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Sammanfattning  
 

Denna studie syftar till att ta fram lösningsförslag som kan komplettera Hemlingbys 

befintliga avvattningssystem som består av VA-ledningar och dammar. 

Lösningsförslagen som presenteras i rapporten har tagits fram med hänsyn till 

nulägesanalysering samt bedömning av nollalternativ. Studien omfattar en kartläggning 

av dagvattenhantering inom distriktet, via en sådan undersökning har författarna 

lokaliserat två problem områden som bör ses över. Dessa är Hemlingbybäcken och 

Kryddstigen. Recipienten tillstånd d.v.s. Hemlingbybäcken påverkas av mänskliga 

aktiviteter. Föroreningar som drabbar bäcken utgörs av tungmetaller såsom koppar, bly 

och zink. Brist på dagvattenmagasiner har medfört att bäcken innehar kapacitetsproblem 

med dagvatteninflöde från närliggande fastigheter och industriområden. Kryddstigen är 

ett område där det bedrivs företag inom teknik och handel, dessa aktiviteter bidrar med 

föroreningar som försämrar grundvattnets och recipientens tillstånd. Norra delen av 

Hemlingby utgörs till största del av hårdgjorda ytor, vilket reducerar möjligheten för en 

naturlig infiltration och avvattning av nederbördsvatten, detta har i sin tur orsakat att 

översvämningsrisken ökat i distriktet. Gävle kommun har via tidigare utredningar 

identifierat problemet och försökt förebygga dessa genom att implementera 

fördröjningsdammar, våtmarksdammar och rondelldammar. Uppföljningsarbete har 

gjorts som konstaterar att dammarna har ett större avrinningsområde än tidigare 

beräknat, vilket påverkar verkningsgraden negativt. Kapacitetsproblem har därför 

uppkommit t.ex. våtmarksdammarna är dimensionerade att omhänderta ett 10-årsregn 

från ett avrinningsområde på 19 hektar. För tillfället klarar våtmarksdammarna endast 

av att hantera 2-årsregn för ett avrinningsområde på 2400m3. Studien presenterar öppen 

dagvattenhantering som lösningsalternativ för dessa områden, detta görs med hänsyn till 

befintliga VA-ledningar och dammar. Öppna dagvattenlösningar tillämpas oftast i 

urbana miljöer för att fördröja, lokalt omhänderta samt för att få en samlad fördröjning 

av dagvatten. Detta sker med hjälp av växtligheter som gör det möjligt att uppnå en 

naturlig infiltration. Allmänheten kan dra nyttja av att implementera öppna 

dagvattenlösningar. Det kan förvandla en tråkig stadsmiljö till en livlig sådan genom att 

omhänderta dagvatten ovanpå ytan. Det blir fördelaktigt för allmänheten eftersom 

öppna dagvattenlösningarna bidrar med en estetisk tilltalande miljö samt ökad 

biologiskmångfald. Alternativen redogörs på följande sätt: Gröna tak – LOD för privat 

mark, Permeabla markytor – Fördröjning nära källan & LOD, Svackdiken med 

makadammagsin – Trög avledning  & Samlad fördröjning, Biofilteranläggning i form 

av Regnbäddar – samlad fördröjning. Lösningsförslagen har sedan bedömts ihop med 

nollalternativet utifrån inre och yttre aspekter som berör omhändertagande av dagvatten. 

Yttre aspekter omfattar lagstiftning och dagvattenpolicy, inre aspekter tar hänsyn till 

faktorer som ekonomiska, tekniska, sociala och miljömässiga förhållanden. 

Bedömningsmetoden som presenteras i studien syftar till att utvärdera och ta fram 

underlag som är relevanta vid beslutsfattning och framtagning av tekniska lösningar. 

Värderingsmetoden är inspirerad av PESTEL-analys modellen. I denna undersökning 

har denna metod anpassats för att bedöma dagvattenlösningar. Övergripande 

beskrivning av vad en PESTEL-analys är ges i rapporten samt tolkning och tillämpning 

av bedömningsmetoden. Bedömningsresultateten för enskilt alternativ presenteras och 

diskuteras med hänsyn till nollalternativet samt tillämpningsområde i rapporten.    
 

Nyckelord: Öppna dagvattenhantering, PESTEL-analys, dagvatten, åtgärdsförslag.  
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Abstract 
 
The aim of this study is to propose appropriate solutions that can complete Hemlingbys existing 

stormwater treatment systems. The solutions presented in this study has been developed with 

regards to the current situation, which includes water drainage systems and ponds. The study 

includes a survey of the current stormwater management within the district, as a result, the 

authors have localized two problem areas that should be investigated, i.e. are Hemlingbybäcken 

and Kryddstigen. The stormwater recipient i.e. Hemlingbybäcken is affected by human 

activities. Contaminates that affect the stream consist mainly of copper, lead and zinc. Due to 

the lack of stormwater storage capacity problems associated with stormwater flooding occurred 

from nearby buildings and industrial areas. Kryddstigen is an area in the district where business 

in technology and trade are located, these activities contribute to pollution that degrades 

groundwater and recipient conditions. The northern part of Hemlingby consist mostly of hard 

surfaces, which reduces the possibility of a natural infiltration of rain water, this in turn has 

caused an increased risk of flooding in the area. Gävle municipality have through earlier 

investigations identified some of the problems and tried to prevent them by implementing ponds 

that can delay incoming stormwater. Follow-up works proves that the ponds serve a larger 

catchment area than previously estimated, which adverse the ponds efficiency. Capacity 

problems have therefore arisen, for instance wetland ponds are sized to handle 10-yearsrain 

from a catchment area of 19 hectares. However, the existing wetland ponds can only handle a 2-

yearsrain from a catchment area of 2400m3. This study presents open stormwater management 

as alternative solution, this has been proposed based on existing sewerage systems and ponds. 

Open stormwater solutions are applied mostly in urban environment to delay and locally dispose 

stormwater. This is done by vegetation which makes it possible to achieve a natural infiltration. 

The public can also take use of open stormwater solutions by turning an unattractive city to a 

beautiful one. It can also be beneficial to the community because open stormwater solutions 

contribute with an aesthetically pleasing environment and increasing biodiversity. The 

alternatives are described as follows: Green roofs, permeable ground surfaces, ditch with 

macadam basin and, rain gardens. These solutions are then assessed together with the existing 

solutions based on internal and external aspects concerning stormwater management. External 

aspects include legislation and stormwater policy, internal aspects take into account factors such 

as economy, technology, social and environment conditions. Assessment methodology that are 

presented in this study aims to evaluate and prepare documentation that is relevant for decision- 

making and the development of technical solutions based on the current situation. The 

evaluation method used in this study is inspired by PESTEL- analysis model. This method has 

been adapted to assess stormwater solutions. An overall description of what a PESTEL- analysis 

is given in this study as well as the interpretation and application of the assessment method. The 

result for single alternatives is presented and discussed with respect to existing solutions in the 

area of this study.                                                       

 

Keywords: Open stormwater management, PESTEL-analysis, stormwater, stormwater solutions.   
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Ordlista  
 

2-årsregn/10-årsregn: Regndensitet som återkommer i genomsnitt vart tionde år 

(SMHI, 2014). 

Avrinningsområde: Ett geografiskt område som avvattnas till ett specifikt vattendrag 

exempelvis sjö eller hav (Vatten och havs myndigheten,, 2013). 

Dagvatten: Nederbördsvatten i form av regn och smältvatten som rinner på hårdgjorda 

ytor t.ex. tak och gator. (vasyd, 2015). 

Grundvatten: Grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden där 

hålrummen är helt vattenfyllda (SGU, 2016). 

LOD: Lokalt omhändertagande av dagvatten (Vinnova , 2014). 

Nollalternativ: Beskriver placering och tillstånd som råder på befintliga 

avvattningssystemen. 

Recipient: Ett vattendrag i form av en sjö eller hav som tar emot dagvatten och renat 

avloppsvatten. (vasyd, 2015) 

VA-Huvudman: Den som äger och förvaltar en allmän VA anläggning. Det är 

kommunen som utser VA-huvudman i form av en facknämnd eller en annan 

organisation som kommunen helt eller delvis äger. (svensktvatten, u.d.). 

VA-kollektivet: Medlemmar/kunder som är anslutna till VA-ledningsnätet. (Ola , 

2013). 

VA-ledningsnät: Ledningar som avleder/ transporterar dag eller avloppsvatten till ett 

reningsverk eller recipient. 

