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Abstract

Abstract
Purpose: Climate change and increased proportion of hard surfaces due to urbanization
is causing problems with flooding. Although it has been known for a long time that
traditional stormwater management needs to be complemented, progress towards
Sustainable Drainage Systems, SuDS, is slow. Techniques to locally handle storm water
are available for most situations, but there is a lack of knowledge and experience. The
aim of this essay is to present a proposal on how implementation of SuDS can be
promoted in urban development projects in Jönköping municipality.
Method: Using literature review, interviews, document analysis and observation a
qualitative study was conducted in two urban development projects; Ekostaden
Augustenborg in Malmö and Munksjöstaden in Jönköping.
Findings: The majority of the stormwater management techniques available in
Augustenborg have also been discussed in Munksjöstaden by Jönköping municipality.
Only one third of the techniques which has been discussed will be realized. Jönköping
municipality lacks clear goals and a vision that is integrated into the planning process,
which can explain this. During the interviews the site conditions were presented as
arguments to why SuDS is difficult to implement. However the analysis showed that it
is the other conditions that are decisive, something that also the scientific studies
indicated. In order to promote the implementation of SuDS general and project-specific
actions were elaborated.
Implications: The local plan is the municipality’s sharpest tool for control of the
physical development and demands must be submitted in the local plan in order for
SuDS to be implemented. The municipality needs to reprocess a practice level and
equate SuDS with traditional stormwater management in order to make relevant
demands on developers. To promote the implementation of SuDS, the authors suggests
that Jönköping municipality carry out a pilot project focusing on sustainable stormwater
management in an upcoming urban development project.
Limitations: Since the essay only includes two projects, there is a limitation of the
conditions treated. Since the other conditions and the recommended actions are based
on the factors identified in a national survey, the applicability is considered to be good.
Although the project-specific actions are based on Jönköping municipality, it is possible
for other municipalities to apply the PDSA-wheel to the extent that is suitable for the
municipality.
Keywords: SuDS, Sustainable stormwater
management, sustainability, transition work.
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Syfte: Klimatförändring och urbanisering med ökad andel hårdgjorda ytor orsakar
problem med översvämningar. Trots att det sedan länge är känt att den traditionella
dagvattenhanteringen behöver kompletteras går utvecklingen mot Sustainable Drainage
Systems, SuDS, långsamt. Tekniker för att ta hand om dagvattnet lokalt finns för de
flesta situationer men det saknas kunskap och erfarenhet. Målet med arbetet är därför
att presentera ett förslag på hur implementering av SuDS kan främjas i stadsbyggnadsprojekt i Jönköpings kommun.
Metod: Med hjälp av litteraturstudie, intervjuer, dokumentanalys och observation har
en kvalitativ studie genomförts på två stadsbyggnadsprojekt; Ekostaden Augustenborg
i Malmö och Munksjöstaden i Jönköping.
Resultat: Majoriteten av de tekniker för dagvattenhantering som finns i Augustenborg
har diskuterats även i Munksjöstaden från Jönköpings kommuns sida. Det visade sig
dock att endast en tredjedel av det som diskuterats kommer att förverkligas. Detta kan
bland annat förklaras av att Jönköpings kommun saknar tydliga mål och en vision som
är integrerad i planeringsprocessen. Vid intervjuerna lyftes platsen förutsättningar fram
som argument till varför SuDS är svårt att tillämpa. Analysen visade dock att det är de
övriga förutsättningarna som är avgörande, något som även de vetenskapliga studierna
pekat på. För att främja implementeringen av SuDS har därför generella och
projektspecifika åtgärder riktade mot de övriga förutsättningarna utarbetats.
Konsekvenser: Detaljplanen är kommunens skarpaste verktyg för att styra den fysiska
bebyggelsen och det är en förutsättning att krav ställs i detaljplanen för att SuDS ska
kunna implementeras. Kommunen behöver upparbeta en praxisnivå och likställa SuDS
med traditionell dagvattenhantering för att kunna ställa relevanta krav på exploatörer.
För att främja implementeringen är författarnas förslag att Jönköpings kommun
genomför ett pilotprojekt med fokus på hållbara dagvattenlösningar i ett kommande
stadsbyggnadsprojekt.
Begränsningar: Eftersom arbetet endast innefattar två projekt finns det en begränsning
i vilka förutsättningar som behandlats. Eftersom de övriga förutsättningarna och de
rekommenderade åtgärderna utgår från faktorer som identifierats i en nationell enkätundersökning bedöms ändå tillämpligheten vara god. Även om de projektspecifika
åtgärderna utgår från Jönköpings kommun, är det möjligt för andra kommuner att
tillämpa PGSA-hjulet i den omfattning som passar den aktuella kommunen.
Nyckelord: SuDS, hållbar dagvattenhantering, urban stormwater management,
sustainability, förändringsarbete.
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Inledning

Denna uppsats är en del i kursen Examensarbete i byggnadsteknik som omfattar 15 hp.
Arbetet ingår i det treåriga programmet Byggnadsteknik, byggnadsutformning med
arkitektur som ges vid avdelningen Byggnadsteknik och belysningsvetenskap vid
Jönköpings Tekniska högskola. Målet med kursen är att i ett självständigt arbete
tillämpa, kritiskt använda och vidareutveckla tidigare förvärvade kunskaper i
utbildningen.

1.1 Bakgrund
Klimatet i hela världen står inför förändringar, något som yttrar sig på en rad olika sätt.
Extremnederbörd, i form av exempelvis kraftiga skyfall, är en företeelse som blir allt
vanligare och som förutspås öka i framtiden. Även total mängd nederbörd som faller
under ett år förväntas öka i Sverige. Exakt hur mycket beror dock på vilken
klimatpolitik som förs och vilken del av landet som studeras men en ökning på 10-20
% i södra Sverige förutspås med dagens politik. (Sveriges Meteorologiska och
hydrologiska institut [SMHI], u.å)
I takt med att städer vuxit så har också naturligt gröna områden försvunnit och ersatts
med hårdgjorda ytor vilket gör att vatten inte kan släppas igenom och mängden
dagvatten som ska hanteras ökar (Barbosa, Fernandes & David, 2012). Redan idag finns
det problem vad gäller avvattning då extrema skyfall inträffar och urbaniseringen kan
identifieras som en av anledningarna till att systemens kapacitet inte längre matchar
behovet. En ökning av fall med extrem nederbörd skulle följaktligen öka kraven på
dagvattensystemet, varför en uppgradering av dagvattensystemet idag erfordras i
många städer (Olsson et al., 2012).
Perales-Momparler, Andrés-Doménech, Andreu och Escuder-Bueno (2015) skriver att
som en reaktion på problemen med ökad nederbörd och översvämmade
dagvattenledningar har helhetskonceptet SuDS (Sustainable Drainage Systems) börjat
etableras. SuDS väger in fler aspekter, så som ekologiska och sociala, i problematiken
kring dagvattenhantering. Willuweit och O´Sullivan (2013) menar att för att möta de
klimatförändringar och den urbaniseringen som sker krävs det att vattenförvaltare och
liknande yrkesgrupper kan överväga alternativa metoder som väger in både
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
Enligt Fletcher et al. (2014) har terminologin gällande urban dagvattenhantering
utvecklats informellt ur ett lokalt och regionalt sammanhang vilket resulterat i olika
begrepp för att beskriva samma koncept i olika delar av världen. Detta kan leda till
förvirring.
Svenskt Vatten använder i sin publikation P105 (2011) begreppet hållbar
dagvattenhantering synonymt med LOD. Cettner, Ashley, Hedström och Viklander
(2014) likställer i sin tur LOD med SuDS, som används i England, och BMP (Best
Management Practices), som används i USA. Vid fördjupade studier i ämnet används
begreppet SuDS ofta i vidare bemärkelse än LOD. Koncepten innefattar samma typ av
lösningar men SuDS kopplar ihop lösningar till en kedja och bidrar därigenom både till
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
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Ekologisk hållbarhet inkluderar bland annat att sträva efter biologisk mångfald, anpassa
livsrummen mellan husen till mikroklimatet på platsen, vårda lokalt vatten och
kretsloppsanpassa avloppsreningen. Social hållbarhet kan uppnås genom att utforma
staden så den ger förutsättningar för ett gott liv för individen. Detta kan ske genom god
ljudmiljö, giftfri miljö, genom att göra staden trygg, trivsam och vacker med offentliga
rum som stimulerar stadens liv. Grönska och vatten främjar den sociala hållbarheten.
Genom att skapa ett företagsvänligt klimat, välfungerande infrastruktur, offentlig
verksamhet och en livsmiljö med fritidsaktiviteter, kultur och nöjesliv drar man till sig
människor och företag. Detta ger förutsättningar för sysselsättning och stark lokal
ekonomi. (Bokalders & Block, 2009)

1.2 Problembeskrivning
Cettner et al. (2014) skriver att trots att det sedan lång tid tillbaka är känt att den
traditionella dagvattenhanteringen behöver kompletteras med alternativa lösningar går
utvecklingen mot en hållbar dagvattenhantering långsamt. De har i en studie identifierat
ett antal faktorer som bedöms vara viktiga för gå från tanke till handling. Även
Backhaus, Dam och Bergen Jensen (2011) påpekar att trots de många fördelarna med
att låta dagvatten integreras i stadsmiljön går utvecklingen åt det hållet mycket sakta.
Ett flertal städer har under de senaste 20-30 åren arbetat med konceptet SuDS men det
har inte slagit igenom i större skala ännu (Perales-Momparler et al., 2015). I de städer i
Europa där SuDS tillämpats har kommunerna, eller motsvarande administrativa
enheter, varit den drivande kraften. Backhaus et al. (2011) menar att det saknas
kännedom och erfarenhet av SuDS. SuDS är ett koncept som bygger på att estetiska
lösningar ska samverka med tekniskt funktionella och genomförbara lösningar. Därför
måste medarbetare från olika discipliner samarbeta (Backhaus et al., 2011).
Hållbart samhällsbyggande är något som genomsyrat byggingenjörsutbildningen och
fångat författarnas intresse. Med tanke på klimatförändring, ökande antal extrema
skyfall och hållbart samhällsbyggande är det intressant att studera hur Jönköpings
kommun hanterar dagvattenfrågan i ett aktuellt stadsbyggnadsprojekt och jämföra detta
med Ekostaden Augustenborg i Malmö, där SuDS implementerats med framgång.

1.3 Mål och frågeställningar
Målet är att presentera ett förslag på hur implementering av SuDS kan främjas i
stadsbyggnadsprojekt i Jönköpings kommun.
För att nå målet har följande frågeställningar formulerats:
1. Hur har dagvattenhanteringen planerats och utformats i Ekostaden Augustenborg
respektive Munksjöstaden?
2. Hur påverkar olika projekts förutsättningar möjligheten att implementera SuDS?
3. Hur kan implementering av SuDS främjas i stadsbyggnadsprojekt i Jönköpings
kommun?
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1.4 Avgränsningar
Examensarbetet inkluderar två stadsbyggnadsprojekt som båda är belägna i södra
Sverige. Projekten har en variation vad gäller ålder, förutsättningar på platsen och
kommuntillhörighet.
Ekostaden Augustenborg i Malmö har använts som referensobjekt eftersom det vid
litteraturstudier i ämnet nämnts som ett lyckat projekt. Munksjöstaden i Jönköping har
valts för att undersöka hur dagvattenfrågan hanteras i ett pågående projekt.
Munksjöstaden representerar även en situation som idag är typisk för många städer. För
att städerna ska kunna växa måste de förtätas och centralt belägna industrifastigheter
vid vattnet har blivit attraktiva att istället utnyttja för bostadsbebyggelse (Björk,
Nordling & Reppen, 2012).

1.5 Disposition
I kapitel två beskrivs metod och genomförande, hur fallstudien har genomförts och
kopplingar mellan frågeställningar, metoder och datainsamlingsinstrument.
I kapitel tre behandlas olika teorier som kan kopplas till ämnesområdet, hur de olika
teorierna förhåller sig till varandra samt vilka teorier som har hjälpt till att besvara
respektive frågeställning.
I kapitel fyra redovisas den data som samlats in vid intervjuer, dokumentanalyser,
litteraturstudier och observationer för respektive projekt och frågeställning.
I kapitel fem analyseras empirin i relation till det teoretiska ramverket med avsikt att
besvara frågeställningarna. Kapitlet avslutas med att redovisa kopplingen till målet för
arbetet.
I kapitel sex görs en resultat- och metoddiskussion samt författarnas slutsatser
presenteras.
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I kapitlet beskrivs valda metoder och tekniker och hur de använts för att besvara
frågeställningarna. Här beskrivs även arbetsgången och trovärdigheten i arbetet.

