olika"
perspektiv."Det"finns"en"medvetenhet"kring"dagvattenstrategin"och"dess"innehåll"och"en"
strävan" efter" att" skapa" lokala" och" öppna" dagvattenlösningar." På" så" vis" är"
dagvattenstrategin" till" hjälp" i" steg" 1" genom" att" identifiera" generella" problem" och"mål."
Genom"att"ta"fram"en"dagvattenutredning"identifieras"förutsättningar"och"förändringar"
för"den"enskilda"detaljplanen"vilket"kan"klassas"som"definition"av"problem"för"just"den"
planen,"i"enlighet"med"steg"1.""
"
För"Talldalen" gjordes" endast" en" generell" utredning" innan"detaljplanen"vann" laga"kraft"
och"en"mer"detaljerad"efter"laga"kraft,"inför"projekteringen."I"den"generella"utredningen"
konstateras" att" dagvattensystemet" nedströms" har" kapacitetsproblem" och" inte" får"
belastas" mer." Det" görs" dock" ingen" närmre" undersökning" kring" förutsättningarna" för"
LOD," istället" föreslås" att" geotekniska" utredningar" ska" göras" och" en" mer" detaljerad"
dagvattenhantering"utföras."Beräkningar"av"flöden"utgick"från"1cårsregn."I"kommunens"
checklista"för"dagvattenutredningar"står"dock"att"dagvattenflödena"ska"beräknas"för"10c
årsregn.""
"
I" den" fördjupade" dagvattenutredningen" för" Talldalen" görs" däremot" beräkningar" med"
hänsyn"till"10cårsregn"och"slutsatsen"kring"huruvida"systemet"kommer"klara"av"flödena"
beror"på"hur"mycket"dagvatten"som"kan"tas"omhand"lokalt."Endast"vid"fullt"LODcsystem"
skulle" flödena"motsvara" dagens"men" det" troligaste" är" att" infiltrationsmöjligheterna" är"
begränsade." En" utbyggnad" av" dagvattennätet" föreslås" vars" utformning" inte" följs" då"
endast"huvudledningen"byggs"ut."Detta"tros"vara"orsaken"till"att"vatten"har"blivit"stående"
på"en"del"fastigheter."I"Talldalen"har"alltså"det"föreslagna"alternativet"i"enlighet"med"steg"
2" och" steg" 3" i" den" rationella"modellen" inte" följts." Att" utbyggnaden" inte" gjordes" enligt"
förslaget"kan"ha"varit"en"orsak"till"att"det"senare"uppstod"problem"med"stående"vatten.""
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I" den" fördjupade" dagvattenutredningen" för" Talldalen" poängteras" även" vikten" av"
höjdsättning" och" att" fastighetsägare" bör" informeras" om" detta." Ett" sätt" att" säkerställa"
detta"är"genom"en"planbestämmelse,"i"plankartan"finns"en"bestämmelse"om"att"bygglov"
ska" föregås" av" geoteknisk" undersökning" och" att" hänsyn" ska" tas" till" risk" för"
översvämningsrisk" vid" höjdsättning." Denna" bestämmelse" gäller" dock" inte" för" hela"
planområdet,"bland"annat"inte"för"det"område"som"sedan"drabbades"av"översvämningar,"
vilket" gör" att" bygglovhandläggarna" inte" tar" särskilt" hänsyn" till" just" det" området."
Dessutom" vann" detaljplanen" laga" kraft" innan" den" fördjupade" dagvattenutredningen"
gjordes," vilket" betyder" att" den" fördjupade" utredningen" inte" kan" påverka" själva"
detaljplanen." Den" information" som" uppstår" i" den" fördjupade" dagvattenutredningen"
behöver" därför" föras" vidare" på" något" annat" sätt" än" genom" plankartan" eller"
beskrivningen."Om"och"hur"detta"har"skett"är"oklart.""
"
När"de" tre"dagvattenutredningarna" för"Norr"om"Vistavägen"gjordes,"hade"detaljplanen"
ännu" inte" antagits," här" gjordes" alltså" utförligare" utredningar" i" ett" tidigare" skede" än" i"
Talldalen"vilket"ökar"möjligheten"att"se"över"olika"alternativ"för"lösningar,"i"enlighet"med"
steg"2"och"3"i"den"rationella"modellen."Viss"begränsning"i"att"anpassa"utformningen"efter"
dagvattnet" fanns" ändå" även" i" Norr" om" Vistavägen" eftersom" planens" generella"
utformning" var" bestämd" innan," det" fanns" en" tanke" kring" var" bostäder" eller" allmän"
platsmark" skulle" placeras." Genom" att" göra" en" mer" utförlig" dagvattenutredning" ännu"
tidigare" i" processen" finns" möjlighet" att" integrera" dagvattenhanteringen" tidigare" och"
utvärdera" olika" alternativ" innan" ramarna" för" planen" sätts," t.ex." hade" planen" kunnat"
anpassas" efter" de" naturliga" hydrologiska" förutsättningarna." När" det" nu" ska" byggas"
bostäder"i"en"lågpunkt"med"utströmning"av"grundvatten"behöver"vattenvägar"där"ledas"
om.""
"
Det" visar" sig" också" att" de" lösningar" som" föreslås" i" utredningarna" inte" alltid" blir" som"