Skelettjord: Skelettjord används i regnbäddar för träd i hårdgjord miljö. Det ger 

utrymme för trädrötter och är bärande för ovanliggande trafikyta. Det är viktigt att 

jorden kan syresättas samt att det finns åtkomst till vatten (Vinnova , 2014).  
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1. Inledning 
 

Urbaniseringen i tätorter har gett upphov till att vattnets naturliga kretslopp har 

förändrats. Nederbörden som tidigare infiltrerats, avdunstat och tagits upp av växter har 

minskat, det vill säga det naturliga kretsloppet för vatten har förhindrats av hårdgjorda 

ytor. Under tidigare århundraden har samhällen använt sig av gator och diken som 

avloppsystem, vilket skapade en hel del problem för den ökade befolkningsmängden 

inne i städerna. Detta ledde till sanitära svårigheter vilket blev problematiskt då 

sjukdomar samt föroreningar kunde spridas enklare. Urbaniseringen gav upphov till 

byggnationen för dricksvattenledningar och även avloppsledningar, vilket underlättade 

vardagen för samhället. Vattenledningar och avloppsledningar innebar att 

nederbördsvattnet snabbt skulle ledas iväg från tätorterna via ledningar och diken 

(Gävle Kommun , 2004).  

 

Dagvattenhanteringen blir allt mer nödvändig i takt med att det byggs fler hårdgjorda 

marker i form av vägar, tak samt till diverse tillämpningar. Detta bidrar till att dagvatten 

inte kan filtreras genom marken på ett naturligt sätt. Artikeln “Development and 

challenges of urban hydrology in a changing environment: II: Urban stormwater 

modeling and management” förklarar att problematiken förväntas att öka på grund av 

klimatförändringar, vilket kommer resultera i ökad nederbörd (Song, zhang, Wang, He, 

& Wang, 2014). Bristande dagvattenhantering samt nederbörd kan medföra ökad 

översvämningsrisk och spridning av föroreningar i områden med hårdgjorda ytor. 

 

Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) beräknas höst och 

vinternederbörd att öka mellan 20-40 % fram till år 2100 i Gävleborgs län. Ett 

utsläppsscenario som avslöjar denna företeelse har gjorts med hänsyn till ekonomisk, 

social och miljömässigt hållbar utveckling. SMHI har värderat dessa aspekter genom att 

ta hänsyn till den växande befolkningsmängden och ekonomisk utveckling på 

medelnivå. Scenariot lägger även fokus kring social rättvisa och miljöskydd på en 

regional nivå. Utsläppscenariot som presenteras i figur 1 påvisar nederbördsutveckling 

inom Gävleborgs län mellan 1961-2100 (Gävleborgs län , 2008). 

 

Figur 1. Beräknad nedbördsförändring per årstid mellan 1961-2100. 10-årsmedlevärde 

för vinter (blå), vår (grön), sommar (röd), höst (svart). Hämtad från: (Gävleborgs län , 

2008) 

Främmande och farliga ämnen som näringsämnen, beläggningsmaterial, oljor och 

tungmetaller kan följa med nederbördsvatten som hamnar på hårdgjorda ytor. Dessa 

problem kan uppkomma på industriområden, trafik och boendeområden. Dålig 
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dagvattenhantering ökar risken för att farliga ämnen sprids till känsliga områden eller 

närliggande ytvatten och grundvatten. Att hantera flödesmängden och minska 

belastningar kan bidra till att farliga och främmande ämnen som kan skada ekosystemet 

minskar (Gävleborgs län , 2008). 

 

1.2 Bakgrund  
 

Hemlingby är ett distrikt som tillhör Gävle kommun. Området behöver i dagsläget en 

förbättrad dagvattenhantering för att kunna hantera aktuella samt framtida belastningar 

på området. För att lyckas uppnå målen med en god dagvattenhantering krävs 

åtgärdsförslag och en tydlig ansvarsfördelning, där engagemang samt intresse från de 

involverade aktörerna är betydande. 

 

Gävle kommun har implementerat åtgärder längst Hemlingbybäcken för att minska 

dagvatteninflödet. Denna lösning har enbart minskat en del av problemet. I rapporten 

belyser författarna de föroreningar som förkommer i bäcken, detta innebär att de 

befintliga dagvattendammarna inte räcker till. Det krävs en kombination av andra 

reningstekniker för att få bukt med problemet (WSP, 2015). 

 

Enligt Lisa Bergquist, miljöingenjör inom Gävle kommuns miljödepartement (Personlig 

kontakt 2016-01-20), så är det svårt för Gävle kommun & GVAB (Gästrike Vatten AB) 

att åtgärda samt förebygga problematiken på området, eftersom det är så pass många 

aktörer som berörs. Alla verksamheter som bedrivs på området har ett delansvar att 

bidra till en god dagvattenhantering, detta är dock svårt eftersom det saknas en tydlig 

ansvarsfördelning i lagstiftningen. Att implementera tekniska lösningar på området är 

resurs- och ekonomiskt krävande process. Detta kan medföra att engagemanget hos de 

involverade aktörerna minskar. 

 

Hemlingby är i behov av tekniska lösningar omgående, det innebär att inblandade 

aktörer inte kan invänta mer gynnsamma lagstiftningar, eftersom det kan dörja länge 

innan lagen ändras eller förtydligas. Befintliga delområden inom distriktet som bör ses 

över på grund av kapacitetsproblem är Kryddstigen och Hemlingbybäcken. Naturmiljön 

kan komma att påverkas negativt om dagvattenhanteringen fortsätter som den gör idag, 

dels då föroreningar kan sprida sig till känsliga områden. 

 

I generella fall hanteras dagvatten med hjälp av konventionella eller öppna 

dagvattenlösningar. Konventionella lösningar är ett mer traditionellt sätt att hantera 

dagvatten och innebär att man avleder vattnet genom rörledningssystem eller infiltration 

i mark. Det andra tillvägagångssättet är öppna dagvattenhanteringar i form av 

våtmarker, svackdiken och dammar (se figur 5). Med en god dagvattenhantering kan 

man använda dagvatten som en resurs i parker och grönmiljöer.  Det kan förekomma en 

negativ påverkan ifall dagvattenhanteringen inte omhändertas på ett jämt sätt, då de kan 

bidra till översvämningar. Det ökar även risken till att dagvattenkvaliteten försämras 

ifall vattnet rinner igenom ett förorenat område, vilket ökar risken för spridning av 

näringsämnen. Enligt lag behöver dagvatten inte renas innan det skickas till recipienten 

utom exempelvis dagvatten som kommer från en samlad bebyggelse och 

begravningsplats (Uppsala vatten , 2015). 

 

I urbana miljöer används det ofta öppna dagvattenhanteringar för att: fördröja, lokalt 

omhänderta samt för att ha en samlad fördröjning av dagvatten. I gräsbebyggda miljöer 

används de konventionella teknikerna i form av infiltration i marken med hjälp av 
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rörledningar. Öppen hantering utgörs främst av dammar, våtmarker och svackdiken. En 

öppen dagvattenhantering brukar även kallas för ekologisklösning, då man till en viss 

grad försöker uppnå en så naturlig rening som möjligt. Det finns många fördelar med 

öppna dagvattenhanteringar, exempel på dessa är estetisk tilltalande miljö samt ökad 

biologiskmångfald i stadsmiljön (Uppsala vatten , 2015). 

 

Enligt Niemczynowicz (1999) så kan öppna dagvattenlösningar bidra med estetiska 

samt rekreationsvärden i urbana städer.  Dagvattenlösningar som implementerats 

ovanpå ytan kan omvandla en stad med stel miljö till en livlig, dels kan träd implanteras 

för att öka den naturliga infiltrationen. Niemczynowicz (1999)  menar att en grå och 

tråkig stad kan omvandlas genom att använda gröna dagvattenlösningar exempelvis 

biologisk rening, där alternativ som dammar och regnbäddar är mest lämpade, då den 

fördröjer samt renar dagvatten. Slutsatsen som går att dra från detta är att biologisk 

rening kan medföra att en stad med tråkig utstyrsel blir mer tilltalande för allmänheten. 

Niemczynowicz (1999) tar även upp LOD-lösningar som ett allmänt alternativ att 

implementera i urbana städer, då i form av öppen dagvattenhantering, där dagvatten kan 

hindras samt omhändertas direkt vid utsläppskällan. Niemczynowicz (1999) lyfter fram 

biologisk rening i form av artificiella system som ett alternativ för att möjliggöra detta. 

Artificiell biologisk rening kan tillkomma i områden med hårdgjorda ytor, där den går 

att kompletteras med växtfilter, dammar, våtmarker, genomtränglig asfalt beroende på 

förutsättningar (Niemczynowicz , 1999). 

 

1.3 Problem  
 

De problemområden som bör ses över är Kryddstigen och Hemlingbybäcken, då dessa 

två områden utsätts för stora mängder föroreningar samt höga översvämningsrisker. 