2.1 Undersökningsstrategi
En kvalitativ studie utmärks av att beskrivningar och förklaringar används för att erhålla
en nyanserad bild och en bättre förståelse för de studerade objekten eller företeelserna
(Holme & Solvang, 1997). Eftersom arbetet syftar till att förstå komplexiteten kring
införandet av SuDS i stadsbyggnadsprojekt är en kvalitativ studie mest lämplig.
En fallstudie om dagvattenhanteringen i de två aktuella stadsbyggnadsprojekten har
genomförts. Fallstudiemetodiken stämmer bra överens med vad som utmärker en
kvalitativ studie (Höst, Regnell & Runesson, 2006).
De tekniker som har använts för datainsamling i fallstudien är litteraturstudie,
intervjuer, dokumentanalys och observation. För Munksjöstaden grundar sig
dokumentanalysen till stor del på visioner och intervjuer har genomförts för att se hur
aktuella dokument efterlevts. I Augustenborg har dokumentanalysen använts för att ta
reda på vilka tekniker som faktiskt använts. Området har dessutom besökts för att sätta
platsen i ett större sammanhang och för att inhämta kunskap om platsen som är svår att
erhålla genom dokumentanalyser eller litteraturstudier. Platsbesök har inte genomförts
i Munksjöstaden eftersom projektet är i ett aktivt byggskede och författarna har viss
kännedom om området sedan tidigare. Litteraturstudier har använts för att bygga teorin
om förändring av dagvattenhantering.

2.2 Koppling mellan
datainsamling

frågeställningar

och

metoder

I figur 1 nedan åskådliggörs med vilken metod frågeställningarna har besvaras.

Figur 1.

Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling
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2.3 Valda metoder för datainsamling
2.3.1 Litteraturstudie
Litteraturstudier har genomförts för att få bakgrundskunskap och för att ta reda på var
kunskapsfronten befinner sig idag. Detta är ett lämpligt angreppssätt enligt Höst et al.
(2006). Kunskap har erhållits genom att studera publicerat material i form av böcker
och vetenskapliga artiklar i ämnet. Relevant och redan studerat material har i vissa fall
även bidragit till nya sökvägar och nytt material.
2.3.2 Intervjuer
Intervju är lämplig datainsamlingsmetod då syftet är att få ett beskrivande eller
förklarande underlag (Höst, Regnell & Runesson, 2006). Vid kvalitativa intervjuer är
det viktigt att inte använda sig av standardiserade frågor utan istället lämna stort
utrymme för svarspersonen att uttrycka sina synpunkter och på så vis även undvika att
svarspersonen blir styrd (Holme & Solvang, 1997). Då en ostrukturerad och
ostandardiserad intervju ställer stora krav på intervjuaren har semistrukturerade
intervjuer genomförts.
2.3.3 Dokumentanalys
Dokument innefattar officiella handlingar, kartor, bilder med mera och kan användas
för att besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden (Patel & Tebelius, 1987). I
studien har exempelvis olika ritningar, planer, policys och program som är kopplade till
de aktuella projekten använts.
2.3.4 Observation
Observation innebär att datainsamlingen har skett med hjälp av författarens sinne och
tekniska hjälpmedel (Höst, Regnell & Runesson, 2006). Observation har skett i form
av ett platsbesök i Augustenborg och kamera har använts för att dokumentera.

2.4 Arbetsgång
Inför varje intervju har en intervjuguide skickats ut. I intervjuguiden framgick
examensarbetets mål, syftet med intervjun samt de ämnen som avsågs behandlas under
intervjun, se bilaga 1. Det framgick även praktisk information som intervjuns planerade
längd och att intervjuerna inte skulle spelas in. Datum och tid då intervjun skulle äga
rum har beslutats via mail. Innan intervjuerna har respondenterna erbjudits tid att läsa
genom intervjuguiden om han/hon inte redan hade gjort det.
Intervjufrågorna har formulerats på förhand genom att bryta ner varje frågeställning till
mindre frågor. De faktorer som Cettner et al. (2014) anser främja förändring mot hållbar
dagvattenhantering har använts som stöd för formulering av intervjufrågorna. En
skräddarsydd intervju har satts samman för att passa respektive respondent.
Vid intervjuerna har en person haft huvudansvaret för att ställa frågorna och den andra
har haft ansvar för att föra anteckningar. Intervjuerna har inte spelats in då det kan vara
hämmande (Ejvegård, 1993). Probing har använts för att ge respondenten möjlighet att
förtydliga sig under intervjun. Följdfrågor som uppkommit under intervjun har ställts
löpande och nedtecknats av den som fört anteckningar. Frågor som ingått i intervjun
men som indirekt har besvarats under tidigare delar av intervjun har inte ställts till
respondenten.
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Sökning av vetenskapliga artiklar har gjorts i Academic search elit, Science Direct och
Taylor & Francis online. Urvalet har begränsats till artiklar som inte var äldre än 5 år.
Sökord som har använts är; urban stormwater management, SuDS och sustainability.
Dokumentanalys har skett genom att studera exempelvis ramprogram, detaljplaner,
policys och strategier från de båda kommunerna. Analysen har skett parallellt med de
övriga datainsamlingsmetoderna.
Insamlad empiri har sorterats genom att markera nyckelord i texten. Genom
nyckelorden har sedan olika kategorier kunnat bildas. Analysen har genomförts genom
att ställa insamlad empiri från de olika datainsamlingsmetoderna mot varandra och
gentemot presenterade teorier.

2.5 Trovärdighet
Vid kvalitativa studier påverkar forskaren i stor utsträckning informationsinsamlingen
och analysen, därför är det viktigt att forskaren presenterar sina teoretiska och
personliga utgångspunkter. Vetenskapligheten i arbetet är relaterad till förmågan att
delge sina överväganden i forskningsprocessens olika steg och visa på systematisk
datainsamling, sammanställning och presentation (Patel & Tebelius, 1987).
För att få en så bred och rättvisande bild som möjligt av de två projekten har flera källor
använts. Holme och Solvang (1997) skriver att det är viktigt att med hjälp av flera källor
skaffa sig en förståelse för en situation och söka tilläggsinformation. På så vis kan en
ram, inom vilka tolkningar görs, erhållas och de tolkningar som mottagaren gör tenderar
då att stämma bättre överens med sändarens avsikt.
2.5.1 Validitet
Validiteten i arbetet beror på hur väl de mätinstrument som använts har kunnat mäta
det som avsetts att mätas. Om arbetets frågeställningar faktiskt har kunnat besvaras med
hjälp av de datainsamlingsmetoder som används (Eriksson & Widersheim-Paul, 2011).
För att verifiera att intervjufrågorna tolkades på det sätt som avsågs genomfördes en
provintervju med en person med ansvar för personal- och verksamhetsutveckling.
Eftersom den information som hämtas in bearbetas och analyseras är det viktigt att den
uppfattats rätt (Holme & Solvang, 1997). Därför har ursprungskällan i vissa fall sökts
upp och på så sätt har begrepp och formuleringar kunnat kontrolleras och feltolkningar
undvikas.
Genom att skapa en förtroendefull relation mellan forskare och respondent kan
diskrepans mellan ord och handling vara möjlig att upptäcka (Patel & Tebelius, 1987).
Respondenterna har erhållit en intervjuguide innan intervjun vilket har gett dem
möjlighet att vara införstådda med undersökningens mål och de definitioner som
används i detta arbete.
2.5.2 Reliabilitet
Reliabilitet handlar om huruvida själva insamlingen av data har gått till, hur noggrann
och tillförlitlig datan är (Patel & Tebelius, 1987). Vid all informationsinsamling har
tillförlitligheten och aktualiteten ifrågasatts. För att erhålla data av god kvalitet och
tillförlitlighet sammanställdes intervjusvaren direkt efter intervjuerna. Sammanställningen av svaren har sedan mailats till respondenterna för att ge dem möjlighet att
förtydliga, rätta till eventuella missuppfattningar eller bekräfta att deras svar uppfattats
rätt.
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I detta kapitel beskrivs de teorier som kan kopplas till ämnesområdet, hur de förhåller
sig till varandra samt vilka teorier som har hjälpt till att besvara respektive
frågeställning.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
Samhällsplanering ur ett hållbarhetsperspektiv utgör den teoretiska referensramen för
arbetet. I figur 2 presenteras de teorier som använts för att besvara respektive
frågeställning.

Figur 2.

Koppling mellan frågeställningar och teorier

3.2 Kommunens roll
Varje kommun ska ha en översiktsplan. En översiktsplan täcker hela kommunens yta
och ska användas för att sätta enskilda beslut som rör den fysiska miljön i ett större
sammanhang. Genom översiktsplanen ska även allmänna intressen beaktas och hur den
fysiska planeringen ska integreras med nationella och regionala mål och program som
rör hållbar utveckling ska redovisas. (Boverket, 2016)
I detaljplaner anger kommunen hur mark- och vattenområden skall användas på ett mer
fullständigt sätt och detaljplanen hjälper kommunen att säkerställa att de sociala
ambitioner och den bebyggelsepolitik som finns efterlevs. Det är kommunen som
beslutar om och var en detaljplan ska göras. (Boverket, 2014)
I policyn Dagvatten - policy och handlingsplan som Jönköpings kommunfullmäktige
antog 2009-01-29 skriver Jönköpings kommun att “Kommunen har genom sitt
planmonopol ansvar att styra bebyggelseutvecklingen och därigenom verka för god
dagvattenhantering.” (Jönköpings kommun, 2009, s.18). De skriver vidare att policyn
bör ligga till grund för utformningen av dagvattenhanteringen för varje delområde som
planeras och byggs (Jönköpings kommun, 2012). Vem som ansvarar för genomförandet
och hur dagvattenfrågan ska lösas är något som skall framgå i nya detaljplaner som
upprättas. Stadsbyggnadsnämnden ska verka för att den handlingsplan för dagvatten
som finns upprättad ligger till grund för hur dagvattenfrågan löses vid nyexploatering.
(Jönköpings kommun, 2009)
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3.3 Dagvattenhantering
Traditionellt sett har dagvattenhantering skett med system som är baserade på ledningar
men för att dagvattenhanteringen ska bli hållbar behöver fler aspekter vägas in och det
traditionella systemet kompletteras (Svenskt Vatten, 2011). Figur 3 visar dagvattenplaneringens utveckling över tid och hur fokus flyttats från enbart kvantitet till att även
innefatta kvalitet och gestaltning.

Figur 3.

Schematisk illustration över dagvattenplaneringens
Omarbetad version av figur från Svenskt Vatten (2011)

utveckling.

3.3.1 Lokalt omhändertagande av dagvatten – LOD
LOD består av fyra stycken olika hanteringssätt i vilka infiltration, perkolation,
utjämning och magasinering är nyckelord. Huvudsyftet är att platsens förutsättningar
och möjligheter skall utnyttjas och användas först och främst. Under senare tid har LOD
utvecklats till att representera ekologisk dagvattenhantering. (Granroth & Matsson,
2013). Enligt Bokalders och Block (2009) finns redan kunskapen för att ta hand om
dagvattnet lokalt, för de flesta situationer.
3.3.2 Sustainable drainage systems – SuDS
SuDS, liksom LOD, innebär att alternativa tekniker som svackdiken, kanaler,
genomsläppliga material, gröna tak och dammar används för att avlasta eller ersätta den
traditionella dagvattenhanteringen. Teknikerna är alla exempel på hur naturliga
processer som avdunstning, infiltrering och utjämning kan främjas. (Butler & Davies,
2011)
Tekniken att anlägga vegetationsbeklädda svackdiken där vatten kan samlas för att
sedan infiltreras vartefter vad marken klarar av, främjar möjligheterna till infiltration.
Vid torrare perioder kommer dikena att vara torra och vegetationen synas.
Genomsläppligt material kan användas på parkeringsytor som inte är tungt belastade
med trafik. Materialet kan bestå av plattor eller av porös asfalt. Lagren under består av
stenkross och om infiltration inte önskas kan en ogenomsläpplig duk användas. Lagren
blir då vattenfyllda och lösningen måste kompletteras med ett utlopp. Lösningen kan
göra att 30 % av vattnet kan försvinna genom avdunstning. Ett sätt att hantera dagvatten
så nära dess uppkomst som möjligt är att använda gröna tak. Taken kan lagra en stor
andel vatten som sedan kan avdunsta direkt eller tas upp av växterna för att sedan avges
som vattenånga från dem. I och med att vattnet även kan perkolera genom jordlagret,
förutsatt att lagret är tillräckligt tjockt, kan även vattenkvaliteten förbättras. (Butler &
Davies, 2011). Skötselbehovet av gröna tak är litet, avvattningen måste kontrolleras och
önskas blomning måste näring tillföras med några års mellanrum (SLU, 2016).
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Positiva effekter som minskad mängd dagvatten som skall hanteras, rening, biologisk
mångfald och bevarande av naturlig vegetation är några exempel på vad som kan
erhållas då koncept SuDS används. (Butler & Davies, 2011)
Svenskt Vatten använder begreppet hållbar dagvattenhantering och delar in öppna
dagvattenlösningar i fyra kategorier enligt figur 4 nedan. För varje kategori anges
exempel på tekniska lösningar enligt tabell 1. Specifika förutsättningar på den aktuella
platsen kan göra att vissa tekniska lösningar är mindre lämpliga.

Figur 4.

Illustration av olika kategorier av öppna dagvattenlösningar (Svenskt
Vatten, 2011)

Tabell 1.