planerat" i" genomförandeskedet," i" steg" 4," eftersom" det" är" först" då" en" detaljerad"
dimensionering" görs." Om" tillräckliga" ytor" ska" avsättas" för" dagvattenhantering" är" en"
förutsättning"att"ytor"avsätts"för"det"i"planeringen."Detta"är"dock"en"kostnadsfråga,"dels"
hur"mycket"energi"och"pengar"som"ska" läggas"på"utredningar,"dels"hur"mycket"allmän"
plats"som"ska"behållas"eller"köpas"in"för"dagvattenlösningar.""Detta"är"något"som"GoT"för"
Norr"om"Vistavägen"även"påpekade,"att"inblicken"i"vad"som"fungerar"bra"och"mindre"bra"
fås" först" när" den" detaljerade" dimensioneringen" görs" och" då" har" detaljplanen" redan"
vunnit" laga"kraft"vilket"betyder"att"användningen" för"marken"redan"är"bestämd."Detta"
försvårar"möjligheten"att"till"exempel"avsätta"mer"mark"för"dagvattenhantering.""
"
Från" fallstudien" framkommer" att" det" har" uppstått" utmaningar" under"
planeringsprocessen"och"problem"som"har"behövts"lösas"vartefter."I"Norr"om"Vistavägen"
märkte"man"att"dagvattensystemet"nedströms"var"hårdare"belastat"än"vad"man"tidigare"
trott"och" i"Talldalen"uppstod"översvämningar"under"och"efter"genomförandeskedet"av"
planen." Detta" visar" på" det" som" Forrester" (1989" i" Allmendinger" 2009)" pekar" på," att"
förhållandena" inte"är"så"perfekta"som"den"rationella"modellen"utgår" från."Till"exempel"
möts" planeraren" av" ickeckomplett" information" om" alternativen" och" bakgrunden" till"
problemet"samt"begränsad" tid,"kunskap"och"resurser."Även"om"en"dagvattenutredning"
görs"blir" inte" tillgången" till" information"komplett." En"mer"detaljerad"utredning"kräver"
mer" tid" och" pengar" och" kan" ändå" inte" garantera" att" inga" oförutsägbara" utmaningar"
uppstår."Enligt"Forrester"(1989"i"Allmendinger"2009)"gör"planerare"mycket"mer"än"den"
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rationella"process"som"beskrivs"ovan," istället" improviserar"de,"ändrar"mål,"reagerar"på"
problem"och"justerar"prioriteringar"vilket"visas"i"Norr"om"Vistavägen"och"Talldalen.""
"
Enligt"den"kommunikativa"modellen"är"det"av"vikt"att"flera"olika"aktörer"är"inblandade"i"
planeringen"och"gärna"under"tidigt"skede."Detta"eftersträvas"i"Huddinge"kommun"genom"
att"jobba"i"projektform"med"representanter"från"olika"avdelningar"på"kommunen."Både"
för" detaljplaneprojekten" och" för" dagvattenstrategin" är" flera" aktörer" inblandade" i"
processen."Dock"har"VAchuvudmannen"en"central"roll"vad"gäller"dagvattenhanteringen"
och"i"Huddinge"kommun"är"denna"inte"kommunen"själv"utan"extern,"Stockholm"Vatten."
Det" framkommer" att" med" en" extern" VAchuvudman" är" det" svårare" att" påverka" och"
avstämningen" sker" inte" tillfredsställande," till" exempel" i" Talldalen," där" ett" område" som"
sett"i"efterhand"borde"ha"tagits"med"i"verksamhetsområdet"inte"gjorde"det."Detta"är"dock"
något" som" jobbas" med" för" tillfället," att" involvera" Stockholm" Vatten" tidigt" i"
planprocessen."I"Norr"om"Vistavägen"var"Stockholm"Vatten"med"tidigt"i"processen"vilket"
ansågs"positivt"av"miljöplaneraren.""
"
Det" är" också" tydligt" att" just" dagvatten" är" ett" komplext" område" där" det" lätt" uppstår"
utmaningar" och" lösningarna" är" platsspecifika." I" Huddinge" kommun" är" det" kommunen"
som" är" huvudman" för" den" allmänna" platsmarken" och" Stockholm" Vatten" som" är"
huvudman"för"dagvattennätet."Båda"har"varit"med"och"utarbetat"dagvattenstrategin"och"
är"måna"om"att"få"till"hållbara"lösningar"men"i"sina"olika"roller"kan"det"ändå"uppstå"olika"
perspektiv." Till" exempel" finns" det" en" syn" från" Stockholm" Vattens" sida" att" kommunen"
skulle" kunna" jobba"mer"med" lokala" dagvattenlösningar"på"den" allmänna"platsmarken."
Med"flera"aktörer"och"olika"perspektiv"blir"det"svårare"att"följa"den"rationella"modellen"
och"det"blir"av"större"vikt"med"dialog"och"förhandling."""
"
Alexander" (2001" i" Allmendinger" 2009)" ställer" sig" frågande" till" huruvida" en" plan" i"
enlighet" med" kommunikativ" planering" kommer" att" implementeras" när" rollen" som"
planerare" inte" är" att" ”få" saker" gjorda”" som" i" den" rationella" planeringen"med" fokus" på"
implementering"och"uppföljning."När"det"gäller"de"tre"planerna"i"fallstudien"har"planerna"
i" sig" implementerats" och" de" dagvattenlösningar" som" diskuterades" under"