Hemlingbybäcken innehar kapacitetsproblem som bidrar till materiella skador samt 

föroreningsbelastningar på område(Gävle kommun, 2015). Dålig dagvattenhantering 

kan ge upphov till negativa påverkan på både miljö och människan t.ex. 

grundvattenförorening, översvämningar & erosion, övergödning och sanitära 

angelägenheter. Dessa miljöeffekter leder i sin tur till att de nationella miljömål som 

Sveriges riksdag har satt upp påverkas negativt. De nationella miljömål som påverkas 

av dagvatten är: God bebyggdmiljö, grundvatten av god kvalitet, ingen övergödning 

samt levande sjöar och vattendrag. För att kunna uppfylla Sveriges nationella miljömål 

krävs det att dagvattenhanteringen ses över (Naturvårdsverket , 2016). 

 

Dagvattenhantering omfattar bristande lagstiftningar som reglerar rening av dagvatten 

innan den skickas ut till recipienten. Avrinningsområden för dagvatten kan orsaka 

problem om de skulle vara förorenade, då dagvattnet tar med sig näringsämnen från 

avrinningsområden. Detta är en tydlig effekt som försämrar vattenkvaliteten i 

recipienten (Naturvårdsverket , 2016). 

 

Kryddstigen är belägen cirka 2 kilometer utanför Gävle centrum. På området bedrivs 

bland annat företag inom handel, teknik och industri. Gävle kommun har ansvar över 

dagvattenhanteringen på området, och det innebär att de är ansvarig för att ta emot och 

hantera dagvattenflöden som kommer från området. På området sker det stora 

belastningsskador på rörledningarna, vilket har resulterat till att översvämningsrisken 

ökat (Water spaces , 2015) . Genom tidigare undersökningar har det konstaterats att 

industriområdet Kryddstigen har stor översvämningsproblematik, anledningen till detta 

beskrivs på följande sätt: Naturlig infiltration sker inte på denna plast då marken till 



 

4 

största del utgörs av hårdgjorda ytor, försänkt mark bidrar även till problemet (WSP, 

2015). 

 

Via en hydraulisk modellering samt översvämningskartering har WSP kunnat 

sammanställa en utredning som gick ut på att beskriva vattennivåer kring 

Hemlingbybäcken fram till Hemstaplan. Med hjälp av en hydraulisk modell har WSP 

fastställt att de befintliga dammarna och ledningarna endast klarar av att hantera ett 2-

årsregn. Ett scenario på 10-årsregn skulle innebära hög risk för översvämning eftersom 

den befintliga dagvattenhanteringen inte klarar av att hantera flöden för ett 10-årsregn.  

Handelsområden liknande Kryddstigen kommer att påverkas mest vid ett sådant 

scenario, orsaken till detta är hårdgjorda ytor samt försänkt mark. Problemet förväntas 

att öka då Gävle kommun planerar att utöka handelsområdet och bygga fler bostäder, 

vilket kommer resultera i att dammar och ledningar överbelastas  (WSP, 2015). 

 

1.4 Syfte  
 

Huvudsyftet med denna studie är att ta fram lösningsförslag som förbättra 

dagvattenhanteringen i Hemlingbyområdet. Största fokus har riktats mot de mest 

drabbade områdena i Hemlingby, Hemlingbybäcken & Kryddstigen. 

Dagvattenlösningar som tas upp i rapporten har i syfte att redovisa lösningar för rening 

och utjämning av dagvatten. Dessa ska även kunna komplettera de befintliga 

dagvattenlösningarna som Gävle kommun implementerat.   

 

1.5 Mål 
 

Målet med studien är att ta fram tekniska lösningar som är baserade på områdets behov 

och tillämpningsmöjligheter. Detta kommer att möjliggöras genom att identifiera 

markförhållanden, föroreningskällor och recipientens tillstånd. En åtgärdsplan som 

innehåller tillämpningsplats samt drift av de tekniska lösningarna kommer att 

presenteras i rapporten. Bedömningsverktyget som används i studien syftar till att 

analysera de tilltänkta lösningsförslag ihop med nollalternativ som omfattar befintliga 

dagvattenlösningar på området. Detta kommer att göras utifrån politiska, ekonomiska, 

sociala, tekniska, lagstiftning och miljö faktorer. 

       

1.6 Målgrupp 
 

Rapporten riktar sig främst till Gävle kommun & Gästrike vatten AB (GVAB), vilket 

författarna har haft samråd med. Ytterligare målgrupper är de privata aktörer som 

bedriver sina verksamheter kring Hemlingbyområdet, detta eftersom majoriteten av 

verksamheter som föreligger inom avrinningsområdet bidrar mer eller mindre till det 

kritiska tillståndet. Denna studie innehåller information som kan användas av 

beslutfattare för att ta fram underlag för framtida utredningar.  

   

1.7 Avgränsning/Omfattning 
 

Författarna har valt att göra en geografisk avgränsning, denna utredning undersöker 

endast området Hemlingby i Gävle. Motiveringen till val av plats är att distriktet har 

stora kapacitetsproblem, dels för att området har för få dagvattenmagasiner samt höga 

översvämningsrisker, vilket har bidragit till stora materiella skador samt 

föroreningsbelastningar på området. Denna studie strävar efter att ta fram tekniska 

lösningar som går att sammankoppla med befintliga avvattningssystem.  
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2. Metod 
 

Huvudsakligen har det använts tre metoder för att genomföra studien, dessa är 

informationsinsamling i form av personlig kontakt och uppsamling av tidigare utförda 

undersökningar på området (sekundär data) samt värderingsmetod (PESTEL- analys) 

som tar hänsyn till yttre och inre faktorer. 

 

2.1  Personlig kontakt 
 

Personlig kontakt har framförallt sket via mail och telefonsamtal med representanter 

från Gävle kommun och Gästrike Vatten. Dessa aktörer har bidragit med underlag i 

from av tidigare undersökningar som gjorts i Hemlingby. Författarna har haft kontakt 

med Lisa Bergquist och Mirja Törnquist från Gävle kommun samt Anna Nettelbladt 

från Gästrike vatten.  

 

2.2  Litteraturstudie 
 

Litteraturen som används för att beskriva besvären med dagvattenhantering är hämtad 

från tidigare utredningar som är framtagna av Gävle kommun & GVAB, detta då för att 

beskriva dagvattentillståndet i Hemlingby (urban miljö). Denna studie är en 

kombination av vetenskapliga artiklar och tidigare undersökningar. Kvantitativ och 

kvalitativa undersökningar har gjorts för att kartlägga problemområden i Hemlingby 

samt för att ta fram lösningsförslag. Vetenskapliga artiklar som förkommer i denna 

studie är hämtade främst från Discovery, Sciencedirekt och Google Scholar. För att 

underlätta processen användes följande sökord:”Stormwater in urban Environment”, 

”Stormwater pollution” och ” Stormwater management”, ”PESTEL- analys” m.fl. 

 

2.3  PESTEL- analys som värderingsmetod 
 

PESTEL-analys metoden tillämpas oftast i ekonomiska sammanhang för att utvärdera 

samt bedöma verksamheters makromiljöer. D.v.s. faktorer som aktörer själva inte kan 

ändra på, men som påverkar verksamheter oavsett. Dessa effekter kan vara politiska, 

sociala, lagstiftningsmässiga m.m. PESTEL- analys har två grundläggande funktioner 

för verksamheter. Den första är att identifiera verksamheters omgivning och 

omständigheter. Den andra eftersträvar att ta fram data och information som ska hjälpa 

företag att förutse framtida scenarion som kan påverka verksamheten (Yüksel , 2012). 

PESTEL- analys historia är relativ diffus då det saknas tydlig dokumentering om vem 

eller vilken organisation som ursprungligen utformade denna metod. Det närmaste man 

kan komma till att utpeka den så kallade ursprungliga uppfinnaren av PESTEL- analys 

metoden är Francis J. Aguilar, som skapade ETPS- modellen som syftar till att 

analysera marknadsförhållanden utifrån följande: Ekonomiska, tekniska, politiska och 

sociala faktorer. 1970 utformade Arnold Brown en liknad metod som inkluderar 

Strategisk trend utveckling process, han kallade denna för STEP-modellen (Strategic 

Trend Evalution Process). Utifrån detta utformade han följande faktorer som skulle 

betecknas som STEPE, dessa var sociala, tekniska, ekonomiska, politiska och 

ekologiska. STEPE- metoden utvecklades utifrån STEP-modellen, detta för att 

analysera externa makromiljöer inom marknad och företagsledning. 1980 så försökte 

flera författare att omformulera STEPE- modellen för att kunna tillämpa 

värderingsmetoden i andra sammanhang och slutligen uppkom PEST, PESTEL och 

STEEPLE analys metoderna (Yüksel , 2012).  
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Figur 2 visar hur en hierarkisk struktur av en PESTEL-analys kan utformas. Hur dessa 

är gjorda baseras på omgivning och aspekter som kan påverkar verksamheten d.v.s. 

makromiljö. Utifrån dessa aspekter tas det fram faktorer och delfaktorer som ska ingå i 

bedömningen. PESTEL-modellen som presenteras syftar till att granska och ta fram 

underlag på hur dessa faktorer kommer att påverka verksamheten i framtiden. Som 

figuren visar är hierarkin uppdelad i tre nivåer. Den första omfattar målfunktionen med 

analysen, den andra nivån består av sex olika faktorer. Dessa faktorer är politiska, 

ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga samt lagstiftningsmässiga. Den tredje 

nivån består av 36 delfaktorer som tillhör de huvudfaktorerna som påvisas i den andra 

nivån av hierarki modellen (Yüksel , 2012).   