Exempel på tekniska lösningar utifrån kategori av öppna dagvattenlösningar. Omarbetad version av tabell från Svenskt Vatten (2011)

9

Teoretiskt ramverk
Förutom de positiva effekter som Butler och Davies (2011) beskriver så erbjuder
användandet av SuDS även andra fördelar så som möjligheter till social samvaro,
rekreation, estetisk inspiration samt reducering av stress och ökad miljömedvetenhet
(Perales-Momparler et al., 2015). Dammar kombinerar sociala värden med syftet att
kontrollera dagvatten och förebygga översvämningar. Dessutom hjälper dammar till att
återföra olika djurliv till stadsmiljön och genom de naturliga biologiska processer som
sker i dammar förbättras vattnets kvalitet. (Butler & Davies, 2011)

3.4 Att åstadkomma förändring
3.4.1 Förändring av dagvattenhantering
Cettner et al. (2014) har genomfört en enkätundersökning och djupintervjuer med
kommunala tjänstemän som arbetar med dagvattenhantering i Sverige. Utifrån det
insamlade materialet kom Cettner et al. (2014) fram till fyra faktorer som anses främja
förändring i dagvattenfrågan:







Vid införande av alternativ dagvattenhantering är det viktigt att kommunen har
en vision om hållbar utveckling och en strategi för dagvattenhantering som är
integrerad i planeringsprocessen.
En samverkansgrupp bestående av nyckelpersoner från de berörda
förvaltningarna som driver förändringen.
En stödjande verksamhet som stärker banden mellan forskarsamhället och den
kommunala organisationen och kan verka för ett gemensamt synsätt och en
gemensam kultur.
Två huvudområden för förändring identifierades som viktigast för att övervinna
verksamheternas förändringströghet;
1. Ekonomi, resurser och kompetens
2. Policys, organisation, engagemang och ansvar

Förändringen mot en hållbar dagvattenhantering måste stöttas av politiska beslut som
genom påtryckning och tydliga mål visar vägen. (Cettner et al., 2014)
För att övervinna de svårigheter som motar och fördröjer förändring kunde PeralesMomparler et al. (2015) urskilja två huvudförutsättningar som spelade stor roll. Den
första var att det bör finnas en rad välorganiserade aktiviteter som kan guida
förändringsprocessen men även dokumentera förändringsprocessen. Detta ska
förslagsvis drivas av regionala aktörer som verkar för att samarbete ska ske mellan olika
yrkeskategorier. Den andra huvudförutsättningen var att olika indikatorer ska användas
för att synliggöra och fastställa de framsteg som nås. (Perales-Momparler et al., 2015)
Backhaus et al.(2011) genomförde ett design-experiment med hjälp av landskapsarkitekter för att identifiera och diskutera de problem som uppstår vid utformning och
planering av SuDS. I enlighet med Cettner et al. (2014) och Perales-Momparler et al.
(2015) kunde även Backhaus et al. (2011) bekräfta att standarder och riktlinjer för
planering av SuDS måste upprättas och förbättras.
Backhaus et al. (2011) konstaterar att det är nödvändigt med en öppen kommunikationsprocess mellan alla intressenter och att aktivt stödja nära samarbete mellan olika
intressenter i planerings- och implementeringsprocessen av SuDS. Städer med ett
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förvaltningsövergripande SuDS-team svarar för fler lyckade projekt vilket talar för att
olika förvaltningar måste ha ett nära samarbete. Deltagare i experimentet konstaterade
även att SuDS måste accepteras och jämställas med traditionella ledningssystemet och
få samma rättigheter, status och utrymme i budget. (Backhaus et al., 2011)
3.4.2 Att sätt upp mål
Jakobsson Lund (2008) skriver i Konsten att sätta smarta mål- och att nå dem att det
finns fyra ledord för hur ett bra mål ska vara. Det första är att mål ska vara tydliga. Det
vill säga att de går att förstå, att de innehåller en tidsgräns och att de inte uttrycker
självklarheter eftersom de då kommer att bli verkningslösa. Målen bör inte heller
innehålla ord som kan betyda eller uppfattas olika av olika personer. Jakobsson Lund
(2008) skriver vidare att om en grupp inte är överens finns risk för att målen formuleras
med meningslösa ord som lämnar utrymme för respektive person att tolka vad målet är
och hur vägen mot målet ser ut. Det andra som bra mål ska vara är enkla. Målen ska
formuleras så enkelt som möjligt och eventuella förklaringar till svåra ord kan med
fördel finnas vid sidan om. Mål som behandlar skilda saker ska inte heller finnas i
samma mål eftersom det skapar förvirring. Det tredje som är viktigt för ett bra mål är
att de ska vara mätbara, det måste gå att avgöra när ett mål är uppnått. Att göra mål
mätbara underlättar även processen mot att nå dem. Att ha gränser i sina mål kan
exempelvis innebära att målet innehåller en tid inom vilken målet ska vara uppnått eller
att omfattningen av en förändring specificeras. Det fjärde som ett bra mål bör vara är
modigt. Det handlar om att våga sätta mål inom områden som är nya och outforskade.
(Jakobsson Lund, 2008)

3.5 Sammanfattning av valda teorier
Genom exempelvis översiktsplan, detaljplan och policys har kommunen möjlighet och
ansvar att styra samhällsbyggandet vilket ger dem en central roll i de frågor som rör
dagvattenhantering (Jönköpings kommun, 2009). Traditionell dagvattenhantering, som
enskilt system, behöver kompletteras för att kunna hantera den utmaning som ett
förändrat klimat för med sig (Willuweit & O’Sullivan, 2013). Till skillnad från
traditionell dagvattenhantering efterliknar SuDS naturens sätt att omhänderta vatten
vilket bland annat bidrar till visuellt tilltalande element, ökad biologisk mångfald och
minskad översvämningsrisk i stadsmiljön (Perales-Momparler et al., 2015). För att
uppnå en hållbar dagvattenhantering, SuDS, krävs samarbete internt mellan
kommunens förvaltningar och externt med byggherrar, entreprenörer, arkitekter med
mera (Svenskt Vatten, 2011). Fördelarna med SuDS har varit kända länge men
implementeringen går långsamt. Cettner et al. (2014) har försökt hitta orsaker till detta.
I sin studie fann de bland annat att kommunen och politikernas agerande spelade en
avgörande roll. Jacobsson Lund (2008) menar att för att nå framgång måste mål som
sätts upp vara tydliga, enkla, mätbara och modiga samt att det måste gå att följa upp
och kontrollera målen under processens gång.
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I kapitlet redovisas den insamlade empirin först för Augustenborg, därefter för
Munksjöstaden. Under frågeställning ett presenteras vilka lösningar det har funnits
tankar och idéer kring och vilka lösningar som använts eller kommer att användas. Allt
som handlar om hur planeringen gått till behandlas som förutsättningar och presenteras
under frågeställning två.

4.1 Augustenborg
Ekostaden Augustenborg ligger i Malmö och är ett resultat av ett projekt som hade för
avsikt att göra Augustenborg, som byggdes på 50-talet, mer attraktivt igen. På 1990talet beslutade MKB, Malmö Kommunala Bostäder, sig för att försöka förbättra
områdets rykte och göra det till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart område
(VA SYD, 2011). I figur 5 är området Augustenborg utmärkt med rött.

Figur 5.

Stadsdelen Augustenborg i Malmö

4.1.1 Hur har dagvattenhanteringen
Ekostaden Augustenborg?

planerats

och

utformats

i

Litteraturstudie
Istället för att ersätta det kombinerade systemet i Augustenborg med separata ledningar
för spillvatten och dagvatten föreslogs det att dagvattnet skulle separeras från det
kombinerade systemet och hanteras på annat sätt (Villarreal, Semadeni-Davis &
Bengtsson, 2004). Dagvattnet kopplades bort 2001 från det dåvarande systemet och
istället används öppna dagvattenlösningar bestående av svackdiken, regnträdgårdar,
genomsläppliga beläggningar på parkeringsytor, gröna tak, kanaler och dammar
(Semadeni-Davies, Hernebring, Svensson & Gustafsson, 2008). Alla lösningar verkar
tillsammans och bildar en helhet som bygger på att vattnet ska avdunsta snarare än
infiltreras (Villarreal et al. 2004).
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Dokumentanalys
I området finns 6 km kanaler, 11 dammar, 0,2 ha gröna tak och en botanisk takträdgård
på nästan 1 ha. De öppna dagvattenlösningarna är dimensionerade för 15-årsregn men
klarade 2007 även ett 50-årsregn. (Klimatanpassningsportalen, 2016). Vatten från tak
och hårdgjorda ytor samlas upp och leds till kanaler, dammar, diken och våtmarker
innan det till slut når dagvattennätet (VA SYD, 2011).
Observation
Vid besök i Augustenborg noteras hur dagvattenhanteringen utformats i ett system
bestående av flera olika lösningar. Takvattnet leds först till grunda rännor med små
hinder och sedan vidare till en djupare kanal. Längs kanalen finns växtlighet och vid
mycket nederbörd kan vattnet svämma över i växtbäddar. På området finns också flera
små dammar, parker, gröna bostadsgårdar och gräsbeklädda svackdiken. Kortare
sträckor med rör förekommer när takvattnet måste korsa gångytor för att nå ränna eller
kanal. Figur 6 nedan visar några olika tekniska lösningar i området.

Figur 6.

Svackdike, damm och kanal med översvämningsmöjlighet i Augustenborg.

4.1.2 Hur påverkar olika projekts förutsättningar möjligheten att
implementera SuDS?
Dokumentanalys och litteraturstudie
Projektet genomfördes i ett befintligt allmännyttigt bostadsområde (RolfsdotterJansson, u.å). Förutom begränsningen i utrymme ställde även fastighetsägare krav på
att projektet inte fick äventyra redan befintlig infrastruktur så som värme, vatten och
elektricitet eller tillgängligheten till byggnaderna, skriver Villarreal et al. (2004).
Marken i Malmö består till stor del av täta moränleror och ofta är det lämpligt att
använda ytlig vattenavrinning i tröga system istället för infiltration och perkolation
(Malmö stad, 2008). I Augustenborg bedömdes byggnaderna vara känsliga för mer
markvatten, varför infiltration inte ansågs vara en bra lösning (Klimatanpassningsportalen, 2016). Malmös flacka terräng är en annan förutsättning som försvårar
dagvattenhantering, eftersom naturliga vattenvägar saknas och måste skapas på
konstgjort sätt (Malmö stad, 2008). Kostnaderna för att underhålla det öppna
dagvattensystemet är sannolikt större än för ett traditionellt system men samtidigt kan
mer omfattande markarbeten undvikas (Klimatanpassningsportalen, 2016).
Det var VA SYD, tidigare Malmös VA-verk, som beslutade att låta ekologisk
dagvattenhantering bli ett delprojekt i projektet Ekostaden Augustenborg. Projektet
startade 1998 som ett samarbete mellan MKB och Malmö stad. De boende i området
involverades också och fick möjlighet att påverka sin egen stadsdel (VA SYD, 2011).
Även VA SYD, Sysav, Lunds Tekniska Högskola (VA SYD, 2013), Institutionen för
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landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet (Klimatanpassningsportalen,
2016) och Scandinavian green roof institute medverkade i samarbetet (Scandinavian
Green Roof Institute, 2016). Målet var att 70 % av allt regnvatten skulle tas om hand
eller fördröjas i det nya öppna dagvattensystemet (VA SYD, 2011).
Två statliga stöd har erhållits och hjälpt till att finansiera projektet (Klimatanpassningsportalen, 2016). Malmö stad beviljades år 1998 bidrag till sitt lokala investeringsprogram (LIP) för ekologisk omställning och utveckling. Bidraget på 23 miljoner var
för Ekostaden Augustenborg och innefattade 9 delåtgärder, ekologisk dagvattenhantering var en av dem. Förutom att investeringsprogrammet bidragit till positiva
ekologiska effekter har det även haft positiva effekter på exempelvis sysselsättningen.
(Malmö stad, u.å.). Via EUs LIFE-program har även ca 6 miljoner erhållits för
anläggande av 9500 m² gröna tak (European Commission, 2016).
Observation
Vid besöket i Augustenborg noteras att området inte är lika centralt beläget som
Munksjöstaden. Bebyggelsen består främst av fyravåningshus men även högre
byggnader finns. På bostadsgårdarna finns gott om plats för lekplatser och andra sociala
aktiviteter.

4.2 Munksjöstaden
Med Munksjöstaden menas det område som i Ramprogram för södra Munksjön, antaget
2012-11-29, benämns södra delen av Munksjö fabriksområde. I figur 7 avgränsas
området med röd streckad linje. Befintlig detaljplan, kv Lappen 5 m.fl, södra delen av
munksjö fabriksområde, antagen 2014-01-23, innefattar inte hela detta område utan
utelämnar de nord-östra delarna. Dessa delar återfinns i en detaljplan från 1961 som
inte är uppdaterad ännu.
N

Figur 7.