planeringsskedet"genomfördes"delvis."Rutinen"är"att"Mex,"GoT"och"SVAB"är"med"under"
både" planeringsskedet" och" genomförandeskedet," vilket" ger" en" naturlig" överlämning"
däremellan."Vid"byggherrens"ansökan"om"bygglov" tar"bygglovhandläggaren"hänsyn"till"
plankartan"och"kollar"ibland"i"beskrivningen."Avtal"eller"utredningar"kollar"de"dock"inte"
på." Den" rationella" modellen" skulle" här" förespråka" en" tydligare" uppföljning." Detta" är"
något"som"även"har"framförts"av"Mex"för"Norr"om"Vistavägen,"att"uppföljning"av"avtalen"
troligtvis" blir" bättre" när" nya"mallar" har" tagits" fram"där" viten" är" inkluderade." Även" en"
avstämning"mellan"bygglovavdelningen"och"Mex"efterfrågas.""
"
En" viss" avstämning" sker" mellan" Bygglovavdelningen" och" Markc" och"
exploateringsavdelningen" genom" att" bygglovsärenden" skickas" på" remiss." Dessa" berör"
dock" främst" gatukostnader" och" inte" dagvattenhantering." Även" Gatuc" och"
trafikavdelningen" svarar" på" remiss" i" bygglovsärenden" vilket" ger" en" möjlighet" för"
avstämning" kring" lämpliga" höjder" mellan" privata" fastigheter" och" gatan." Trots" detta"
uppstod"problem"i"Talldalen"med"fastigheter"som"ligger"för"lågt"och"därmed"får"stående"
vatten."Enligt"den"rationella"planeringsteorin"skulle"tydligare"rutiner"kunna"förespråkas"
här."Den"kommunikativa"planeringen"skulle"kunna"peka"på"bristfällig"dialog,"att"det"inte"
går"att"ha"kunskap"om"allt"men"att"en"tät"dialog"är"av"vikt.""
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När" genomförandet" sedan" går" vidare" från" bygglovhandläggaren" till" inspektören" följer"
inspektören" upp" det" som" står" i" bygglovet" men" kollar" inte" på" plankartan,"
planbeskrivningen,"utredningarna"eller"avtalen."Centralt"för"inspektörerna"är"att"under"
det"tekniska"samrådet"berätta"om"kommunens"policy"kring"lokalt"omhändertagande"och"
diskutera"hur"byggherren"har" tänkt,"men"några"krav"kan" inte" ställas."Om"det" finns"ett"
utbyggt"dagvattensystem"som"byggherren"vill"ansluta"sig"till"så"kan"varken"inspektören"
eller"Stockholm"Vatten"neka" till"detta."Det"enklaste" för"byggherrarna"är"att"ansluta"sig"
direkt" till" systemet" men" de" verkar" ändå" förstå" problematiken" kring" dagvatten." Detta"
visar"att"även"om"kommunen"inte"kan"ställa"några"krav"kring" lokalt"omhändertagande"
av"dagvatten"är"dialog"kring"ämnet"av"stor"vikt,"vilket"är"i"linje"med"den"kommunikativa"
planeringen"med"dialog,"förhandling"och"ett"mål"att"nå"konsensus.""
"
Det" femte" steget," övervakning"av"konsekvenser," i" den" rationella"modellen"blir" aktuellt"
när" planen" är" genomförd." Talldalen" och" Ängarna" har" genomförts" medan" Norr" om"
Vistavägen"håller"på"att"genomföras"just"nu."I"Talldalen"visar"sig"negativa"konsekvenser"
av" planen" och" genomförandet" tydligt" med" de" översvämningar" som" har" uppstått" och"
detta"är"något"som"kommunen"och"Stockholm"Vatten"nu"försöker"åtgärda."I"Ängarna"är"
de" inblandade"medarbetarna"nöjda"med"hur"dagvattnet"har"hanterats,"att"parken"med"
diket" blev" trevlig" och" tillgängligt." Klagomål" kring" säkerhet" för" barn" har" inte" heller"
kommit"in."Det"verkar"som"att"det"är"just"när"klagomål"kommer"in"som"utvärdering"av"
konsekvenser"sker."Här"finns"dock"potential"att"även"följa"upp"planer"där"klagomål"inte"
har" kommit" in." Ängarna" kan" tas" tillvara" som" ett" exempel" på" hur"man" jobbat"med" en"
öppen" dagvattenlösning" och" dess" olika" aspekter" med" funktion," estetik" och" säkerhet."
Både" från" bra" och" mindre" bra" genomföranden" kan" lärdomar" tas" med" till" kommande"
planer.""
"
En" väsentlig" skillnad" mellan" hållbar" dagvattenhantering" och" traditionell"
dagvattenhantering"är"att"hållbar"dagvattenhantering"placeras"ovan"mark"och"därmed"
tar" större" ytor." Detta" kan" innebära" att" dagvatten" tar" upp"mark" till" förmån" från" andra"
funktioner" eller" att" funktioner" integreras." På" så" vis" är" hållbar" dagvattenhantering" i"
större" utsträckning" en" aspekt" av" samhällsplaneringen" vilket" gör" att" fler" aktörer"
påverkas," både" förvaltningar"på" kommunen," privata" aktörer" och"medborgare."Därmed"
blir"den"kommunikativa"ansatsen"av"större"vikt"eftersom"dessa"aktörer"bör"involveras"i"
planeringsprocessen.""