 

Figur 2.  Hierarki modell för PESTEL-analys.  Hämtad från: (Yüksel , 2012) 
 

Faktorer som presenteras ger endast en övergripande beskrivning av verksamhetens 

makromiljö. För kunna beskriva verksamhetens makromiljö mer detaljerat har det tagits 

fram delfaktorer som ska ingå i bedömningen. Med hjälp av delfaktorer kan man 

undersöka mer specifikt hur olika frågeställningar som ingår i huvudfaktorer påverkar 

verksamhetens makromiljö. Exempel på delfaktorer som tas upp i figur 2, förklaras på 

följande sätt i tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på delfaktorer som presenteras i figur 2. Återskapad av: (Yüksel , 

2012)  
Delfaktorer 

POL 1 Relation mellan 

Europeiska Unionen 
ECO 1 Nationella inkomster 

SOC 1 Levnadsstil 

TEC 1 Tekniska möjligheter 

ENV 1 Transport infrastruktur 

LEG 1 Juridiskt system 
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2.4  Tolkning och tillämpning  
 

Värderingsmetoden som kommer att användas (se figur 3) är inspirerad av (Yüksel , 

2012). Författarna har valt att anpassa metoden efter de förutsättningar som tas upp i 

nulägesanalysen. Motivet till att författarna valt att modifiera värderingsmetoden 

PESTEL, är av den anledning att PESTEL- modellen fungerar för att granska olika 

faktorer och delfaktorer som kan påverka verksamheters makromiljö. Nackdelen med 

värderingsmetoden PESTEL är att den är utformad för att analysera ekonomiska 

faktorer, vilket resulterar i att den endast använts för att granska resultat för ett redan 

framtaget beslut. Författarna har utvecklat en egen PESTEL- modell och det har gjorts 

för att göra den mer anpassad för att utvärdera de tekniska lösningsförslagen som 

presenteras i studien. Modellen som författarna har framställt är lämpad för att utvärdera 

inre och yttre faktorer.  

Värderingsmetoden som använts utgörs för att bedöma yttre aspekter såsom lagstiftning 

och dagvattenpolicy, när det kommer till inre aspekter så tar värderingsmetoden hänsyn 

till miljömässig, teknisk, sociala samt ekonomiska förhållanden.  

Tekniska lösningar som presenteras i studien är bedömda med hjälp av inre och yttre 

faktorer. Bedömningsmetoden syftar till att utvärdera och ta fram underlag för relevanta 

dagvattenlösningar för distriktet. Författarna har valt att utföra bedömning av 

lösningsalternativen med stöd av bland annat politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, 

lagarstiftning samt miljömässiga faktorer. 

 

Figur 3. Hierarki modell för värderingsmetod, inspirerad från PESTEL-analys. 

Inspirerad av: (Yüksel , 2012) 

Faktorer som kommer att bedömas har tagits fram med hänseende till de behov och krav 

som bör uppfyllas för en god dagvattenhantering. Författarna har kollat på de lagar och 

krav (bilaga A) som ställs för dagvattenhantering och Gävle kommuns dagvattenpolicy. 

Utifrån dessa aspekter har författarna utformat följande huvudfaktorer: Politiska, 

ekonomiska, sociala, tekniska, lagstiftning och miljö. Dessa faktorer anser författarna 
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vara relevanta för att bedöma tekniska lösningar som presenteras i studien. 

Huvudfaktorerna beskrivs nedanstående med flyttande text.   

Den politiska aspekten bedömer om alternativen uppfyller de krav som politiker inom 

Gävle kommun vill driva för sina invånare. Faktorer som bedöms är främst kostnader, 

välfärden och hälsa. Ekonomi är en oerhört viktigt faktor när det kommer till att bedöma 

lösningsalternativen, detta då kommunen måste hushålla med de resurser som är 

tillgängliga. Det som bedöms är alternativens ekonomiska värde, 

implementeringskostnader, underhållstjänster och livslängden. Det är av stor nyttja att 

de åtgärdsförslag som presenteras uppfyller sociala aspekter, då alternativen kommer att 

implementeras på allmänna platser d.v.s. estetiskt tilltalande miljö för allmänheten. 

Faktorer som kommer att bedömas för sociala perspektiv är framförallt estetiska och 

moraliska värderingar. Den tekniska delen bedömer alternativen genom att kolla 

närmare på hur den förhåller sig till forskning och utveckling (FoU). Marknaden för 

teknik förändras ständigt, därför är det relevant att utvärdera alternativen utifrån denna 

synssätt. Faktorer som undersöks är automatisering, effektivisering av teknik och 

innovation. Lösningsförslagen ska uppfylla de lagar och krav som ställs. Detta ska 

slutföras genom att säkerhetsställa att alternativen uppnår de lagar och krav som är 

relevanta för dagvattenhantering. Förordningar och yttre förhållanden kan förändras i 

framtiden därför är det viktigt att de alternativ som presenteras uppfyller behoven med 

att hantera samt rena stora volymer av inkommande dagvatten, vilket ibland är mer än 

vad lagen kräver. En god dagvattenhantering har för avsikt att minska negativa 

miljöpåverkan inom svåra områden såsom Hemlingby. Därför är det av stor betydelse 

att alternativen är ekologiska och klimat anpassade när det kommer till hantering/rening 

av dagvatten. För att möjliggöra detta har författarna valt att prioritera öppna 

dagvattenhantering som en lösning i kombination med befintliga avvattningssystem. 

Slutligen ska alternativen bedömas i kombination med nollalternativet då avsikten är att 

komplettera de befintliga dagvattenlösningarna med alternativ som inkluderar öppna 

dagvattenhantering.    
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3. Nulägesbeskrivning  

Kapitlet ger en övergripande beskrivning över dagvatten tillståndet i Hemlingby som 

omfattar hydrologiska samt kemiska/ekologiska förhållanden.  

3.1 Hydrologiskt tillstånd  

I dagsläget har Hemlingbybäcken (se figur 4) som är belägen i projekts 

avgränsningsområde Hemlingby stora problem när det gäller föroreningar och 

vattenflöden. Höga flöden utgör stora besvär, då det bidrar till att de befintliga 

dagvattendammarna belastas vid inkommande flöden (Water spaces , 2015).  Enligt 

Gävle kommuns rapport så har tidigare observationer gjorts för att undersöka 

problemet. Utredningen konstaterade att förbättringsförslag bör utformas, i syfte att 

minska flödesbelastning på området.  Detta har bidragit till att dagvattendammar byggts 

som ett alternativ för att begränsa flödet i strömmen vid kraftiga regn (Water spaces , 

2015). 

 

De befintliga avvattningssystemen, sker med hjälp av våtmarksdammar och 

dagvattenledningar. Utbyggnationer av våtmarksdammar gjordes 2009 på begäran av 

Gävle kommun. Dessa är dimensionerade för att hantera 10-åresregn. 

Avrinningsområdet för dessa dammar uppskattas att vara cirka 19 hektar d.v.s. 0,19 

km2, enligt WSP bedömning är detta avrinningsområde till dammen något större än vad 

det tidigare angivits, vilket antyder att belastningen är större än vad man tidigare har 

beräknat (WSP, 2015). I Hemlingby tillkommer även dagvattendammar i rondellen vid 

den södra infarten från E4.  Dammarna som föreligger i den södra infarten är 

dimensionerade att hantera 2-årsregn från 3,94 hektar. Dessa rondelldammar ger även 

möjlighet för avstigning vid olyckor som omfattar miljöskadliga ämnen (WSP, 2015).  
 

 

Figur 4. Illustrerar Avrinningsområdet för Hemlingby.  Hämtad från: (Gävle Kommun, 

2015) 
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Enligt WSP undersökning så uppskattas avrinningsområdet för Hemlingbybäcken att 

vara upp till 1619 ha, omkring 55 % av arean utgörs av skogsmark och jordbruksmark 

och resterande 45 % är utbyggd mark. Figur 4 ger en tydlig platsbeskrivning för 

Hemlingbys avrinningsområde, i förhållande till andra stadsdelar såsom Andersberg och 

Sörby (WSP, 2015). 