Södra delen av Munksjö fabriksområde – Munksjöstaden
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Dokumentanalys
I den fördjupade översiktsplanen Ramprogram för södra Munksjön framgår det att
kanaler, gröna stadsstråk och parker, ska hjälpa till att hantera dagvatten. Nya parker
kommer att anläggas och det anses finnas utrymme för gröna dungar, vilka kan fungera
som dammar och infiltrera dagvatten. Med avseende på de klimatförändringar som
väntas, är det viktigt att stadsdelarna anpassas för att även kunna hantera större
vattenflöden. För att minska belastningen på Munksjön är målsättningen att använda ett
traditionellt ledningssystem tillsammans med LOD. Till varje bostad ska det finnas
gårdar med träd och grönska som skapar mångfunktionella ytor, vilka kan ta hand om
dagvatten, bevara biologisk mångfald och bidra till sociala mötesplatser. Så långt som
det är möjligt ska dagvatten från tak och gårdar samlas upp och via rekreativa
vattenelement infiltreras i marken, dessutom uppmuntras takytor med grönska.
(Jönköpings kommun, 2012)
Enligt detaljplanen kv Lappen 5 mfl, södra delen av Munksjö fabriksområde finns
möjlighet att ta hand om och rena dagvatten i Munksjöparken med hjälp av en
vattenparterr. Denna kommer att “utformas arkitektoniskt som upplevelserika
planteringar med fuktföredragande växter” (Jönköpings kommun, 2014, s. 58).
Grönstråk som trädplanteringar, alléer och grässtråk samt utbyggnad av dagvattendammar, öppna diken och vatten- och sumpzoner är tänkt att bidra till spridning av flora
och fauna samt till att öka mångfalden (Jönköpings kommun, 2014).
Spill- och dagvattnet som idag leds i ett kombinerat system kommer att separeras. En
ny ledning planeras i Vaggerydsgatan som förutom att hantera dagvatten från Torpa
och Söder, även kommer att dimensioneras för att kunna hantera vattnet från ytor i
Munksjöstaden. (Jönköping kommun, 2014)
Intervju med vattensamordnare på Jönköpings kommun
Traditionella rör kommer att finns i området för att leda bort och rena det vatten som
kommer i måttliga mängder, medan större mängder vatten och skyfall avleds på ytan.
Söder om torget kommer det att finnas en grund försänkning och i gatumiljön kommer
det att finnas träd. Vattnet leds först till träden, överskottsvattnet leds sedan vidare i ett
slutet system.
En EcoVault1 som renar dagvatten kommer att placeras längst söder ut på området. Det
förbereds även för en EcoVault precis söder om torget (vid säckfabriken). Sedumtak
har diskuterats mycket vid detaljplanarbetet men exploatören vill inte ha krav på sig att
en viss andel av taken måste vara sedumtak, men en viss procent skulle kanske vara
möjlig att införa. Från kommunens sida har det rekommenderats att gröna innergårdar
används.

1

En EcoVault är ett dagvattenmagasin där partiklar, olja och lösta ämnen kan separeras från dagvattnet
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Intervju med exploatör, VA-ansvarig på kommunen samt konsult
Dagvattensystemet består av rör. Några andra alternativ har inte övervägts. Mellan den
nya Vaggerydsgatan och GC-väg, på respektive sida, finns en liten remsa där det
kommer finnas träd. I övrigt finns träd, buskar och gräs på bostadsgårdarna som
planteras mest i trivselsyfte. Vatten från terrassbjälklag kommer ledas till
dagvattenledningen.
4.2.2 Hur påverkar olika projekts förutsättningar möjligheten att
implementera SuDS?
Dokumentanalys
Munksjö fabriksområde kommer delvis att ligga på utfylld mark, ha stora nivåskillnader
och en ytlig grundvattennivå. Marken är till viss del förorenad och består av lerjordar
vilket kommer att begränsa möjligheterna att använda LOD, något som är viktigt att ta
hänsyn till redan vid övergripande utformning av dagvattenhantering. Områdets sjönära
läge och kontakt med Tabergsån innebär risk för översvämning från dessa recipienter.
(Jönköpings kommun, 2012)
Detaljplanen reglerar höjdsättningen för mark och gator och rekommendationen är att
byggnader planeras för en vattennivå på +90,3 m för att det som byggs inte ska skadas
om vattennivån i Munksjön höjs2. En betydande höjdskillnad föreligger mellan
Barnarpsgatan och industriområdet. Grundvattennivån bedöms förbli oförändrad vilket
innebär hög grundvattennivå och medför risk för urlakning av markföroreningar och
spridning till recipient. Vid 10-årsregn eller kraftigare finns risk för att orenat
spillvatten bräddas ut i Munksjön och att stora mängder dagvatten silas över förorenade
områden. Exploateringen av Munsjöstaden jämförs med ett nollalternativ där
utveckling sker i enlighet med kommunens ÖP från 2002 och ingen ny detaljplan görs.
(Jönköpings kommun, 2014)
Enligt dagvattenpolicyn är målsättningen för Munksjön som recipient att “Arbeta för
att dagvattnet renas innan det når Munksjön” (Jönköpings kommun, 2009, s. 31).
Policyn innehåller tre övergripande mål:
“Hanteringen av dagvatten ska ske på ett sätt som…
 medför minsta möjliga störning på människors hälsa och på miljön i vatten och
mark
 minimerar risken för skador på byggnader och anläggningar
 berikar bebyggelsemiljöerna och synliggör vattenprocesserna “
(Jönköpings kommun, 2009, s. 3)
Därefter listas en rad åtgärder för att uppnå de övergripande målen i policyn. Vid
nybyggnation, ombyggnad och underhåll ska målen och åtgärderna som ställs upp i
policyn beaktas men det ska ske utifrån vad som är möjligt tekniskt, ekonomiskt och
juridiskt (Jönköpings kommun, 2009).

2

Medelvattenståndet i Vättern är +88,5 m (SMHI, 2016)
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Intervju med vattensamordnare på Jönköpings kommun
Blåa stråk i form av kanaler har diskuterats men på grund av stora höjdskillnader skulle
kanalerna bli för djupa och vattnet skulle rinna för snabbt och det skulle inte få en chans
att renas på vägen. Den estetiska kvalitet som blåa stråk skulle kunna bidra med
kommer heller inte att kunna uppnås eftersom kanalerna skulle stå tomma då det inte
regnar. Områdets marknivåer har styrt mycket, man vill gärna samla vattnet till en punkt
så att det inte okontrollerat når Munksjön.
Den befintliga markens sammansättning kommer inte att ha någon större betydelse då
stora delar av området kommer att fyllas upp med fyllnadsmassor. I och med att
marknivåerna höjs blir grundvattennivån relativt låg i området. På grund av de
föroreningar som finns kommer ganska täta massor att användas så att inte så mycket
vattnet ska nå längre ner i marken och därmed sprida föroreningarna. Området har
sanerats men det finns några “hot spots” kvar och dessa kommer att kapslas in.
Svackdiken har diskuteras men eftersom smala gator eftersträvas i området bedöms det
inte finns utrymme för sådana lösningar. Möjligheterna för en översilningsyta söder om
torget undersöktes men bedömdes inte få plats och dessutom skulle vattnet ha för hög
hastighet för att en sådan lösning faktiskt skulle ge någon effekt. Bevarande av
befintliga byggnader gör att torget blir en lågpunkt. Dagvattnet måste ledas bort och
förbi byggnaden så att vattnet inte kommer in i byggnaden och skadar den. Det ska
finnas utrymme för lösningen och den ska inte skapa några barriärer som gör det svårt
att röra sig i området samtidigt som vattnet önskas fördröjas.
Jämkande sker hela tiden mellan de olika förvaltningarna då olika intressen bevakas.
Exempelvis kan krav på viss vägbredd göra att önskemål om svackdiken inte går att
genomföra. Exploatören och kommunen har båda en bild av hur de vill ha det.
Exploatören vill givetvis bebygga så stor del som möjligt. Exploatören har också
bevakat husens höjdsättningar för att få det att fungera med angöringen av byggnaderna,
exempelvis placering av garage-nedfarter. Exploatören är mest angelägen om att få bort
vattnet från byggnaderna medan kommunen står för kompetens och vision inom
dagvattenhanteringen och exempelvis måste förhålla sig till de nationella miljömålen.
Kommunen har inte satt upp några krav på exploatören i form av procentsatser eller
visst flöde. Procentsats har diskuterats men det har mest varit tal om traditionell
dagvattenhantering.
Det är lite svårare att använda öppna system i befintlig stadsmiljö än vad det är i
nyexploaterade områden. I och med att nya detaljplaner för södra Munksjön håller på
att tas fram och området är såpass stort finns det mer spelrum för att planera för mer
hållbar dagvattenhantering. Respondenten menar att eftersom de vet att den här typen
av lösningar och visioner ofta bantas på vägen tenderar de att ta till lite i överkant redan
från början.
Det brukar inte vara så svårt att motivera fastighetsägare att acceptera alternativa
lösningar för dagvattenhantering eftersom de är mycket angelägna om att få bygga på
tomter som ligger så centralt som de tomterna runt södra Munksjön gör. Det kan vara
lite svårare i mindre kommuner eftersom exploatörer då ofta har mer att välja på.
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Konsulter är ett stort stöd då de besitter specialistkunskapen. De utreder om de visioner
som kommunens förvaltningar tagit fram tillsammans är möjligt att genomföra eller
inte. Förslagen grundar sig på exempelvis flöden från Tekniska kontoret. Tillsammans
med konsulter avgörs vad som är möjligt och fungerar på den aktuella platsen och med
dess förutsättningar. Den egna kunskapsnivån upplevs tillräcklig och respondenten
håller sig á jour genom olika forum.
Det finns även andra aspekter som tillgänglighet och underhåll och skötsel som måste
övervägas och hanteras så att det kommer att fungera. Gröna tak möter ofta ett visst
motstånd i och med att det kräver mycket skötsel och underhåll. Det är även viktigt att
de växter som väljs ut passar för ändamålet och aktuellt väderstreck. Motståndet till
gröna tak kan bero på att det saknas vana.
Det aktuella projektet har inte erhållit någon form av ekonomiskt stöd relaterat till
dagvattenhanteringen.
Intervju med exploatör, VA-ansvarig på kommunen samt konsult
Kommunen har inte ställt några krav på att dagvattenhanteringen ska ske på något
speciellt sätt. Upphandlingsformen är en totalentreprenad och eftersom det bara varit
tal om traditionell dagvattenhantering har VS-ansvarig bara tittat på rörlösningar.
En dagvattenledning från Torpa och Söder kommer att dras genom Munksjöstaden och
det har varit självklart att koppla på sig på den. Området har sanerats så det har inte
påverkat valet av teknisk lösning. Närheten till sjön gör det smidigt att släppa ut
dagvattnet dit, med rening såklart. EcoVaulten är nytänkande. VA-ansvarig menar att
om det funnits mer gröna ytor i närheten hade kanske en våtmark kunnat göras och
påpekar dessutom att Munksjön är övergödd och att gröna tak kanske skulle innebära
att mer näringsämnen hamnar i sjön.
Exploatören har ingen personlig erfarenhet av att använda SuDS, har inte varit med i
något projekt där det används och inte hört begreppet heller. VA-ansvarig på
kommunen har hört talas om Sustainable Drainage Systems men inte förkortningen.
Projektet har inte erhållit någon form av ekonomiskt stöd.
4.2.3 Hur kan implementering av SuDS främjas i stadsbyggnadsprojekt
i Jönköpings kommun?
Intervju med vattensamordnare på Jönköpings kommun
Respondenten tror att det är nödvändigt att tillämpa SuDS för att nå miljömålen,
dagvatten är en av de stora vattenföroreningskällorna idag.
Kommunens dagvattenpolicy håller i dagsläget på att omarbetas då den behöver
aktualiseras. Den befintliga behandlar mest kvantitet och inte kvalitet. Konkreta mål
saknas i policyn vilket sannolikt beror på att olika förvaltningarna inte riktigt kunnat
enas om några konkreta gemensamma mål. Respondenten upplever inte att kommunen
har tydliga och mätbara mål vad gäller hållbar dagvattenhantering och menar att
diskussioner ofta uppstår om vad som kan göras och vad som måste göras. Tekniska
kontoret, Stadsbyggnadskontoret och Miljö- och hälsoskyddskontoret har olika
intressen men det gemensamma målet är att det ska bli så bra som möjligt.
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Kommunen har en översvämningsgrupp som är förvaltningsövergripande och tar upp
aktuella ämnen och hittar samarbetsområden. Gruppen är inte beslutande. När
dagvattenfrågorna i detaljplaneringen behandlas deltar personer från Tekniska kontoret,
Stadsbyggnadskontoret och Miljö- och hälsoskyddskontoret. Det är oftast samma
personer som medverkar vid varje plan som tas fram. Respondenten har en
förvaltningsövergripande tjänst och arbetar både för Tekniska kontoret, Stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänst och Miljö- och hälsoskyddskontoret. Tjänsten som Vattensamordnare har funnits sedan 1 januari 2015.
Respondenten var inte anställd på Jönköpings kommun vid upprättande av detaljplanen
för södra delen av Munksjö fabriksområde men är engagerad i kommande detaljplaner
kring södra Munksjön. Respondenten önskar tydligare krav och riktlinjer från Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen, att det fanns riktlinjer om hur man bör göra i olika
situationer, baserat på tidigare erfarenheter och situationer. På så sätt skulle det vid varje
ny situation finnas något att utgå ifrån, även om det kan skilja sig från fall till fall.
Genom bearbetningen och uppdateringen av dagvattenpolicyn är det meningen att
kommunen ska nå dit. Första steget för ett sådant dokument är att kommunens
tjänstemän är överens om hur den ska se ut.
Respondenten upplever att politikerna i Jönköping lyssnar och litar mycket på
tjänstemännens kunnande. Jönköpings kommun är mycket måna om sitt vatten och
därför är det ofta mycket tacksamt att arbete med frågor som rör dagvatten.
Respondenten upplever att högre chefer/förvaltningschefer ger det stöd som behövs för
att införa SuDS. Det har inte varit några diskussioner och respondenten tycker att det
finns en positiv attityd och uppmuntran kring förändringsarbete. Respondenten uppger
att det inte finns något direkt samarbete med högskolan eller övriga forskarvärlden men
ser samarbete som något positivt.
Intervju med exploatör, VA-ansvarig på kommunen samt konsult
Det måste vara bra markförhållanden för att SuDS ska kunna tillämpas. Silt, berg och
leriga markförhållanden gör att det blir svårt att använda sig av infiltrationslösningar.
Då blir istället täckdiken mer aktuellt och det erbjuder visserligen fördröjning men till
slut är det ändå ledningar som ska leda bort vattnet och det blir ingen rening. I innerstad
är det också svårare att tillämpa SuDS. Det är förtätat och det är mycket hårdgjorda ytor
men att göra dem i mer genomsläppligt material är ju alltid möjligt.
Kostnader är en annan avgörande faktor. Det kostar med yta som ska vara trivselytor
och sedan tillkommer det drift och underhåll på ytorna.
Exploatören påpekar att det politiskt sett finns tryck på att det ska byggas bostäder och
att så mycket som möjligt därför önskas exploateras och bebyggas. I och med detta
finns det inte så mycket ytor runt omkring heller för SuDS eller grönytor utan det har
istället lösts med hjälp av en flytande park. I exploateringsavtalet finns det en viss
procentsats som anger hur mycket grönytor som ska finnas och i mitten av området mot
öster kommer det till exempel att upprättas andra trivselytor. Trenden som är nu är att
både exploatören och kommunen allt mer överväger att bygga mer på höjden, snarare
än att breda ut sig på stora ytor.