Ett gränsöverskridande ämne 
Stahre"(2006)"menar"att"problemen"med"genomförande"av"hållbar"dagvattenhantering"
verkar" vara" av" institutionell" karaktär" snarare" än" teknisk," vilket" visas" i" studien" av"
Huddinge."Från"intervju"med"SVAB"framgår"att"det"finns"en"ovana"bland"inblandade"att"
jobba" med" frågor" kring" hållbara" dagvattenlösningar." Hållbar" dagvattenhantering"
handlar" om" att" hitta" platsspecifika" lösningar" samtidigt" som" ansvarsfördelningen" kan"
vara" oklar." Detta" försvårar" möjligheten" att" hitta" rutiner" kring" hållbara"
dagvattenlösningar," varje" fall" är" unikt" och" kräver" sin" specifika" lösning."Hur" dagvatten"
hanteras" påverkar" mer" än" bara" den" specifika" tekniska" lösningen." En" hållbar"
dagvattenhantering"kräver"ofta"mer"plats"än"den"traditionella"med"öppna"lösningar"som"
kräver" mer" utrymme." Därför" behöver" dagvattenhanteringen" synkroniseras" och"
integreras"med"annan"markanvändning."Detta"kan"även"bidra"med"positiva"sociala"och"
värden," vilket" Ängarna" är" ett" exempel" på." Denna" gränsöverskridning" gör" att"
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dagvattenhantering" blir" en" angelägenhet" för" samhällsplaneringen" och" inte" endast" en"
teknisk"aspekt,"vilket"Stahre"(2006)"pekar"på.""Även"Svensson"(2015)"och"Svenskt"Vatten"
(2011)"betonar"vikten"av"att"samarbeta"över"förvaltningsgränser.""
"
Dagvattenhanteringens" gränsöverskridande" karaktär" gör" att" planerarens" roll" blir"
central." Healy" (1993" i" Allmendinger" 2009)" menar" att" planerare" ofta" ser" sin" roll" som"
balanserande" mellan" olika" diskurser." För" exemplen" i" Huddinge" handlar" detta" om"
avvägningar"mellan"exempelvis" exploatering"och"bevarande"av"mark" som"kan"hantera"
dagvatten" eller" mellan" öppna" diken" och" nedgrävda" ledningar." Healy" (1993" i"
Allmendinger"2009)"menar"vidare"att"den"avvägning"som"görs"ofta"inte"framgår"i"planen."
För"Norr" om"Vistavägen" var" det" aldrig" ett" alternativ" att" inte" exploatera" och"målet" för"
planarkitekten"var"att"skapa"byggrätter."Miljöplanerarens"mål"är"att" försöka"bevara"de"
naturliga"förhållandena,"bland"annat"de"naturliga"vattenvägarna,"i"den"bästa"av"världar"
så" anpassar" man" exploateringsgrad" efter" vattenförhållandena." Trycket" på" att" bygga"
bostäder"och"även"få"ekonomi"i"projektet"försvårar"dock"detta"mål.""
"
I" de" olika" delarna" av" planeringsprocessen" arbetar" aktörerna" efter" respektive" roll." I"
planeringsskedet" görs" utredningar" och" en" plankarta" med" beskrivning" tas" fram."
Samtidigt"är"utredningarna"inte"alltför"detaljerade"då"vissa"saker"behöver"utredas"mer"i"
ett"senare"skede."Bygglovhandläggarens"uppgift"är"att"följa"plankartan"och"när"det"gäller"
dagvattenhantering," se" till" att" höjdsättning" blir" lämplig," här" utgår" man" från" att"
utredningar"har"gjorts"i"tidigare"skede."Att"följa"upp"avtal"ingår"inte"i"ramen"för"PBL"och"
är" därför" inget" som" bygglovhandläggaren" gör." Här" kan" det" uppstå" en" oklarhet" i" hur"
mycket"något"ska"utredas"och"i"viket"skede."Det"som"inte"utreds"blir"i"slutändan"upp"till"
byggherren"att"lösa.""
"
Ett" exempel" på" hur" en" outredd" utmaning" skjuts" till" ett" senare" skede" är"
utströmningsområdet"i"Norr"om"Vistavägen"som"hittades"en"bit"in"i"processen"och"som"
då" redan" var" avsatt" för" bostadsbyggande" även" om" det" i" utredningen" och" enligt"
Stockholm"Vatten"kunde"anses"som"olämpligt"för"bebyggelse."Området"fortsatte"att"vara"
avsatt" för"bebyggelse"och" inget" speciellt"krav" för"bygglov"eller"planbestämmelse"kring"
höjdsättning" infördes." Planbestämmelsen" om" källarlösa" hus" gällde" inte" för" det" här"
området." Byggherren" har" fått" bygglov" på" fastigheten" och" även" tekniskt" samråd" har"