Figur 4 illustrerar även vart de befintliga dammar som har i syfte att fördröja 

flödesmängde vid kraftig nederbörd applicerats. Dammarna är belagda vid Hemstaplan, 

Biodlarvägen, Stöveln Öberg (Ingenjörsgatan).  Dagvattenledningar presenteras i figur 

4, med färgen grön. Färgerna på kartan ovan uppfyller olika funktioner i 

avrinningsområdet, exempelvis flödesriktningar har färgen blå samtidigt som färgen 

ljusblå utmärker vattendrag och bäckar d.v.s. Hemlingbybäcken (WSP, 2015). 

3.2  Kemiska/ Ekologiska tillstånd  

I en tidigare utredning som gjorts på begäran av Gävle kommun fastställer WSP att 

Hemlingbybäcken har en god ekologisk och kemisk ytvatten status enligt 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Enligt rapporten som WSP redovisar har de 

hämtat sin information får en utredning som gjordes 2009 av VISS. WSP-rapporten 

utformades 2014 och reviderades 2015. Granskningen som gjordes av WSP tog inte 

hänsyn till att det finns en stor risk till att tillståndet kan försämras om 

föroreningshalterna i tabell 1 ökar eller om de inte reduceras inom en snar framtid 

(WSP, 2015). 

 

Riskbedömning som gjorts av VISS 2009 tar fram en riskanalys (tabell 2) som bygger 

på ekonomisk och påverkansanalys.  Ekonomisk analys tar avseende till 

vattenanvändningen, detta genom att fastställa de betydelsefulla användningsområdena. 

Påverkansanalys bedömer påverkan med hjälp orsak och verkan, det vill säga den tar 

hänsyn till drivkraft, inverkan, status och respons.  Denna metod har VISS använt sig 

för att bedöma risken om att Hemlingbybäcken inte kommer att uppfylla en god 

ekologisk och kemisk status i framtiden (Vatteninformationssystem Sverige , 2014) 

 

Tabell 2. Riskbedömning för att en miljökvalitetsnorm inte följs och att en god 

miljöstatus inte uppnås. Återskapad från: (Vatteninformationssystem Sverige , 2014). 

Riskbedömning  Klassificering  Version  

Risk att Ekologisk status/potential 

inte uppnås till 2015. 

Risk Fastställd 

Risk att kemisk status inte uppnås 

till 2015. 

Risk Fastställd 

Risk att kemisk status (exklusive 

kvicksilver) inte nås till 2015. 

Risk Fastställd 

 

Hemlingbybäcken är en av de förorenade vattendrag som Gävle kommun är ansvarig 

för. Bäcken drabbas främst av stora halter av tungmetaller så som koppar, bly och zink. 

Föroreningarna kommer främst från företag som bedriver sina verksamheter i närheten 

av bäcken och från industriområdet Kryddstigen, t.ex. järnvägsmuseet, byggföretag, 

däck/ bilverkstad, samt restauranger och diverse butiker. Alla dessa verksamheter bidrar 

mer eller mindre till det tillståndet som Hemlingbybäcken befinner sig i. Det har 

bedrivits många olika företag på området det senaste seklet, vilket har bidragit till att en 

kartläggning av befintliga föroreningar inte kunnat utarbetas. Därför är det av stor vikt 

att åtgärda problemet innan tillståndet försämras (Gävle kommun, 2015). 
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Tabell 3. Förekommande miljögifter i Hemlingbybäcken. Återskapad från: 

(Vatteninformationssystem Sverige , 2014). 
Miljöproblem Storlek Parameter 

Miljögifter. 0,25 ug/l Arsenik 

Miljögifter. 0,9 ug/l Koppar 

Miljögifter. 9 ug/l Zink 

Övergödning och syrefattiga 

förhållanden. 

2.2 antal Näringsämnen 

 

Enligt en undersökning som gjorts av VISS (tabell 3) har det uppkommit höga halter 

arsenik, koppar, zink och bly. Dessa föroreningar kan komma att ge upphov till de 

miljöproblem som går att utläsa i tabell 2. Undersökningen kring riskbedömningen visar 

att Hemlingbybäcken kemiska och ekologiska status kan komma att försämras d.v.s. 

Hemlingbybäcken kommer inte att uppnå en godtagbar status enligt de svenska 

riktvärdena (Vatteninformationssystem Sverige , 2014) 

 

Många problem i vatten och avloppsledningar orsakas av kemikalier som uppkommer 

eller reagerar med ämnen i ledningarna. I ledningsnätet uppkommer svavel(S) naturligt 

från det organiska materialet som innehåller mycket svavel. Det finns dock flera 

faktorer som påverkar mängden som produceras i avloppsnätet, exempel på aspekter 

som påverkar dagvattenledningar är temperatur, pH- värde, flödesmängd och 

koncentrationen av organiskt material i ledningsnäten. Enligt SMHI beräkningar så 

bidrar enskilda avlopp med 53 kg/år utsläpp av kväve och 5 kg/år av fosfor till 

recipienten (SMHI, 2013).  

 

Tabell 4. Avloppsbelastningar på enskilda avlopp i Hemlingby. Återskapad från: 

(SMHI, 2013).   
Belastning Kväve 

[kg/år] 

Fosfor 

[kg/år] 

Enskilda 

avlopp  

53 5 

 

Avloppsledningar transporterar både spillvatten och dagvatten när detta sker i ett så 

kallat kombinerat system. Direkt påverkan som kan leda till in-läckage sker genom 

genomsläppliga ledningar, dessa medför stora belastningar på både reningsverken och 

rörledningar. Följden av detta är att både översvämning och även markras kan 

tillkomma. Stopp i ledningarna medför att marken försvagas, vilket är en direkt 

påverkan till att markras uppstår. Påfrestningarna på avloppsledningar kan förorsaka 

stora problem, för att undvika detta handlar det framförallt om att förbättra 

ledningsförmågan samt att sätta stop för läckor (Lindström, 2012). 

3.3  Recipient 

Hemlingby utgörs till största del av hårdgjorda ytor, vilket minskar potentialen för 

infiltration i marken. Dagvatten från distriktet avleds till det närliggande vattendraget 

Hemlingbybäcken, som därmed transporterar vattenflödet till Gävlebuktens inre färd. 

Bäcken tar emot dagvatten från Ersbo-Skogmur- Lapphällan. Områdena liksom 

Hemlingby består av hårdgjorda ytor, vilket inneburit kapacitetsproblem p.g.a. bristande 
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dagvattenmagasiner. Dagvattenbesvären har resulterat i att kraftig flöden förekommit 

och effekten av detta har varit att översvämningar uppkommit på olika platser i 

Hemlingby främst Kryddstigen (WSP 2. , 2015). 

3.4  Jordarter och grundvatten 

Morän och finjord/ Lera utgör en stor del av Hemlingbybäcken avrinningsområde, 

vilket underlättar infiltrationen av dagvatten på visa delar i distriktet. Urban miljö utgör 

omkring 9,61 % av den totala ytan. Dock kan det vara komplicerat att avleda dagvatten 

från området, då det är tätbebyggt och utgjort av hårdgjorda ytor (SMHI, 2013). 

Grundvatten nivån varierar i Hemlingby området beroende på placeringen, i 

utströmningsområdena är grundvattennivån konstant eller nära markytan. Variationer 

kan ske i inströmningsområdena vid höglänt moränmark som utgör 68,73% En 

bidragande faktor till detta är nederbördsregn (WSP, 2015). 
 

Tabell 5. Förekommande jordarter inom Hemlingbybäcken avrinningsområde. 

Återskapad från: (SMHI, 2013) 
Jordarter Andel 

Torv 7,73 % 

Finjord/Lera  11,76 % 

Grovjord 1,29 % 

Morän  68,73% 

Tunn jord och kalt berg 0,89 % 

Urbant  9,61 % 

 

3.5  Markanvändning 
 

Markanvändningen inom Hemlingbybäcken avrinningsområde domineras mestadels av 

skogsmark och urbana miljöer. Dessa utgör 54,09 respektive 44,59% av den totala arean 

16,12 km2. Mänskliga aktiviteter bidrar till att utsläpp av kväve och fosfor ökar inom 

Hemlingbybäcken avrinningsområde. Läckage av näringsämnen från jordbruk och 

skogsmarker förväntas att öka i takt med intensifierade nederbörd. Motivet till att 

näringsläckage förekommer i den utsträckning är att kväve och fosfor som finns i 

marken omrörs och kommer upp till ytan under exempelvis plöjning och sådd 

(Jordbruksverket , 2016).  
 