19

Empiri
Exploatören uppger sig inte vara insatt i kommunens dagvattenpolicy men vet att den
finns på kommunens hemsida. Vid framtagande av detaljplaner finns den med och den
typen av frågor bollas och diskuteras alltid vid detaljplanarbete och i bygglovsskeden.
Exploatören upplever att det inte finns några tydliga mål från kommunens sida om
hållbar dagvattenhantering och menar att om det traditionella ledningssystemet inte
anses vara hållbart måste kommunen ta fram nya lösningar. VA-ansvarig på kommunen
uppger att målen nog inte är så tydliga och tror inte att de är mätbara.
Exploatören är medveten om att varje disciplin inom kommunen bevakar sina
sakfrågor. VA-ansvarig på kommunen menar att det finns olika intressen mellan
förvaltningarna men även inom samma förvaltning.
VA-ansvarig på kommunen menar, och samtliga personer instämmer, att det måste
komma krav för att alla ska börja tänka SuDS-lösningar och för att det ska bli lika för
alla. Man måste också våga ha vattnet på ytan. Byggherrarna är med mycket vid
framtagandet av detaljplanerna och det är ibland svårt för kommunen att få dem att
tänka mindre på pengar och istället planera och göra plats även för lite större ytor i
området. I Munksjöstaden planeras en ö för att få till grönytor och park.
Exploatören uppger att företaget inte har någon intern miljöpolicy som berör
dagvattenfrågan och företaget driver inte frågan om SuDS vid sidan av kommunen.
Skulle SuDS önskas införas i ett projekt så får det diskuteras. Kommunen får ställa
erforderliga krav. Företaget har inget kontinuerligt samarbete med högskola eller övriga
forskarvärlden men kontakt tas vid behov av specialistkompetens.
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4.3 Sammanfattning av insamlad empiri
Ekostaden Augustenborg är ett projekt i vilket SuDS-lösningar tillämpats i befintlig
bostadsmiljö vilket inneburit att hänsyn behövts tas till utrymme, tillgänglighet och
befintlig infrastruktur. Öppna dagvattenlösningar tar idag hand om 70 % av dagvattnet.
I Augustenborg är terrängen flack och jorden består av täta moränleror vilket inte
fungerar bra för perkolation och infiltration. Projektet har erhållit ekonomiskt stöd.
Förutom att aktörer som MKB, VA SYD och Malmö stad varit delaktiga så har även de
boende fått tycka till och Lunds Tekniska Högskola och Sveriges lantbruksuniversitet
har varit involverade.
Munksjöstaden är en nyexploatering av ett tidigare industriområde. Ett traditionellt
ledningssystem kommer huvudsakligen att ta hand om dagvattnet men även några av
de tekniker SuDS innefattar kommer att finnas. Marken i Munksjöstaden har varit
förorenad och kommer till stor del dessutom att bestå av utfyllnadsmassor vilket
försvårar infiltration. Stora nivåskillnader finns inom området och närheten till
Munksjön och Tabergsån innebär en ökad översvämningsrisk. Dagvatten från
närliggande bostadsområden Torpa och Söder kommer att ledas genom området.
Eftersom smala gator eftersträvas måste Munksjöstaden, liksom Augustenborg, förhålla
sig till ett begränsat utrymme.
Ett ramprogram och en detaljplan har legat till grund för planeringen av
dagvattenhanteringen i Munksjöstaden. Jönköping har även en dagvattenpolicy som
beaktas bland annat vid detaljplanarbete. Målen i policyn upplevs inte tydliga och
mätbara angående hållbar dagvattenhantering. SuDS anses vara nödvändigt att tillämpa
för att nå miljömålen enligt vattensamordnare medan exploatören inte är insatt i vad
SuDS innebär. I projektet har kommunen och exploatörerna samarbetat och medlat med
varandra men det har inte funnits några krav uttryckta i form av visst maximalt flöde
eller procentsats. Projektet har inte erhållit någon form av ekonomiskt stöd. Däremot
anses det finnas en positiv attityd och uppmuntran kring förändringsarbete samt stöd
från högre chefer och politiker i dagvattenfrågorna.
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Teori och empiri kopplas i det här kapitlet samman för att besvara frågeställningarna.

5.1 Analys
Insamlad empiri om vilka tekniker om använts för dagvattenhantering sammanställdes
i en tabell. Sammanställningen tydliggjorde att det fanns en väsentlig skillnad mellan
vilka tekniker som funnits med under planeringsstadiet kontra vilka som kommer att
genomföras i Munksjöstaden. Vid sammanställning av insamlad empiri för
frågeställning två utkristalliserade sig två huvudkategorier av förutsättningar; platsens
respektive övriga förutsättningar. De identifierade förutsättningarna för Munksjöstaden
sattes i förhållande till hur motsvarande förutsättning hanterats i Augustenborg. För att
hitta orsaker till de olika skillnader som visat sig i frågeställning ett och två analyserades
all empiri i förhållande till teorin, vilket även utgjorde grunden till svar på frågeställning
tre.

5.2 Hur har dagvattenhanteringen planerats och utformats i
Ekostaden Augustenborg respektive Munksjöstaden?
Ambitionen och avsikten med genomförandet av projekten har sett olika ut. För
Ekostaden Augustenborg var avsikten att lösa problem med källaröversvämningar och
förnya området till ett mer hållbart bostadsområde. Ambitionen var dessutom att skapa
ett miljömässigt föregångsområde. Initiativet till projektet kom från kommunen.
Exploateringen av södra delen av Munksjö fabriksområde å andra sidan har drivits av
en privat aktör som av förståeliga skäl vill exploatera området i så stor utsträckning som
möjligt.
I Munksjöstaden kommer framför allt ett traditionellt ledningssystem att användas. Av
de tolv tekniker som tillämpas i Ekostaden Augustenborg har tio funnits med i
detaljplanen, ramprogrammets vision över Munksjöstaden, alternativt diskuterats från
kommunens sida. Endast tre av de tio teknikerna i visionen har slutligen tillämpats,
vilket tyder på att Jönköpings kommun inte når hela vägen med sina avsikter. För att
klara av att rena dagvatten kommer dessutom en EcoVault att användas. I tabell 2
redovisas de olika tekniker som använts för dagvattenhantering i respektive projekt.

22

Analys och resultat
Tabell 2.

Tekniker för dagvattenhantering som använts i Augustenborg sam vad
som planerats för i Munksjöstaden och vad som kommer att genomföras
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5.3 Hur påverkar olika projekts förutsättningar möjligheten
att implementera SuDS?
För att lättare kunna analysera de förutsättningar som påverkat projekten har de delats
in i Platsens förutsättningar respektive Övriga förutsättningar enligt figur 8.

Figur 8.

Förutsättningar som identifierats i projekten

5.3.1 Platsens förutsättningar
I tabell 3 och 4 redovisas platsens fysiska förutsättningar som påverkat möjligheten att
implementera SuDS enligt respondenter, dokumentanalys och litteraturstudier.
Tabell 3.

Konsekvenser av platsens förutsättningar i Augustenborg
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Tabell 4.

Konsekvenser av platsens förutsättningar i Munksjöstaden

Platsens förutsättningar gör att vissa tekniker är mindre lämpliga men utesluter inte att
andra typer av öppna dagvattenlösningar tillämpas. Utrymme är den av platsens
förutsättningar som har begränsat mest i Munksjöstaden. Samtidigt är det den
förutsättning som det bedöms finnas störst möjlighet att påverka i ett nybyggnadsprojekt. Genom att tillåta något högre byggnadshöjder skulle markyta kunna frigöras
till olika lösningar för dagvattenhantering samtidigt som exploateringstalet bibehålls. I
Augustenborg lyckades implementeringen av SuDS trots begränsat utrymme i det
befintliga bostadsområdet, mark som var mindre lämpligt för infiltration och flack
terräng. Platsens förutsättningar bedöms således inte vara avgörande för
implementeringen av SuDS.
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5.3.2 Övriga förutsättningar
Tabell 5 och 6 nedan är en sammanställning över övriga förutsättningar som påverkat
möjligheten att implementera SuDS enligt respondenter, dokumentanalys och
litteraturstudier.
Tabell 5.

Konsekvenser av övriga förutsättningar i Augustenborg
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Tabell 6.

Konsekvenser av övriga förutsättningar i Munksjöstaden

Augustenborg uppfyllde de faktorer som enligt teorin ansågs främja förändring vilket
styrker teorin. Jönköpings kommun däremot saknar tydliga mål och en vision som är
integrerad i planeringsprocessen, erfarenhet och erfarenhetsåterföring samt samarbete
med högskolor. Det förekommer visst förvaltningsövergripande arbete och det finns
en positiv attityd och uppmuntran kring förändringsarbete.
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5.4 Hur kan implementering av SuDS främjas i stadsbyggnadsprojekt i Jönköpings kommun?
Eftersom platsens förutsättningar inte bedöms vara avgörande för möjligheterna att
implementera SuDS utgår förbättringsidéerna från de övriga förutsättningarna och
kopplas till teorin.
I tabell 7 nedan har slutsatser från de olika vetenskapliga studierna samlats och
kategoriserats utifrån de fyra huvudfaktorer som Cettner et al. (2014) anser främja
förändring i dagvattenfrågan.
Tabell 7.

Faktorer som anses främja förändring i dagvattenfrågan

5.4.1 Vision och policy
Ett tydligt och mätbart huvudmål som är gemensamt för de olika förvaltningarna måste
formuleras för att undvika tolkningsutrymme. De olika förvaltningarna måste i sin tur
bryta ner huvudmålet till mindre delmål som är mer riktade mot förvaltningens
verksamhet. Målen ska även vara tidssatta, modiga och inte uttrycka självklarheter.
Standarder och riktlinjer av “handbokskaraktär” har efterfrågats och kan inkluderas i
dagvattenpolicyn. Konkreta mål och åtgärder i dagvattenpolicyn ger stöd åt
kommunens tjänstemän i sitt yrkesutövande och underlättar i sin tur utformningen av
krav i detaljplanen. På så vis integreras visionen i planeringsprocessen, något som
Cettner et al. (2014) konstaterat som viktigt. Istället för att jämföra med ett
nollalternativ bör det fastställas en acceptabel miniminivå som detaljplaner jämförs
med. På så sätt kan hållbarhetsaspekter säkerställas i framtida stadsbyggnadsprojekt.
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5.4.2 Samverkan
I Jönköpings kommun finns det idag en översvämningsgrupp och en relativt ny tjänst
som Vattensamordnare som är förvaltningsövergripande, vilket innebär att det finns
goda förutsättningar för att uppfylla en av de fyra faktorer som Cettner et al. (2014)
hävdar främja förändring av dagvattenhantering. Det saknas dock erfarenhet av tidigare
projekt och erfarenhetsåterföring, vilket Backhaus et al. (2011) menar är viktigt i
sammanhanget. Om kommunen föregår med gott exempel och tillämpar SuDSlösningar inom den egna organisationen först, kan kunskap och erfarenhet erhållas inom
området. Erfarenhetsåterföring kan sedan ske såväl till de egna verksamheterna som till
andra aktörer. Vidare blir det lättare för kommunen att ställa rimliga och konkreta krav
vad gäller hållbar dagvattenhantering på exploatörer.
5.4.3 Koppling till forskarsamhället
Samarbete med högskolor eller liknande angående hållbar dagvattenhantering saknas i
Munksjöstaden men är något som de intervjuade är öppna för och som bör finnas enligt
Cettner et al. (2014), Perales-Momparler et al. (2015) och Backhaus et al. (2011).
Kopplingen till forskarsamhället kan se ut på flera sätt. En forsknings- och
utvecklingstjänst (FoU-tjänst) kan vara ett sätt. Tjänsten innefattar att hålla sig à jour
om senaste forskningen på området, knyta kontakter med forskarsamhället och hitta sätt
att föra ut ny kunskap och erfarenhet i verksamheterna samt till andra aktörer. Ökad
kunskap innebär färre förutfattade meningar. Ett annat sätt kan vara att låta
representanter från forskarsamhället vara delaktiga i olika samverkansgrupper. Ett
tredje sätt är att upprätta samarbete mellan kommunen och Tekniska Högskolan och
exempelvis låta studenter från byggingenjörsutbildningen vara med och utforma förslag
på hållbara dagvattenlösningar för ett bostadsområde.
5.4.4 Viktiga faktorer för att övervinna förändringströghet
Jönköpings kommun, liksom andra kommuner, kan ansöka om bidrag och stöd för att
underlätta implementeringen av SuDS. På så sätt kan en del av kostnaderna för projektet
täckas. Bidrag kan även fungera som en drivkraft i projekt då finansiärer kan förväntas
vilja se ett resultat på vad pengarna använts till.
Enligt vattensamordnaren finns det en positiv attityd och uppmuntran till förändringsarbete i organisationen. För att bibehålla detta klimat och för att öka engagemanget
kring hållbar dagvattenhantering, vilket Cettner et al. (2014) menar är nödvändigt, bör
processen kring förändringsarbetet synliggöras liksom Perales-Momparler et al.(2015)
förespråkar. Genom att etablera kontakt med forskarsamhället kan resurser, kunskap
och innovation erhållas utan att bidra till ökade kostnader för projektet i fråga.
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5.5 Koppling till målet
Genom att titta på de övriga förutsättningar i förhållande till teorin om att åstadkomma
förändring av dagvattenhantering har ett förslag på hur implementering av SuDS kan
främjas i Jönköpings kommun utarbetats. Förslaget som presenteras nedan består av en
rad övergripande åtgärder samt projektspecifika åtgärder.
5.5.1


Övergripande åtgärder
Fastställ en acceptabel miniminivå som detaljplaner jämförs med. Arbetet
ska ske förvaltningsövergripande. Fastställ en tidsplan för när arbetet ska
vara klart.