genomförts."Eftersom"kommunen" inte"har"satt"några"speciella"krav" förlitar"man"sig"på"
att"byggherren"löser"det."Samtidigt"är"byggherren"inte"helt"fri"utan"har"en"skyldighet"att"
följa"BBR"och"Jordabalken"och"därmed"inte"skapa"olägenheter"för"andra."Hur"lösningen"
blir"med"omledning"av"vattenvägarna"eller"på"något"annat"sätt"visar"sig"för"kommunen"
när"inspektören"gör"det"första"platsbesöket.""
"
Samtidigt" som" dagvattenhantering" handlar" om" platsspecifika" lösningar" med"
gränsöverskridning" över" olika" professioner" finns" även" en" geografisk"
gränsöverskridning." Hur" dagvatten" hanteras" på" en" plats" påverkar" även" omgivningen"
vilket" gör" att" ett" helhetsgrepp" behövs." Detta" kan" kopplas" till" teorier" kring"
systemplanering" där" den" byggda" miljön" enligt" Taylor" (1998)" ses" som" ett" system"
bestående" av" olika" aktiviteter" som" är" sammanlänkade." Olika" dagvattenlösningar" kan"
sättas" in" i"ett"sådant"system,"hur"en"dagvattenlösning"utformas"påverkar"andra"delar" i"
systemet." Att" eftersträva" platsspecifika" lokala" lösningar" på" den" enskilda" fastigheten,"
vilket"görs"i"Huddinge,"är"en"del"i"arbetet"med"att"uppnå"en"hållbar"dagvattenhantering"
men" enligt" miljöplaneraren" och" planarkitekten" för" Norr" om" Vistavägen" krävs" en"
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helhetssyn" kring" kommunens" dagvattenhantering" och" enligt" Stockholm"Vatten" saknas"
en"simulering"av"100cårsregn"för"kommunen.""
"
Redan"när"beslut" kring" vilka" områden" som" ska" exploateras" och"hur" sätts" ramarna" för"
dagvattenhanteringen."Därmed" är" tidigare" ställningstaganden" såsom"planprogram"och"
översiktsplan" viktiga" eftersom" detaljplanen" följer" i" deras" spår." Förutom" planspecifika"
åtgärder" behövs" åtgärder" nedströms," vilka" enligt" Stahre" (2006)" kan" vara" i" form" av"
dammar"och"våtmarker."Detta"är"något"som"kommunen"enligt"miljöplaneraren"för"Norr"
om" Vistavägen" jobbar" med." Eftersom" det" är" svårt" att" ställa" krav" på" enskilda"
fastighetsägare" är" möjligheterna" att" påverka" dagvattenhanteringen" på" kommunens"
mark,"på"vägar,"i"parker"och"naturområden"större."" "
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Diskussion 
Den"komplexa"lagstiftningen"och"gränsöverskridningen"hos"dagvattenhantering"visar"att"
planering"och"genomförande"av"hållbar"dagvattenhantering"i"praktiken"är"svår."Problem"
med" dagvattenhantering" märks" tydligt" när" översvämningar" uppstår" eller"
ledningssystem" är" underdimensionerade." Förutom" att" förhindra" översvämning" ska" en"
hållbar" dagvattenhantering" även"motverka" att" kvaliteterna" hos" kommunens" sjöar" inte"
försämras," att"MKN" inte" uppnås."MKN" är" ett" sätt" att" ställa" krav" hos" kommunerna" att"
vidta"åtgärder" för"en"miljömässigt"hållbar"utveckling."Hur"detta" ska" ske" i"praktiken"är"
dock" svårare" när" det" samtidigt" finns" ett" mål" att" bygga" mer" bostäder" och" därmed"
hårdgöra" mer" ytor" som" orsakar" flöden" av" dagvatten." När" mer" bostäder" byggs"
privatiseras" dessutom"mer"mark." Ett" medel" för" att" uppnå"miljökvalitetsnormerna" för"
sjöar" och" vattendrag" är" krav" på" fastighetsägarna" att" ta" hand" om" dagvattnet" på" ett"
hållbart" sätt." För" detta" krävs" dock" en" ändrad" lagstiftning" som" tillåter" kommunen" att"
ställa"högre"krav"på"fastighetsägare,"vilket"kan"ses"som"en"lösning"för"att"uppnå"MKN."
"
Viktigt" är" dock" att" inte" ha" för" stor" tilltro" i" LOD," det" bör" bara" kunna" krävas" när"
förutsättningar" finns" för" det." Dagvattenhantering" är" beroende" av" platsens"
förutsättningar,"en"typ"av" lösning"fungerar" inte" i"hela"kommunen."Detta"belyser"vikten"
av"att"göra"noggranna"utredningar."Ett"krav"på"LOD"bör"endast"kunna"ställas"om"det"är"
klart" att" det" finns" förutsättningar" för" det." " Här" uppstår" frågan" kring" hur" noggrann" en"