Tabell 6. Markanvändningen inom Hemlingbybäcken avrinningsområde. Återskapad 

från: (SMHI, 2013).  
Markanvändning Andel 

Jordbruksmark  1,32 % 

Skogsmark 54,09 % 

Urbant  44,59 % 
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4. Resultat 
 

4.1  Nollalternativ 
 

Hemlingbybäcken drabbas bland annat av höga halter av föroreningar såsom koppar, 

bly och zink, samt höga vattenflöden. Kryddstigen är ett område med svårigheter när det 

kommer till dagvatten, detta då det inträffar stora belastningsskador på ledningar som 

har resulterat till att översvämningsrisken ökat i distriktet. I den norra delen av 

Hemlingbys avrinningsområde (se figur 4), sker avvattningen med hjälp av befintliga 

VA-ledningsnät samt fördörjningsdammar (Samlad fördröjning) som appliceras längst 

Hemlingbybäcken: Hemstaplan, Biodlarvägen, Stöveln Öberg (Ingenjörsgatan). Norra 

delen av Hemlingby är utgjort av hårdgjorda ytor, vilket resulterat i att 

fördröjningsdammar samt VA-ledningar inte räcker till. Området saknar även 

reningstekniker för att hantera föroreningar som uppkommer från industriområdet 

Kryddstigen (norr om Hemlingby).  Gävle kommun har identifierat i att det finns 

problem med höga vattenflöden samt föroreningar i Hemlingby området. För att 

reducera problematiken har de implementerat befintliga dagvattendammar som 

presenteras i nulägesbeskrivningen. Undersökning som gjort av WSP tyder i överlag på 

att de befintliga dagvattendammarna inte klarar av att hantera höga vattenflöden, detta 

eftersom avrinningsområdet till dammen beräknats vara större än tidigare befarats.  I 

södra Hemlingby har våtmarksdammar och rondelldammar applicerats för att kunna ta 

emot och hantera ett 10-årsregn i from av samlad fördröjning (WSP, 2015). 

 

Våtmarksdammar som anlades 2009 har i uppgift att avvattna handelsområdet söder om 

Hemlingby (stadium outlet m.fl.), med detta tillkommer även ett stort skogsområde 

samt delar av E4:an.  Vid applicering av våtmarksdamm beräknades det naturliga 

avrinningsområdet att vara ca 19 ha. Byggnation av handelskvarter och lokalgata 

bedömdes reducera våtmarkens avrinningsområde med ca 6 ha, vilket ökar belastningen 

på den befintliga våtmarksdammen. Vid implementering dimensionerades dammen för 

att klara av ett 10-årsregn. I dagsläget kan anläggningen endast hantera ett 2-årsregn av 

den anledningen att avrinningsområdet är större än tidigare tänkt. Våtmarksdammens 

regelvolym är beräknad att vara ca 2400 m3, den permanenta volymen för 

våtmarksdammen beräknas att vara 1400 m3 (WSP, 2015). 

 

Rondelldammarna som går att hitta vid Gävles södra infart från E4 är dimensionerad för 

att hantera ett 2-årsregn från ett avrinningsområde som motsvarar 3.94 ha (2,87 ha väg 

och 7,5 ha grönyta). Dammarna är försedda med en avstängningsfunktion som används 

vid eventuella utsläppolyckor, detta för att undvika spridning av föroreningar. Enligt 

WSP så har dammarna ett större avrinningsområde än tidigare beräknat, vilket har 

resulterat till att anläggningarna är överbelastad. Gävle kommun som ansvarar för 

dagvattenhanteringen i Hemlingby, hade endast tagit hänsyn till vägar och diken vid 

utformningen av rondelldammarna. WSP har tagit med hela avrinningsområdet i deras 

bedömning av rondelldammarnas reglervolym vilket motsvarar 259 m3, 228 m3 och 371 

m3 för respektive damm (WSP, 2015). 

 

Det som går att konstatera utifrån nollalternativet är att Hemlingby innehar 

dagvattenlösningar som syftar till fördröjning nära källan och samlad fördröjning. När 

det kommer till fördröjning nära källan så har rondelldammar och våtmarksdammar 

implementerats på allmän platsmark i södra Hemlingby. För en samlad fördröjning har 

Gävle kommun implementerat fördröjningsdammar längst Hemlingbybäcken för att 

komplettera de befintliga VA-ledningarna. Dessa fördröjningsdammar förkommer i den 
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delen av Hemlingby som är utgjort av hårdgjorda ytor vilket resulterat till att VA-

ledningar och dammar överbelastats. Trög avledning som syftar till att minska 

vattenflöden genom långsam avledning tillkommer inte på området.  

 

4.2  Tekniska lösningar 
 

Trotts tidigare åtgärder som gjorts i Hemlingby så anser Gävle kommun att ytterligare 

förbättringsåtgärder krävs för att kunna hantera dagvatten dagvattenflödet och 

föroreningarna på dessa områden. Exempel på reningsalternativ som är relevanta att 

implantera för Hemlingbybäcken är fördröjningstekniker i kombination med 

reningsalternativ, huvudsyftet med detta är att öka verkningsgraden och uppnå en 

effektivare hantering av dagvatten. För att få bukt på problematiken som drabbar 

Kryddstigen förslår författarna att implementera tekniker som kan avleda vattnet vid 

högt utlopp. Exempel på detta kan vara dimensionerade dammar eller underjordiska 

magasin. Författarna skulle även förslå utbyggnationer av kanaler och diken i hopp om 

att kunna fördröja och rena vattnet innan det skickas till recipienten. För att minska 

föroreningar krävs det ett samlat engagemang från både Gävle kommun och 

fastighetsägare. Författarna föreslår att LOD-lösningar bör implementeras på de 

fastigheter som bidrar till föroreningar. 
 

 
Figur 5. Illustrerar dagvattenkedja för öppna dagvattenlösningar från uppkomst till 

recipienten. Inspirerad av: (Ritzman , 2013) 

 

Tekniska lösningar som presenteras i studien ska komplettera det befintliga 

avvattningssystem som applicerats i Hemlingby. Lösningsförslagen kommer att vara 

uppdelade i fyra kategorier, dessa är LOD som innebär fördröjning, avledning, 

omhändertagande eller magasinera dagvatten inom privat mark. Fördröjning nära källan 

består av omhändertagande eller fördröjningssystem som är applicerad nära källa på 

allmän platsmark. Trög avledning syftar till att avleda dagvatten långsamt på allmän 

platsmark till recipienten för att minska utkomsten av höga flöden. Samlad fördröjning 

är sista etappen i dagvattenkedjan. Den har i uppgift att fördröja dagvatten i stora 

anläggningar i form av biofilteranläggning. Samlad fördröjning bör ske i slutet av 

avrinningskedja för öka verkningsgraden samt för att rena inkommande dagvatten 

(Ritzman , 2013) 

 

Det krävs en särskild bedömning av ett område för att kunna ta fram en effektiv och 

relevant dagvattenlösning. Detta beror främst på att varje distrikt inom Hemlingby har 

olika förutsättningar och behov som ska uppfyllas. Med hjälp av de informationer och 

bedömningar som gjorts, har det konstaterats att Hemlingby är ett komplext område när 

LOD 
Fördröjning 

nära källa 

Trög 

avledning 

Samlad 

fördröjning 

Allmän platsmark Privat mark 
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det kommer till dagvattenhantering. I dagsläget så är Hemlingby i behov av 

skräddarsydda tekniker för att kunna få bukt på problematiken som omfattar 

översvämningsrisk, föroreningar och belastning på de befintliga ledningarna. 

Lösningsförslagen som presenteras i rapporten är tilltänkta alternativ för att reducera 

föroreningar samt minska översvämningsrisken, detta med hänsyn till områdets 

förutsättningar. För att reducera installations och underhållskostnader har 

lösningsförslag som kan sammankopplas med befintligt avvattningssystem tagits fram 

(Tabell 7). Alternativen har i uppgift att transportera nederbördsvatten från källa till 

recipienten i ett utjämnat flöde. Detta ska tillföra att översvämningsrisken på området 

minskar samtidigt som föroreningar får chans att sedimentera i en samlad 

fördröjningsanläggning. Alternativen som presenteras i tabell 7 kommer att bedömas 

ihop med nollalternativet, detta för att analysera verkningsgraden för varje alternativ 

ihop med befintliga dagvattenlösningar.   Bedömningsverktyg i form av 

värderingsmetod kommer att användas för att redovisa kombinationsalternativens 

förutsättningar utifrån betydande aspekter. 

 

Tabell 7. Funktion av de tilltänkta alternativen i kombination med befintlig 

avvattningssystem. Inspirerad av (Vinnova , 2014). 

Alternativ 1-4 Funktion  

I. Gröna tak + 

ledningar/dammar 

Utjämning och reducering av vattenflödet vid uppkomst platsen, 

tilltänkt för privat mark (LOD-lösning) 

II. Permeabla markytor + 

ledningar/dammar 

Rening, fördröjning och avdunstning nära källan på både privat 

och allmän mark (fördröjning när källan & LOD-lösning). 