Formulera konkreta mål till dagvattenpolicyn. Arbetet ska ske förvaltningsövergripande. Fastställ en tidsplan för när arbetet ska vara klart.



Utarbeta standarder och riktlinjer av “handbokskaraktär” till dagvattenpolicyn. Arbetet ska ske förvaltningsövergripande. Fastställ en tidsplan för
när arbetet ska vara klart.



Ta ställning till att införa en FoU-tjänst.

5.5.2 Projektspecifika åtgärder
Författarnas förslag är att genomföra ett pilotprojekt med fokus på hållbara dagvattenlösningar i ett kommande stadsbyggnadsprojekt. Med stöd av ett PGSA-hjul kan de
förbättringsidéer som arbetet resulterat i testas, se figur 9. PGSA står för Planera –
Genomföra – Studera – Agera. Att använda ett PGSA-hjul innebär att förändringar kan
testas i liten skala och analyseras innan ytterligare förändringar görs (Region
Jönköpings län, 2016). Efter genomfört pilotprojekt och allt eftersom kunskap och
erfarenhet erhålls i kommande projekt kan miniminivån och dagvattenpolicyn behöva
uppdateras. Dokumenten blir levande då de uppdateras vartefter nya erfarenheter och
ny kunskap erhålls.

30

Analys och resultat

Figur 9.

PGSA-hjul över pilotprojekt
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Diskussion och slutsatser

I kapitlet diskuteras arbetets resultat, hur studien genomförts samt innebörden av
arbetets begränsningar. Slutligen presenteras de slutsatser som arbetet resulterat i och
författarna ger förslag på vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Då ett förslag på hur implementering av SuDS kan främjas i stadsbyggnadsprojekt i
Jönköpings kommun har presenterats, bedöms frågeställningarna varit lämpligt
formulerade och målet har kunnat uppnås.
Att varje frågeställning brutits ner till lämpliga intervjufrågor har hjälpt författarna att
säkerställa att den insamlade empirin har kunnat hjälpa till att besvara författarnas
frågeställningar. Den provintervju som dessutom genomfördes för att verifiera att
frågorna tolkades på det sätt som avsågs, stärker validiteten i empirin.
Att ett möte med exploatören ägde rum före genomförandet av intervjun och
respondentens lämplighet i förhållande till ämnet kunde verifieras, stärker validiteten i
den insamlade empirin ytterligare. Vattensamordnarens lämplighet i förhållandet till
ämnet kontrollerades inte i förväg men då respondenten representerade de tre
förvaltningar som enligt teorin var av störst intresse, anses respondenten ha varit
lämplig för intervjun.
Då stor del av dokumentanalysen för Munksjöstaden skedde innan intervjuerna
genomfördes tenderar de tolkningar som författarna gjort under intervjuerna att stämma
bättre överens med sändarens avsikt men kan även ha resulterat i att dokumentanalysen
färgat det som eftersökts. Att intervjuerna inte har bandats och transkriberats innebär
en ökad risk för att data kan ha gått förlorad. För att undvika att data gått förlorade eller
uppfattats fel har en nedskriven version av intervjuerna fått verifieras av de intervjuade.
I och med att den planerade intervjun med berörda från projektet Augustenborg inte har
kunnat genomföras kan det finnas tekniker och förutsättningar som missats. Eftersom
målet varit att främja implementering av SuDS i Jönköpings kommun bedöms detta
dock inte påverkat slutresultatet.
Vad gäller Munksjöstaden har data från dokumentanalysen varit samstämmig med
intervjuerna. I Augustenborg verifierades den insamlade empirin från dokumentanalys
med hjälp av en observation samt genom litteraturstudier om projektet. Vid
dokumentanalyserna har dessutom flera olika dokument ingått. Detaljplanen täcker inte
hela Munksjöstaden, vilket innebär att fler SuDS-lösningar kan komma att tillämpas i
området. Intervjuerna som behandlat hela Munksjöstaden har dock inte pekat på detta
och kommande planområde grundar sig också på visionen i ramprogrammet.
Att flera metoder använts samt att insamlad data har varit entydig stärker att den
insamlade empirin är tillförlitlig och användbar samt ger bra förutsättningar för att
kunna dra tillförlitliga slutsatser.
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6.2 Metoddiskussion
Valet att genomföra en fallstudie anses ha varit en lämplig metod för arbetet då avsikten
var att förstå problematiken kring implementering av SuDS i stadsbyggnadsprojekt.
Valda metoder för datainsamling anses också ha varit lämpliga då de kompletterat
varandra och erbjudit empiri av kvalitativ sort.
Av olika skäl kunde inte intervju användas som datainsamlingsmetod för
Augustenborg. Syftet med den tänkta intervjun var att ta reda på tankar och resonemang
kring planering och genomförande. Eftersom projektet påbörjades 1998 skulle
tillförlitligheten i sådan data kunnat ifrågasättas då det efter så många år kan vara svårt
att minnas de resonemang som fördes vid tidpunkten. Genom dokumentanalys,
litteraturstudier och platsbesök bedöms tillräcklig datamängd ha erhållits ändå. Ett
projekt som hade legat närmre i tiden skulle inte ha inneburit samma problem men
eftersom Augustenborg är en förebild för SuDS bedöms valet av projekt ändå som
lyckat.
Under intervjun med exploatören deltog flera personer som alla hade olika roller.
Författarna uttryckte då innan intervjun vems perspektiv som var av intresse men
välkomnade kompletterande faktauppgifter. Då det noterades vem som sa vad och vissa
frågor bara ställdes till exploatör, anses ändå rollen som exploatör ha blivit
representerad på det sätt som avsågs. Det går inte att utesluta att exploatören påverkats
av att VA-ansvariga från kommunen närvarat, han var dock inbjuden av exploatören
och det resulterade i en interaktion mellan de två aktörerna som författarna annars inte
hade fått ta del av.

6.3 Begränsningar
Eftersom arbetet endast innefattar två projekt finns det en begränsning i vilka
förutsättningar som behandlats. Eftersom de övriga förutsättningarna och de
rekommenderade åtgärderna utgår från faktorer som identifierats i en nationell
enkätundersökning bedöms ändå tillämpligheten vara god.
Även om de projektspecifika åtgärderna utgår från Jönköpings kommun, är det möjligt
för andra kommuner att tillämpa PGSA-hjulet i den omfattning som passar den aktuella
kommunen.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Traditionella dagvattenhanteringen behöver kompletteras med alternativa lösningar. I
de städer i Europa där SuDS tillämpats har kommunerna varit den drivande kraften.
Genom att presentera ett förslag på hur implementeringen av SuDS kan främjas i
stadsbyggnadsprojekt i Jönköpings kommun har stöd för implementering skapats.
Genom lyfta ämnet om hållbar dagvattenhantering tror sig författarna ha väckt tankar
och ökat kunskapsnivån hos respondenter och läsare och på så sätt fört dem närmare en
implementering av SuDS. Implementering av SuDS i stadsbyggnadsprojekt innebär i
sin tur ett steg närmare hållbart samhällsbyggande.
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Platsens förutsättningar är inte avgörande för möjligheten att implementera
SuDS. I enlighet med teorin finns tekniken för de flesta situationer men det
saknas kunskap och erfarenhet.



Kommunen har en tydligt formulerad vision i ramprogrammet men eftersom
visionen inte följs upp genom krav i detaljplanen når kommunen inte hela vägen
med sina goda avsikter.



Mål i dagvattenpolicyn måste göras mätbara, modiga, tydliga och enkla för att
kunna utgöra ett stöd vid formulering av krav i detaljplanen.



Detaljplanen är kommunens skarpaste verktyg för att styra den fysiska
bebyggelsen och det är en förutsättning att krav ställs i detaljplanen för att SuDS
ska kunna implementeras.



Jämförelser med nollalternativ vid detaljplanarbete kan vara hämmande för
hållbart samhällsbyggande.



Kommunen behöver upparbeta en praxisnivå och likställa SuDS med
traditionell dagvattenhantering för att kunna ställa relevanta krav på
exploatörer/byggherrar.



En väl genomarbetad planeringsfas gör att SuDS kan tillämpas utan att större
avkall behöver göras på andra funktioner.

6.5 Förslag till vidare forskning
Fortsatt arbete baserat på arbetets resultat:


Testa PGSA-hjulet för pilotprojektet i ett kommande stadsbyggnadsprojekt och
utvärdera processen och resultatet.



Utarbeta ett förslag på hur erfarenhetsåterföringen mellan olika projekt kan
hanteras så att erhållen kunskap och erfarenhet inte går förlorad.



Utarbeta ett förslag på hur en acceptabel miniminivå vad gäller dagvattenhantering kan se ut.

Förslag till nya undersökningsfrågor baserade på genomfört arbete:


Vilka oförutsedda svårigheter har uppstått på i pilotprojektet?



Vilka positiva effekter har pilotprojektet medfört?



Vilken attityd till genomförande av SuDS finns hos kommunens tjänstemän som
är involverade i dagvattenfrågor?



Hur ser kunskapsnivå angående SuDS ut hos de konsulter som kommunen
brukar anlita i dagvattenfrågor?
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Bilaga 1

Intervjuguide

IMPLEMENTERING AV SUDS I
STADSBYGGNADSPROJEKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN
Syftet med examensarbetet är att underlätta implementeringen av SuDS i
stadsbyggnadsprojekt.
SuDS (Sustainable Drainage Systems) innefattar bland annat gröna tak, dammar,
genomsläppliga ytor och trög avledning men väger till skillnad från det mer väletablerade
konceptet LOD (Lokal omhändertagande av dagvatten) även in sociala och ekonomiska
aspekter i frågan om dagvattenhantering.
Vårt mål med arbetet är att presentera ett förslag på hur implementering av SuDS kan främjas
i framtida stadsbyggnadsprojekt i Jönköpings kommun för att nå ett mer hållbart
samhällsbyggande.
Med intervjun önskar vi få inblick i vad som påverkat planeringen och utformningen av
dagvattenhanteringen i det aktuella stadsbyggnadsprojektet och vilka förutsättningar projektet
i fråga haft att förhålla sig till. Vi är även intresserade av att få ta del av vad, som enligt Er, är
avgörande för att SuDS ska tillämpas i större utsträckning.
Ekostaden Augustenborg kommer att användas som referensobjekt. Munksjöstaden
representerar ett projekt utifrån vilket implementering av SuDS diskuteras och undersöks.
Respektive intervju beräknas ta cirka en timme. Intervjuerna kommer inte att spelas in.
Efter intervjun stäms svaren av för att undvika missuppfattningar. Eventuella kompletteringar
och förtydliganden kan även göras då.
Maria Bergström
Amanda Karlsson
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Bilaga 3