dagvattenutredning" ska" vara" och" i" vilket" skede." Om" det" i" detaljplan" ska" krävas" LOD"
innebär"det"att"förutsättningen"för"LOD"i"varje"fastighet"i"den"planen"ska"vara"utredd"och"
att" bygglov" inte" ska" beviljas" om" LOD" inte" tillämpas." Ofta" är" det" inte" förrän" när" man"
börjar"gräva"i"marken"inför"byggnationen"som"förutsättningarna"för"LOD"framkommer."
För"att" säkerställa"att"LODclösningen" inte"ändras"behöver"det"då"vara"bygglovspliktigt"
att" ändra" dagvattenlösningen" så" som" uppfartens" genomsläppliga" material," det" gröna"
taket"eller"stenkistan."Ett"alternativ"till"att"ställa"kravet" i"detaljplan"kan"därför"vara"att"
tillåta"Stockholm"Vatten"att"ställa"krav"på"fastighetsägaren"innan"påkoppling"på"nätet.""
"
Även"om"det"inte"går"att"ställa"krav"på"enskilda"fastighetsägare"i"detaljplan"finns"andra"
möjligheter"att"påverka"de"enskilda"fastighetsägarna."Krav"på"fastighetsägare"kan"ställas"
i"samband"med"markanvisningar"och"exploateringsavtal"med"exempelvis"grönytefaktor,"
ett"verktyg"som"ställer"krav"på"en"viss"andel"grönska.""Här"är"dock"viktigt"att"uppföljning"
sker" mellan" exempelvis" bygglovavdelningen" och" markcoch" exploateringsavdelningen."
Förutom" att" ställa" krav" kan" hållbar" dagvattenhantering" uppmuntras" på" andra" sätt"
genom" att" mer" information" om" dagvatten" ges," de" broschyrer" som" finns" på" Huddinge"
kommun"skulle"kunna"delas"ut"i"större"utsträckning."Förutom"problem"och"funktionella"
lösningar"i"dagvattenhantering"bör"även"andra"värden"belysas."I"bygglovsskedet"och"det"
tekniska" samrådet" är" den" främsta" dagvattenlösningen" som" diskuteras" stenkistor" och"
lämplig"placering"av"dessa."Här"finns"dock"möjlighet"att"uppmuntra"till"andra"lösningar"
såsom" gröna" tak," genomsläppliga" material" och" små" dammar." Förutom" att" motverka"
översvämning" på" den" egna" fastigheten" och" omgivningen" finns" sociala," estetiska" och"
ekologiska"värden"som"dessa"lösningar"för"med"sig"vilket"är"något"som"kan"framställas"
som"attraktivt.""
"
Eftersom" hållbara" dagvattenlösningar" är" svåra" att" få" till" på" kvartersmark" och" om" de"
genomförs"finns"inget"som"garanterar"att"de"finns"kvar"är"ett"alternativ"att"fokusera"mer"
på"den"allmänna"platsmarken"som"kommunen"har"möjlighet"att"kontrollera."Dessutom"
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ligger"ett"stort"ansvar"hos"kommunen"att"ta"hand"om"sitt"dagvatten"från"den"allmänna"
platsmarken"på"ett"hållbart"med"lokala"och"öppna"lösningar."Mer"satsningar"på"allmän"
plats" kan" exempelvis" göras" genom" att" ge" mer" resurser" och" ansvar" till" gatuc" och"
trafikavdelningen," införa" studiebesök" och" en" exempelbank" för" att" få" inspiration" och"
införa" rutiner" för" bekostnad" och" drift" av" öppna" dagvattenlösningar." Här" finns" även"
möjligheter"att"samarbeta"med"det"kommunala"VAcbolaget"för"att"ta"hand"om"dagvatten"
från"enskilda"fastighetsägare"när"förutsättningarna"inte"finns"på"kvartersmarken."
"
Det" är" också" viktigt" att" använda" de"möjligheter" som" finns" för" att" säkerställa"markens"
lämplighet"i"planläggningen."Här"kan"det"finnas"behov"av"att"föra"en"dialog"och"klargöra"
vilka" planbestämmelser" som" är" lämpliga" och" vilka" följder" de" får" i" bygglovsskedet." En"
viktig" del" i" planläggningen" är" även" att" avsätta" mark" för" hållbar" dagvattenhantering."
Eftersom"vatten"är"geografiskt"gränsöverskridande"är"det"väsentligt"att"ha"en"förståelse"
för"vad"som"händer"utanför"den"enskilda"planen,"hur"områden"hänger"ihop"och"påverkar"
varandra." " Här" kan" en" skyfallsplan" med" 100cårssimulering" eller" en" tematisk"
översiktsplan"(TÖP)"som"behandlar"just"dagvattenhantering"vara"till"hjälp.""
"
Tabell&4:&Utmaningar&och&förslag&på&åtgärder&