III. Svackdiken med 

makadammagsin + 

ledningar/dammar 

Rening, lagring och utjämning av dagvatten på allmän platsmark 

(trög avledning & samlad fördröjning) 

IV. Biofilteranläggning 

(regnbäddar) + 

ledningar/dammar 

Rening och fördröjning med hjälp av växter och träd 

(Samlad fördröjning) 

4.3.1 Alternativ I 
 

Gröna tak är ett tilltänkt alternativ som kan komplettera befintliga VA-ledningar i norra 

delen av Hemlingby. Kryddstigen är ett område med hårdgjorda ytor vilket medfört att 

de befintliga VA-ledningar överbelastats vid kraftig nederbörd. Fördröjningsdammar 

som applicerats längst Hemlingbybäcken har i uppgift att fördröja inkommande vatten. I 

dagsläget är detta ett problem då fördörjningsdammarna inte klarar av att hantera samt 

rena inkommande dagvatten, föroreningshalten har därför ökat i Hemlingbybäcken. 

Gröna tak kan komplettera dessa lösningar genom att utjämna och reducera 

nederbördsvatten nära källan, innan vattnet transporters via ledningar vidare till 

fördröjningsdammar som applicerats längst Hemlingbybäcken. Genom att reducera 

flödesmängden kan ledningar/dammar verkningsgrad öka, då de inte överbelastas. 

Huvudsyftet med denna lösning är att reducera översvämningsrisken i Kryddstigen utan 

att använda markytan som består av hårdgjorda ytor.  

 

 Gröna tak – LOD för privat mark 

 

Gröna ytor är en sorts LOD lösning (Lokalt omhändertagande) som har i uppgift att 

utjämna dagvatten vid uppkomst platsen. Gröna tak-anläggningar kräver minst ett 15cm 

djupt odlingslager, detta bidrar till att gröna tak är lätt i vikt och inte behöver byta 

takkonstruktionen innan byggnationen. Utformning av gröna tak varierar mycket 

beroende på förutsättningar såsom, lokalisering, byggnad, design och klimat.( (Engel & 

Jernberg, 2012) 
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Det finns två olika typer av gröna tak och dessa är extensiva och intensiva tak. 

Extensiva tak är avsedda att omhänderta dagvatten, utan att erbjuda en estetiskt 

tilltalande miljö. Fördelen med extensiva gröna ytor är att de inte kräver underhåll, av 

den anledningen att de ska vara självförsörjande från och med den dagen de anlagts. 

Intensiva gröna tak anläggs för att skapa en estetisk tilltalande miljö på byggnadens tak 

och omhänderta nederbördsvatten. Intensiva gröna tak är utformad som parker och 

trädgårdar som är placerad på byggnader. Nackdelen med anläggningen är att den 

kräver en intensiv och kostsam underhållning samt en hög implementeringskostnad 

(Engel & Jernberg, 2012). 

 

 
Figur 6. Struktur för hur gröna tak är utformade. Hämtad från: (Getter & Rowe , 2006). 

 

Gröna tak är uppbyggda med fem olika lager. Dessa är: Dräneringsskikt, filtermatta, 

Odlingslager samt vegetationsväxter. Dräneringsskiktets funktion är att minska 

erosionsrisken som kan förekomma på takets lutning. Vid saknat dräneringsskikt kan 

stora mängder av vattenmassor ansamlas, vilket kan resultera i att växterna påverkas 

negativt. För att minska risken att dräneringsrör täpps igen av växterna bör dem 

separeras, detta sker med hjälp av en filtermatta. Det fjärde lagret utgörs av ett 

odlingslager där växter som är valda beroende på förutsättningar applicerats. Växterna 

måste vara anpassade efter takets lutning och funktion, detta då klimatet kan påverka 

växternas förmåga att absorbera vatten. På extensiva tak tillkommer exempelvis växter 

som klarar av att hantera torra perioder, då de inte bevattnas. Växter som uppfyller 

denna kvalifikation är fetbladsväxter och mossor. För att öka hållbarheten är det viktigt 

att växterna är naturligt förekommande så att främmande arter inte behöver importeras. 

(Engel & Jernberg, 2012). 

 

4.3.2 Alternativ II 
 

Permeabla markytor är ett av alternativen som är lämpade för fördröjning samt rening 

av dagvatten inom industriområdet Kryddstigen. Alternativet kan implementeras på 

både allmänna platser och privata markytor, denna lösning kan ersätta stora delar av de 

hårdgjorda ytor som finns på området exempelvis: parkeringar och vägar. Permeabla 

markytor har i uppgift att rena, fördröja, avdunsta dagvatten m.fl. (se tabell 8). 

Permeabla markytor kan komplettera de befintliga VA-ledningarna genom att infiltrera 

dagvatten via ett underjordiskt magasin och därmed avleda flödet till 

fördörjningsdammar innan den når recipienten. Rening av dagvatten sker genom 

infiltration med hjälp av växter som är utplanterade i genomsläppliga 

markbeläggningar. Permeabla markytor kan fungera som fördröjning nära källan eller 

LOD-lösning för respektive allmän/privat mark. 

 

 Permeabla markytor – Fördröjning nära källan & LOD  
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Permeabla markytor är oftast utrustade med ett underjordiskt magasin, där 

makadammagsin kan användas som tillägg vid behov. Underjordiska magasin lagrar 

vattnet innan det avleds till recipienten med hjälp av ett utloppsrör. Magasinen är 

försedda med ett dräneringsrör för att öka anläggningens kapacitet och undvika att 

föroreningar sprids i marken. Magasinen är täckta av ett permeabelt eller 

semipermeabelt ytskikt som har i syfte att underlätta fördröjning och avrinningen av 

dagvatten vid intensiv nederbörd. Exempel på ytskikt material är: permeabla 

betonganläggningar och genomsläpplig asfalt samt grusytor. Markunderlaget är 

ofta konstruerat med hålrum som kan fyllas med växligheter eller grus för att öka 

verkningsgraden  (Ritzman , 2013) 

 

Utformningen av markbeläggningen tillåter dagvatten att infiltrera eller perkolera i ett 

underliggande marklager. Ytterligare funktioner som uppfylls av permeabla markytor är 

bland annat rening, avdunstning, erosionsskydd och grundvattenbildning. Tabell 8 

föreställer detaljerade processer på hur dagvatten behandlas i en permeable 

markanläggning (Vinnova , 2014). 

 

Tabell 8. Permeabla markytors funktioner. Återskapad från: (Vinnova , 2014). 

Permeabla 

markytor  

Funktion 

Rening Dagvatten renas genom infiltration 

Fördröjning Ytavrinningen fördröjs av ojämn yta och dagvatten utjämnas i magasinet  

Avdunstning Växtupptag (gräs) bidrar till avdunstning av vatten 

Erosionsskydd Markunderlag samt ev. växtrötter stabiliserar slänter och mark 

Grundvattenbildning  Genomsläppliga markbeläggningar kan bidra till påfyllnad av grundvatten 

 

Fördelen med permeabla markytor är att den inte förändrar områdets funktion samtidigt 

som den är platseffektiv. Permeabla markytor implementeras vanligen vid vägar och 

parkeringsplatser, där föroreningar som kommer från bilar eller verksamheter kan renas 

under infiltration. Utloppsrör som är kopplade till permeabla markytor kan transportera 

inkommande vatten till kringliggande dagvattendammar i syfte för att fördröja samt 

rena inkommande flöde. Permeabla markytor går att kombinera med befintliga dammar. 

En lösning till detta kan vara att anlägga permeabla markytor i industriområdet 

Kryddstigen, där vattnet från magasin kan transporteras vidare till befintlig 

fördröjningsdamm som är anlagd i Hemstaplan, för platsbeskrivning (se figur 4) 

(Ritzman , 2013). 

 

4.3.3 Alternativ III 
 

Motivationen till att applicera svackdiken med makadammagsin är för att Hemlingby är 

i behov av fler dagvattenmagasiner, eftersom området har stora kapacitetsproblem samt 

höga översvämningsrisker. Detta har resulterat i att befintliga VA-ledningar 

överbelastats samtidigt som föroreningshalten ökat i recipienten. Svackdiken med 

makadammagsin kan transportera samt rena inkommande vatten genom en trög 

avledning i detta fall till fördröjningsdammar längst Hemlingbybäcken. VA-ledningar 

kan kompletteras med svackdiken och makadammagsin för att lagra och utjämna 

(samlad fördröjning) flödesmängden under transportsträckan till recipient, detta för att 

reducera kapacitetsproblematiken på området.  
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                   Svackdiken med makadammagsin – Trög avledning  & Samlad fördröjning 

 

Svackdiken används främst för avvattning, rening och fördröjning av dagvatten från 

vägar och bostadsområde. Dikena är breda/flacka och vars syfte är att transportera och 

rena dagvatten. Svackdiken är ofta beklädda med gräs eller vegetation från allmänheten. 

Vatten transporteras och infiltreras delvis ned i marken. Föroreningar fastnar och bryts 

ner i det övre skiktet av gräsytan, näringsämnen tas upp av växter på samma sätt som 

infiltrationsanläggningar. Fördelarna med svackdiken är att de har ett högt 

flödesmotstånd och möjlighet att infiltrera vatten, vilket resulterar i att man kan undvika 

höga vattenvolymer och flödesstopp i befintliga anläggningar (Uppsala vatten , 2015). 