Intervju med vattensamordnare på Jönköpings kommun
1. Hur har dagvattenhanteringen planerats och utformats i
Munksjöstaden?
a) Hur kommer dagvattenhanteringen ske på allmänna platser i Munksjöstaden?
Som det ser ut nu så kommer en del att ske under mark men även en del ovan mark eftersom
detta är nödvändigt vid skyfall. Söder om torget (vid säckfabriken) kommer det att finnas en
grund försänkning (får ej utgöra någon barriär). I gatumiljön kommer det att finnas träd.
En EcoVault som renar dagvatten kommer att placeras längst söder ut på Munksjö
fabriksområde. Vi planerar även för en EcoVault precis söder om torget på grund av
eventuell ökad trafik på lokalgatorna eller att kraven höjs för att nå miljökvalitetsnormerna
för vatten.
○ Har ni övervägt några andra alternativ? Vilka i så fall?
Det har funnits en diskussion om att använda kvarteren söder om torget som ett
undervattenmagasin. Blåa stråk i form av kanaler har diskuterats men på grund av de stora
höjdskillnader som kommer att bli i området är det inte passande. Kanalerna skulle bli för
djupa och vattnet skulle rinna för snabbt. Vattnet skulle nå Munksjön alldeles för snabbt och
det skulle inte få en chans att renas på vägen. Den estetiska kvalitet som blåa stråk skulle
kunna bidra med kommer heller inte att kunna uppnås eftersom kanalerna skulle stå tomma
då det inte regnar. I delområde Skeppsbron har exempelvis estetiska lösningar med
stensättningar där vattnet kan porla ner för höjdskillnaden vid standlinjen, diskuterats.
b) Vilka tekniska lösningar finns/ kommer att finnas på allmänna platser?
(Exempel på olika tekniska lösningar visas med hjälp av bilder)
Sedumtak har diskuterats mycket vid detaljplanarbetet men Tosito som exploatör vill inte ha
krav på sig att en viss andel av taken måste vara sedumtak men en viss procent skulle kanske
vara möjlig att införa. Planteringar med träd kommer att fungera på så vis att vattnet från
vägen når träden via brunnar. Vattnet leds då först till träden som kan suga upp vatten sedan
leds överskottsvatten vidare i ett slutet system. Det är viktigt att träden inte får för mycket
vatten. Vid planteringarna med träd kommer skelettjord därför att användas så att träden ska
må bra och så att inte för mycket vatten hålls kvar vid träden. Svackdiken har diskuteras men
eftersom man vill ha smala gator i området finns det inte utrymme för sådana lösningar.
Från kommunens sida har det dock rekommenderats att gröna innergårdar används.
Torget (vid säckfabriken) kommer att bli en lågpunkt eftersom det ligger en befintlig byggnad
där som ska bevaras. I och med detta är det viktigt att titta på hur dagvattnet ska ledas bort
och förbi byggnaden så att vattnet inte kommer in i byggnaden och skadar den. Det finns
dock en del att ta hänsyn till; det ska finnas plats för lösningen, den ska inte skapa några
barriärer som gör det svårt att röra sig i området samtidigt som man vill att vattnet ska
fördröjas.
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Traditionella rör kommer att finns i området för att leda bort och rena det vatten som kommer
i måttliga mängder, medan större mängder vatten och skyfall avleds på ytan.
På grund av de föroreningar som finns kommer ganska täta massor att användas så att inte
så mycket vattnet ska nå längre ner i marken och därigenom sprida föroreningarna.
Vad gäller Skeppsbron så kommer fler dammar att planeras för, exempelvis planeras det för
dammar sydväst om reningsverket där det idag finns ickefungerande
vattensamlingar. Det planeras även lösningar som porlande vatten vid stenar där det
estetiska och kvalitativa värdena lyfts fram.
c) Vilka aktörer har varit delaktiga i planeringen av den dagvattenhantering som sker
på allmän plats?
○ På vilket sätt har de varit delaktiga?
○ På vilket sätt har de påverkat valet av sätt att hantera dagvatten?
Stadsbyggnadskontoret har ansvarat för detaljplanen. Tekniska kontoret har ansvarat för
vatten och avlopp, gatuhöjder, för fastställande av gatubredder och framtagande av lämpliga
träd och växter. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen bevakar exempelvis
miljökvalitetsnormerna. Ett jämkande sker hela tiden mellan de olika förvaltningarna då vi
bevakar olika intressen. Exempelvis kan krav på viss vägbredd göra att önskemål om
svackdiken inte går att genomföra. Konsulter (ÅF, SWECO) har anlitats för att undersöka hur
och om olika önskemål kan genomföras och om de är ekonomiskt försvarbara.
Tosito och kommunen har båda en bild av hur vi vill ha det. Tosito vill givetvis bebygga så
stor del som möjligt. De har också bevakat husens höjdsättningar för att få det att fungera
med angöringen av byggnaderna, exempelvis placering av garagenedfarter. Tosito är mest
angelägna om att få bort vattnet från byggnaderna medan kommunen står för kompetens
inom dagvattenhanteringen och exempelvis måste förhålla sig till de nationella miljömålen.
Visionen hjälps kommunen och Tosito åt med.
d) Vilka krav har kommunen ställt på dagvattenhanteringen som sker på privata
fastigheter?
Att de ska ta hand om så mycket som möjligt, ingen procentsats eller visst flöde har angetts.
e) På vilket sätt har kommunen ställt krav på dagvattenhanteringen i Munksjöstaden?
Kraven ställs i detaljplanen. Procentsats eller inte har diskuterats men jag tror inte att det
ställdes så mycket krav på det som byggs just nu. Var mest tal om traditionell
dagvattenhantering.
f) Hur ser överenskommelsen med Tolust ut angående dagvattenledningen i
Vaggerydsgatan?
Har inte varit delaktig i det arbetet men dagvattenledningarna i Vaggerydsgatan är
kommunens och det är även kommunen som lagt dessa.
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2. Hur påverkar olika projekts förutsättningar möjligheten att
implementera SuDS?
a) Hur har områdets förutsättningar påverkat vilka tekniska lösningar som valts?
Området har sanerats men det finns några “hot spots” kvar och dessa kommer att kapslas in.
Områdets marknivåer har styrt mycket, vi vill bromsa upp vattnet så mycket som möjligt och
gärna samla det till en punkt så att det inte okontrollerat når Munksjön. Möjligheterna för en
översilningsyta söder om torget undersöktes men bedömdes inte få plats och dessutom skulle
vattnet ha för hög hastighet för att en sådan lösning faktiskt skulle ge någon effekt.
Grundvattennivån är relativt låg i området i och med att marknivåerna höjs, vilket görs för
att det som byggs inte ska skadas om vattennivån i Munksjön höjs. De garage som kommer
att finnas i byggnaderna längst väster ut mot Barnarpsgatan kommer att vara överdimensionerade eftersom det inte kommer att finnas utrymme för garage i de byggnader
som ligger närmre Munksjön. Den befintliga markens sammansättning kommer inte att ha
någon större betydelse då stora delar av området kommer att fyllas upp med fyllnadsmassor.
b) Vilken personlig erfarenhet av att använda SuDS har Ni?
Inte jobbat så mycket med det innan (pga annan tjänst), det är nu i samband med att nya
detaljplaner för Södra Munksjön som jag har kommit att arbeta mer med öppna system och
“upplevelserna” som de kan bidra med. Det är lite svårare att i befintlig stadsmiljö använda
sådana lösningar än vad det är i nyexploaterade områden. Detta gör att det ofta ställs högre
krav på fastighetsägaren att dagvattnet hanteras på den egna fastigheten då förändringar
görs i befintlig stadsmiljö. I och med att nya detaljplaner för Södra Munksjön håller på att
tas fram och området för Södra Munksjön är såpass stort finns det mer spelrum för att
planera för mer hållbar dagvattenhantering. Eftersom vi av erfarenhet vet att den här typen
av lösningar och visioner ofta bantas på vägen tenderar vi att ta till lite i överkant redan från
början. De som jobbar med frågan har ofta olika ingångar eftersom de har olika kompetenser
och ser saker på olika sätt. Förändras en yta som tidigare hjälpt till att hantera dagvatten så
måste den på något vis ersättas på annat sätt. Det brukar inte vara så svårt att motivera
fastighetsägare att acceptera alternativa lösningar för dagvattenhantering eftersom de är
mycket angelägna om att få bygga på tomter som ligger så centralt som de tomter runt södra
Munksjön gör. Jag tror att det kan vara lite svårare i mindre kommuner eftersom exploatörer
då ofta har mer att välja på.
c) Upplever Ni att den egna kunskapsnivån är tillräcklig för att ni skulle överväga att
använda de tekniker som SuDS innefattar?
Jag upplever att konsulter är ett stort stöd, de besitter specialitskunskapen. Utifrån de bilder
och visioner som kommunens förvaltningar tagit fram tillsammans utreder de om det är
möjligt att genomföra eller ej. Jag erhåller data i form av exempelvis flöden från Tekniska
kontoret. Jag upplever att jag har det som jag behöver, det händer hela tiden mycket inom
området dagvattenhantering och genom olika forum så engagerar jag mig i nya tekniker och
material som tas fram. Jag undersöker nya vägar och möjligheter men sedan är det
tillsammans med konsulter som vi avgör om det är möjligt och vad som faktiskt fungerar på
just den aktuella platsen och dess förutsättningar. Det finns även andra aspekter som
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tillgänglighet och underhåll och skötsel som måste övervägas och hanteras så att det kommer
att fungera. Gröna tak möter ofta ett visst motstånd i och med att det kräver mycket skötsel
och underhåll. Det är även viktigt att de växter som väljs ut passar för ändamålet och
anpassas till vädersträcket. Motståndet till gröna tak kan kanske bero på att det saknas vana.
○ Om nej: vilket stöd för att höja kunskapsnivån?
d) Har projektet erhållit någon form av ekonomiskt stöd som är kopplat till
dagvattenhantering?
Nej.
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3. Hur kan implementering av SuDS främjas i stadsbyggnadsprojekt i
Jönköpings kommun?
a) Vilka faktorer ser ni som avgörande för att använda SuDS i stadsbyggnadsprojekt?
Jag tror att det är nödvändigt för att nå miljömålen. Dagvatten är en av de stora
vattenföroreningskällorna idag. Genom Vattendirektivet, som är ett EUdirektiv,
är vi förbundna att rena dagvattnet. Topografin och placeringen vid sjöarna gör att vi måste
använda SuDS för att nå målen.
b) Hur arbetatar ni med de övergripande målen i kommunens dagvattenpolicy?
Vi arbetar om dagvattenpolicyn just nu då den behöver aktualiseras. Den befintliga
behandlar mest kvantitet och inte kvalitet. Konkreta mål saknas vilket sannolikt beror på att
olika förvaltningarna inte riktigt kunnat enas om några konkreta gemensamma mål.
○ Konkretiserats målen på något sätt i form av krav på fastighetsägarna i
projektet?
+ 90,3 är det enda krav som finns men är snarare en riktlinje, ingen
bostadsyta under det.
c) Upplever du att kommunen har tydliga mål vad gäller hållbar dagvattenhantering?
Nej, det tycker jag inte. Vi hamnar ofta i diskussioner om vad som kan göras och vad som
måste göras.
○ Är målen mätbara?
Nej.
○ På vilket sätt jobbar ni för att nå målen?
Finns inga konkreta mål om hållbar dagvattenhantering.
d) Upplever du att Tekniska kontoret, Stadsbyggnadskontoret och Miljö- och
hälsoskyddskontoret, strävar mot samma mål vad gäller dagvattenhantering?
Alla har olika intressen men vårt gemensamma mål är att det ska bli så bra som möjligt.
Miljökvalitetsnormer är styrande för alla men vägen dit är olika. Jag upplever att
ifrågasättande och bevakande av olika intressen gör att det blir bättre slutresultat. Det kan
ibland vara svårt att få helt specificerade och konkreta riktlinjer från Miljöförvaltningen.
○ Nej: Vilka olika “synsätt” upplever du att det finns?
se. fråga 1c.
○ Ja: Vilket?
e) Utövar kommunen någon form av påtryckningar för att fastighetsägare ska överväga
någon alternativ dagvattenlösning på den egna fastigheten?
Se svar på följdfråga 3b.
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f) Skulle en reducerad VA- taxa vid val av alternativa dagvattenlösningar vara ett bra
incitament?
Vet inte riktigt, oklart hur det skulle slå.
g) Har kommunen någon samverkansgrupp eller liknande med nyckelpersoner från
olika förvaltningar som är involverade i dagvattenfrågan?
Vi har en översvämningsgrupp som är förvaltningsövergripande. Vi träffas fyra gånger per
år och tar upp aktuella ämnen och hittar samarbetsområden. Gruppen är inte beslutande.
När vi sitter med dagvattenfrågorna i detaljplaneringen deltar personer från alla olika
förvaltningar. Det är oftast samma personer som medverkar vid varje plan som tas fram. Jag
har en förvaltningsövergripande tjänst som vattensamordnare och arbetar både för Tekniska
kontoret, Stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänst och Miljö- och hälsoskyddskontoret.
Vattensamordnartjänsten är en relativt ny tjänst och har funnits sedan 1 januari 2015.
h) Har det funnits någon drivande person eller grupp från kommunen som förespråkat
SuDS eller liknande i Munksjöstaden?
Det är generellt sett planhandläggaren som är drivande och kallar till möten, jag sitter då
med angående de frågor som rör dagvatten. I de södra delarna som är aktuella nu (ej
Munksjö fabriksområde) finns det engagemang och intresse av att arbeta med dessa frågor,
dvs. alternativa och mer hållbara lösningar för dagvattenhantering. Planarkitekten Sara
Sardari Sayyar på Stadsbyggnadskontoret har jobbat mycket med dessa frågor och med att
samla ihop personer som på olika sätt berörs.
i) Vilken form av styrning från kommunens ledning ser ni behov av vid införande av
SuDS i kommande stadsbyggnadsprojekt?
Jag kan ibland önska lite mer tydliga krav eller riklinjer från Miljöförvaltningen, att det
fanns riktlinjer om hur man bör göra i olika situationer, baserat på tidigare erfarenheter och
situationer. På så sätt skulle man vid varje ny situation ha något att utgå ifrån, sen är det
klart att det kan skilja sig från fall till fall ändå. Genom bearbetningen och uppdateringen av
dagvattenpolicyn är det meningen att vi ska nå dit. Först steget för ett sådant dokument är ju
att vi tjänstemän är överens om hur den ska se ut.
j) Vilket stöd från politiker ser ni behov av vid införande av SuDS i kommande
stadsbyggnadsprojekt?
Jag upplever att de lyssnar och litar mycket på oss tjänstemän. Jönköpings kommun är
mycket måna om sitt vatten och därför är det ofta mycket tacksamt att arbete med frågor som
rör dagvatten.
k) Vilket stöd från högre chefer/förvaltningschef ser ni behov av vid införande av SuDS
i nästa stadsbyggnadsprojekt?
Det har inte varit några diskussioner, känner att jag fått det stöd som behövts. Exploatören
tar största kostnaden för ett sådana här projekt, kommunen ansvarar för allmänna ytor. Vi
försöker därför jobba fram lösningar som både exploatören och kommunen tycker är okej.
l) Upplever du att det finns en positiv attityd och uppmuntran kring förändringsarbete?
Ja, det tycker jag.
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m) Har ni något samarbete med högskolan eller övriga forskarvärlden?
Nej, inget direkt samarbete. Tar däremot del av nya rön mm via olika dagvattenforum,
annars ser jag samarbete som något positivt.
○ Hur ser det ut isf?
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Bilaga 4