Utmaning* Åtgärd* Exempel*

Svårt*att*ställa*krav*
på*enskilda*
fastighetsägare*i*
detaljplan*

Krav*på*andra*sätt*

Markanvisningar*
Grönytefaktor*
Exploateringsavtal*med*uppföljning*mellan*
bygglovavdelningen*och*mark2och*
exploateringsavdelningen*

Uppmuntra*på*andra*sätt*
Visa*på*värden*med*lokala*och*öppna*
dagvattenlösningar*
Dela*ut*broschyrer*mer*

Fokusera*mer*på*allmän*platsmark**

Mer*resurser*och*ansvar*till*gatu2*och*
avdelningen*
Studiebesök*
Exempelbank*
Tätt*samarbete*med*VA2bolaget*
Rutiner*för*bekostnad*och*drift*av*öppna*
lösningar*

Säkerställning*av*
markens*lämplighet*

Klargöra*vilka*planbestämmelser*som*
är*lämpliga*och*när*de*är*nödvändiga*

Dialog*mellan*planavdelningen*och*
bygglovavdelningen*kring*planbestämmelser*

Vatten*är*
geografiskt*
gränsöverskridande*

Långsiktig*helhetssyn*

Avsätta*mark*i*tidiga*skeden*(behålla/köpa*in*
allmän*platsmark)*
1002årssimulering/Skyfallsplan*
TÖP*

"
Denna" diskussion" kring" utmaningar" och" åtgärder" fokuserar" på" Huddinge" kommun."
Hållbar" dagvattenhantering" är" däremot" en" angelägenhet" även" utanför" Huddinge" och"
utanför"Sverige"då"klimatförändringar"och"urbanisering"är"en"global" företeelse."Frågor"
som"kan"ställas"utifrån"resultatet"är"hur"andra"kommuner"och"länder"behandlar"hållbar"
dagvattenhantering."Förslag"på"vidare"forskning"är"därför"att"vidga"denna"studie"till"ett"
globalt"sammanhang.""" "
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Slutsats 
Denna"studie"har"syftat"till"att"undersöka"hur"hållbar"dagvattenhantering"implementeras"
i"den"kommunala"planeringen"och"klargöra"vilka"möjligheter"och"utmaningar"som"finns."
Frågeställningarna"som"besvaras"är:"
!

• Vad"innebär"hållbar"dagvattenhantering"och"hur"kan"det"planeras"för"och"
genomföras"i"den"kommunala"planeringen?""

• Hur"planeras"och"genomförs"hållbar"dagvattenhantering"i"Huddinge"kommun?"
• Vilka"hinder,"utmaningar"och"möjligheter"finns"för"en"hållbar"dagvattenhantering"

i"den"kommunala"planeringen?"
!
Undersökningen" visar" att" hantering" av" dagvatten" spänner" över" flera" ansvarsområden"
och" geografiska" områden." Hållbar" dagvattenhantering" handlar" både" om" att" motverka"
översvämningar"och"motverka"att" föroreningar"släpps"ut"hos"recipienten."Utöver"detta"
tar"en"hållbar"dagvattenhantering"tillvara"på"sociala"och"andra"ekologiska"värden."Det"är"
kommunens" ansvar" att" miljökvalitetsnormerna" följs" samtidigt" som" ansvaret" för"
dagvattenhanteringen" fördelas" både" på" kommunen," VAchuvudmannen" och" enskilda"
fastighetsägare."Lagstiftningen"ger"lite"stöd"för"kommuner"att"i"detaljplaneringen"ställa"
krav" på" fastighetsägare" att" tillämpa" LOD," vilket" gör" att" andra"metoder" och" ett" större"
perspektiv"krävs"av"kommunen.""
"
Huddinge"kommun" jobbar"med"att" få" till" hållbara"dagvattenlösningar"genom"att" jobba"
gränsöverskridande"med"dagvattenhantering"och"i"flera"skeden."Under"senare"år"har"ett"
skifte" i" planeringen" skett" då"man"har" kommit" underfund"med" att" det" inte" finns" stöd" i"
lagen"att"kräva"LOD"och"att"det"heller"inte"alltid"är"lämpligt"med"LOD."Samtidigt"finns"en"
vilja"att"på"andra"sätt"än"genom"planbestämmelser"se"till"att"hållbara"dagvattenlösningar"
tillämpas."Det"är"dock"svårt"att"följa"planeringen"för"en"hållbar"dagvattenhantering"fullt"
ut"då"utmaningar"dyker"upp" längs"vägen"och" lösningar" som"är" tänkta" från"början" inte"
passar" i" slutändan." Här" finns" avvägningar" kring"markanvändning," ekonomi," praktiska"
aspekter"och"säkerhet.""
"
Ämnet" är" komplext" och" såväl" rutiner" som" gemensamma" mål" och" förståelse" samt"
kommunikation" är" av" stor" vikt." I" planering" och" genomförande" av" hållbar"
dagvattenhantering"finns"inslag"av"både"rationell"och"kommunikativ"planering."Med"en"
gemensam"dagvattenstrategi" sätts" gemensamma"mål"och"med"väl"utförda"utredningar"
redogörs" för"utmaningar"och" lösningar" i" enlighet"med"den" rationella"planeringsteorin."
Samtidigt" är" dagvatten" ett" oförutsägbart" ämne" där" problem" kan" uppstå" vartefter." En"
hållbar" dagvattenhantering" innebär" platsspecifika" lösningar" och" involvering" i"
samhällsplaneringen."Därför"är"det"av"vikt"att"involvera"flera"olika"aktörer,"gärna"i"tidigt"
skede," i" enlighet" med" den" kommunikativa" planeringsteorin." Av" vikt" för" en" hållbar"
dagvattenhantering"är"att"ta"tillvara"på"flera"olika"möjligheter.""
"
"
" "
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