Intervju med exploatör m.fl.
Närvarande:
Exploatör, projektledare: E
Konsult; byggledning/ infrastruktur: K
VA-ansvarig, Jönköpings kommun: VA

1. Hur har dagvattenhanteringen planerats och utformats i
Munksjöstaden?
a) Hur kommer dagvattenhanteringen ske inom era fastigheter i Munksjöstaden?
K & E: Dagvattensystemet består av rör. Dagvattnet från Torpa och Söder behövde dras
genom området och med ledningen i Vaggerydsgatan har vi kunnat “slå två flugor i en
smäll”. Dagvattnet leds till en EcoVault som renar vattnet innan det når Munksjön.
EcoVaulten kommer endast att synas som tre lock på marken. I exploateringsavtalet med
kommunen finns inga krav på att ta hand om dagvattnet på egna tomten.
○ Har ni övervägt några andra alternativ? I så fall vilka?
E: Nej, vi har inte övervägt några andra alternativ.
K: Kommunen tillhandahåller påkopplingspunkter så då har det känts
självklart att använda sig av dem.
b) Vilka tekniska lösningar finns inom era fastigheter i Munksjöstaden?
(Exempel på olika tekniska lösningar visas med hjälp av bilder)
K & E: Vi har en liten remsa mellan vägen och GC-banorna där det kommer finnas träd.
Kantstenen är nollad så att vattnet ska nå träden. Dagvattenbrunnar i gatan leder vattnet till
ledningarna i Vaggerydsgatan. I övrigt finns träd, buskar och gräs på bostadsgårdarna som
planteras mest i trivselsyfte. Vattnet från terrassbjälklaget leds till dagvattenledningen. I
etapp 2 av Munksjöstaden (norra delen) har det pratats om andra lösningar. I den delen är
det större höjdskillnader som behöver beaktas.
c) Vilka aktörer har varit delaktiga i planeringen av den dagvattenhantering som sker
på privat mark?
E: Eftersom det är totalentreprenad har en VS-ansvarig skött planeringen av dagvattenhanteringen. Eftersom det bara varit tal om traditionell dagvattenhantering har han bara
tittat på rörlösningar.
d) Vilka krav har kommunen ställt på dagvattenhanteringen som sker på egna
fastigheten?
E: Kommunen har inte ställt några krav. Krav skulle väl i så fall vara genom en
dagvattenutredning.
VA: Kommunen har inte ställt några krav, inte ens dimensioneringsmässigt, och “ingen” gör
mer än nödvändigt. Det finns en dagvattenutredning för Torpa och Söder men ingen specifik
för detta området och det är väl en brist. Men det finns inte heller några större ytor för att ta
om hand om dagvatten i närheten. Vi tittade på att ha en damm strax innan Tabergsåns
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mynning men det blev stora ingrepp i naturen, dessutom blir det billigare och mer praktiskt
att leda vattnet till EcoVaulten nära Munksjön. Jag försöker få in mer krav i detaljplaner, ser
det till exempel som en fördel att ha diken i stället för brunnar. Dikeslösningar är enklare att
se, inspektera och åtgärda fel i men gatusidan till exempel ogillar att vatten ska rinna uppe på
vägar till diken, så är lite svårt att få med dem på det. Generellt sett är det inte heller så
populärt med diken i innerstadsmiljön.
e) På vilket sätt har kommunen ställt krav?
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2. Hur påverkar olika projekts förutsättningar möjligheten att
implementera SuDS?
a) Hur har områdets förutsättning påverkat vilka tekniska lösningar som valts?
E: Eftersom dagvattnet från Torpa och Söder måste tas om hand så kommer
dagvattenledningar från det området dras genom Munksjöstaden. Området har sanerats men
det har inte påverkat valet av teknisk lösning.
VA: Hade det funnits mer gröna ytor i närheten kanske man kunnat göra en våtmark.
Närheten till sjön gör ju att man släpper ut det dit, med rening såklart. EcoVaulten är
nytänkande. Munksjön är övergödd och med gröna tak skulle kanske mer näringsämnen
hamna i sjön.
E: Höjdskillnaderna är en förutsättning för att dagvattnet ska nå EcoVaulten.
b) Vilken personlig erfarenhet av att använda SuDS har Ni?
E: Ingen. Har inte varit med i något projekt där det används och inte hört begreppet heller.
A: Har hört talas om Sustainable Drainage Systems men inte förkortningen.
c) Upplever Ni att den egna kunskapsnivån är tillräcklig för att ni skulle överväga att
använda de tekniker som SuDS innefattar?
E: Nej, det har vi ju inte. Den “inputen”har vi inte.
○ Om nej: vilket stöd för att höja kunskapsnivån?
E: Kraven måste ställas från kommunen. Sedan tar vi ju in konsulter för dessa frågor eller för
frågor som vi saknar kunskap i. Som exploatör diskuterar vi alltid med kommunen angående
dessa frågor i ett projekt.
Följdfråga: Skulle information/ utbildning från kommunen vara ett bra
sätt att höja kunskapsnivån?
E: Ja, det hade väl varit något bra.
Alla: Det hänger samman med krav, finns det krav så måste man engagera
sig.
d) Har projektet erhållit någon form av ekonomiskt stöd som är kopplat till
dagvattenhantering?
E: Nej.
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3. Hur kan implementering av SuDS främjas i stadsbyggnadsprojekt i
Jönköpings kommun?
a) Vilka är faktorer ser ni som avgörande för att använda SuDS i
stadsbyggnadsprojekt?
K: Till att börja med så måste det vara bra markförhållanden. Silt, berg och leriga
markförhållanden gör att det blir svårt att använda sig av infiltrationslösningar. Då blir
istället täckdiken mer aktuellt och det erbjuder ju fördröjning men tillslut är det ju ändå
ledningar som ska leda bort vattnet och det blir ingen rening. Moränjord däremot är bra.
VA: Det måste komma krav (samtliga personer instämmer) för att alla ska börja tänka på den
här typen av lösningar och för att det ska bli lika för alla.
E: I innerstad så här är det lite svårare, det är förtätat och det är mycket hårdgjorda ytor
men att göra dem i mer genomsläppligt material är ju alltid möjligt.
K: Sen är det ju detta med kostnader. Det kostar med yta som ska vara trivselytor och sedan
tillkommer det drift och underhåll på ytorna.
VA: Byggherrarna är med mycket vid framtagandet av detaljplanerna och det är ibland svårt
för kommunen att få dem att tänka mindre på pengar och istället planera och göra plats även
för lite större ytor i området. I detta fall har man ju använt sig av en ö för att på så vis få till
grönytor och park. En sak är väl också att man måste våga ha vattnet på ytan. I och med att
det finns en servisledning så används ju den. Det finns många viljor när det gäller vatten.
E: Politiskt sett så finns det tryck på att det ska byggas bostäder och vi vill ju exploatera och
bebygga så mycket som möjligt. I och med att vi förtätar så finns det ju inte så mycket ytor
runt omkring heller utan detta har då lösts med en flytande park. I exploateringsavtalet finns
det en viss procentsats hur mycket grönytor som ska finnas och i mitten av området mot öster
kommer det till exempelvis att upprättas andra trivselytor. Trenden som är nu är att både vi
och kommunen överväger allt mer att bygga mer på höjden, snarare än att breda ut sig på
stora ytor.
b) Är ni insatta i kommunens dagvattenpolicy?
E: Nej, kan jag inte påstå att jag är, men den finns ju att läsa.
○ Har kommunen informerat er om sin policy; Dagvatten policy och handlingsplan?
E: Ja, eller den finns ju på deras hemsida och sen är den ju med vid framtagande av
detaljplaner. Den här typen av frågor bollas och diskuteras alltid vid detaljplanarbete och i
bygglovsskeden.
○ Om ja: Upplever ni att de mål som finns i policyn på något sätt har
konkretiserats i form av krav på er som fastighetsägare?
c) Upplever ni att kommunen har tydliga mål vad gäller hållbar dagvattenhantering?
E: Det är det traditionella ledningssytemet som gäller idag. Om det inte anses vara hållbart
måste kommunen ta fram ny lösning.
VA: Det som till exempel görs om nu (på Torpa & Söder) sker ju fortfarande i enlighet med
det gamla systemet. Det handlar om förutsättningarna återigen, men det hade nog faktiskt
varit lättare att tänka SuDS-lösningar de fallen (Torpa & Söder) än i det aktuella projektet
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vi nu pratar om. Jag kan nog vara lite hård och säga att målen nog inte är så tydliga.
○ Upplever ni att målen är mätbara?
VA: Jag ska tänka efter lite men nej det tror jag nog inte att de är.
E: Pass på den frågan får jag nog säga.
d) Har ni som exploatör någon intern miljöpolicy eller liknande som berör
dagvattenfrågan?
E: Nej det har vi inte.
e) Utövar kommunen någon form av påtryckningar för att Ni (som fastighetsägare) ska
överväga några alternativa dagvattenlösningar på den egna fastigheten?
Nej.
f) Upplever ni att Tekniska kontoret, Stadsbyggnadskontoret och Miljöoch
hälsoskyddskontoret strävar mot samma mål vad gäller dagvattenhantering?
E: Vet egentligen inte. Generellt behandlar varje disciplin inom kommunen sina sakfrågor.
Det kan ju dessutom vara bra ibland att det finns någon som håller emot.
VA: Olika intressen och viljor finns ju såklart, även inom Tekniska kontoret.
○ Nej: Vilka olika “synsätt” upplever du att det finns?
○ Ja: Vilket?
○ Vilken utav dessa tre förvaltningar har ni mest kontakt med?
E: Mest med Tekniska kontoret då det gäller byggskedet. Det är väl ofta VA som jag vänder
mig till först och främst.
g) Har det funnits någon drivande person eller grupp från kommunen som förespråkat
SuDS eller liknande i projektet?
E & VA: Nej det gör det inte
h) Skulle en reducerad VA-taxa vid val av alternativa dagvattenlösningar vara ett bra
incitament?
E: Om man ser det så, så är det väl inte något negativt.
VA: Ja, jag skulle nog kanske kunna använda det lite som en morot men än så länge är inte
taxan igång riktigt. Förut har det ju varit så att man fått dagvattnet “ på köpet” med
spillvattnet men nu ska ju det ändras och då ska man få välja om man istället vill ta hand om
sitt dagvatten och på så vis slippa betala för det. Det ska bli intressant att se om många
väljer bort det. Taxan handlar dels om en anslutningsavgift som då byggherrarna skulle vara
intresserade av att slippa och dels en brukaravgift.
i) Vilken form av styrning från kommunen ser ni behov av vid införande av SuDS i
nästa Stadsbyggnadsprojekt?
E: Krav från kommunen och de måste vara eniga i sina krav.
VA: Alla projekt har ju olika förutsättningar såklart men något typ av grundkrav i vart fall
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som skulle kunna gälla för alla så att det blir lika för alla.
j) Vilket stöd från företagsledningen ser ni behov av vid införande av SuDS i
kommande Stadsbyggnadsprojekt?
E: Tolust driver inte frågan vid sidan om kommunen. Kommunen får ställa erfoderliga krav.
Skulle man önska att SuDS skulle införas i ett projekt så får det ju diskuteras.
k) Upplever ni att det finns en positiv attityd och uppmuntran till förändringsarbete?
E: I framdriften och när det händer saker så får man ju självklart ta det till sig. Ofta handlar
det om att lösa problem snarare och då få man diskutera det hela. Skulle jag ta initiativet och
komma med ny metod eller koncept så känner jag väl att det skulle vara möjligt, i en
gemensam dialog.
l) Har ni något samarbete med högskolan eller övriga forskarvärlden?
E: Nej inte kontinuerligt, dock har vi kontakter som vi nyttjar då det krävs
specialistkompetens.
o Hur ser det ut isf?
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