 

Svackdiken avleder dagvatten öppet, vid utformningen ska kanalerna vara grunda samt 

breda och även täckta med växter.  Med hjälp av växter kan man rena dagvattnet genom 

sedimentation och infiltration, samt minska dagvattenflödets hastighet genom 

vegetationen. För att kunna hålla vattenhastigheten låg och undvika risker för erosion 

krävs det att svackdikens sidolutningar hålls flacka. Ytterligare fördelar med svackdiken 

är att de är en effektiv komponent som kan ersätta/komplettera de traditionella VA-

ledningarna.  Nackdelen med svackdiken är att de krävs en anläggningsyta som är 

relativ stor, detta för att kunna uppnå en så effektiv rening som möjligt. Svackdiken 

redovisar tillfredställande resultat när det kommer till rening av metaller såsom koppar 

och zink, vilket gör lösningen lämplig för Hemlingby (Djerv, 2010). 

 

Makadammagsin är försedda med både in och utloppsrör, för att kunna kontrollera 

flödesmängden vid högt vattenflöde. Genom att stänga av utloppsledningar kan man 

minska risken för översvämning, vilket bidrar till att dagvattnet kan lagras och 

utjämnas. Makadammagsin ger även möjlighet för avstängning vid olyckor som 

omfattar farlig gods. Detta görs för att kunna undvika spridning av insamlade 

föroreningspartikel. Makadammagsin är en välbeprövad teknik för att hantera dagvatten 

i urbana miljöer, nackdelen är huruvida denna ska fördröja eller rena dagvatten, åsikter 

kring detta är väldigt otydliga. Detta beror på bristande underlag i form av studier som 

kan konstatera om huvudsyftet är att fördröja eller rena dagvatten. Studier som utförts 

har gett resultat som varit inkonsekventa, siffrorna som är framtagna visar på stora 

variationer. Detta gör det svårt att dra en slutsats om huvudsyftet för makadammagsin är 

att fördröja eller rena dagvatten. En utredning på en parkeringsplats i Kungsbacka söder 

om Göteborg har utförts, då man undersökt sju olika reningstillfällen av ett 

makadammagsin under 2012. Resultaten från denna undersökning tog hänsyn till 

parametrar som tungmetaller, suspenderade substanser, fosfor och kväve (Nilsson , 

2013). 

 

 
Figur 7. Översiktlig bild på det undersökta makadammagsin i Kungsbacka, Göteborg. 

Hämtad från (Nilsson , 2013). 
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Genomsnittliga reningseffekten för suspenderade substanser i en makadammagsin är 

över 80 %, för kväve och tungmetaller är den över 50 %. Relevanta föroreningar som 

förekommer i Hemlingby är koppar, zink, och arsenik, genomsnittliga reningseffekt för 

dessa är upp till 70-80 %.  Slutsatsen som denna undersökning drog var att 

makadammagsin upprätthåller en god reningsförmåga samt flödesutjämning. Resultaten 

för flödesutjämningen presenteras i hydrografer, där makadammagsin har 

dimensionerats på en varaktighet av 2-årsregn. Denna metod har används för att kunna 

dra slutsatsen att makadammagsin har en god flödesutjämning, då den kan ta emot och 

hantera inkommande flöde på 243 m3 för parkeringsplats som föreligger i Kungsbacka. 

Avrinningsområde för denna plats motsvarar 1.2 ha. Undersökningen utfördes av 

Norconsult AB i samarbete med Chalmars University of Technology (Nilsson , 2013). 
 

 
Figur 8. Illustrerar svackdiken med makadammagsin. Hämtad från: (Vinnova , 2014). 

 

Svackdiken med makadammagsin fungerar som trög avledning och samlad fördröjning 

inom dagvattenkedjan, då makadammagsin har egenskapen att både lagra och utjämna 

dagvatten. Lösningsförslag som syftar till att fördröja vattenflöden nära källan d.v.s. 

samlad fördröjning kan kombineras med trög avledning. Detta görs för att reducera 

översvämningsrisken i recipienten och avleda vattnet med jämna intervaller. 

Makadammagsin har i uppgift att lagra samt rena dagvatten. Denna teknik tillhör 

kategorin fördröjning nära källan och trög avledning beroende på 

tillämpningsmöjligheter (Vinnova , 2014). 

 

4.3.4 Alternativ IV 
 

Biofilteranläggning är lämpad att implementera på Hemlingbybäcken, detta för att 

komplettera de befintliga dagvattendammarna. Föroreningar som kommer från 

industriområdet behöver renas, detta bör privata verksamheter ansvara för. Biofilter är 

därför en relevant lösning då den fungerar som en öppen dagvattenhantering. 

Biofilteranläggning i form av Regnbäddar kan komplettera befintliga dagvattendammar 

som föreligger i Hemlingby. I dagsläget föreligger tre fördröjningsdammar längst 

Hemlingbybäcken och en våtmarksdamm i södra Hemlingby. Det förekommer även 

rondelldammar längst E4:an. Eftersom avrinningsområdet beräknats vara större än 

tidigare tänkt har det resulterat i att verkningsgraden för dessa dammar reducerats, 

detaljerad förklaring av detta tas upp i nollalternativet. Regnbäddar kan implementeras 

för att komplettera de existerande dagvattenlösningarna, genom att fördela 

flödesmängden mellan flera anläggningar.  

         

 Biofilteranläggning i form av Regnbäddar – samlad fördröjning 
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Biofilteranläggning är ett samlingsnamn på dagvattenlösningar där det används växter 

för att rena och fördröja dagvatten, exempelvis dammar och regnbäddar. Rening av 

dagvatten sker i stort sett genom en biologisk nedbrytning/ upptagning, processen renar 

genom att bakterier och andra organismer bryter ner eller upptar föroreningar som 

förekommer i dagvatten. Växter bromsar upp vattenflödet, vilket ger möjligheten för 

föroreningar att sedimentera eller binda upp sig på växtrötter.  En biofilteranläggning 

bidrar även till en biologiskmångfald då de skapar en trivsam miljö för fåglar, insekter 

och andra djurarter. Dessa anläggningar har en god rening av fosfor, dock ett något 

sämre resultat för rening av kväve, eftersom kväverening förekommer i syrefria miljöer. 

I Sverige förekommer det inte många typer biofilteranläggningar för att hantera 

dagvatten. Detta beror främst på att det saknas erfarenhet kring vilka växter som klarar 

av att hantera dagvatten under vintern, då dagvattnet som förekommer under vintern 

ofta innehållet mycket salt och lösa metaller. Exempel på biofilteranläggningar som kan 

implementeras i Hemlingby för att komplettera befintliga fördörjningsdammar är 

regnbäddar (Vinnova , 2014). 

 

Regnbäddar är en variant av en växtbädd som är större till ytan. I en regnbädd används 

det växter och träd för att rena och fördröja dagvatten, detta för att efterhärma en så 

naturlig infiltration som möjligt. Detta alternativ är lämpligt för Hemlingby då det kan 

leda till att gröna ytor/ träd på området uppkommer, det vill säga estetiskt tilltalande för 

allmänheten. För att träd och växter ska kunna utvecklas i förhållanden som omges av 

hårdgjorda ytor krävs det särskilda växter och byggnationer. För att undvika att växt och 

trädrötter spräcker VA-ledningar och ytbeläggningar används det Skelettjord. Jorden 

omfattar närings- och fuktighetsinnehållande växtjord, samt hålrum (ca 30 %) fyllda 

med luft. Skelettjorden bidrar med ökat rotutrymme vilket reducerar 

rörledningsbelastningar. Fördelarna med regnbäddar är att de inte kräver hög drift eller 

underhållskostnader, Dessa kan även utformas på många olika sätt samt appliceras på de 

flesta områden. Regnbäddar är ett lämpligt alternativ som är relativt enkel att applicera 

samt underhålla. Det som går att konstatera är att livslängden för bäddar är relativt lång 

om de omhändertas på rätt sätt d.v.s. underhållsarbete (Uppsala vatten , 2015). 

 

Tabell 9. Medianvärde för reningseffekten % i biofilter. Återskapad av: (Vinnova , 

2014). 

Ämne (%) P N Cu Zn Olja 
Reningseffekt 

litteraturvärden 
60 25 60 90 60 

 

Värden som presenteras i tabell 9 är årsmedelvärden tagna i områden med samma 

klimatförhållanden som i Sverige. Det som inte redovisas i tabellen är att 

biofilteranläggningar har större verkningsgrad under sommaren än på vintern, eftersom 

rening av partiklar som inkluderar fosfor och kväve försämras under vintertid. Detta bör 

dock utvärderas eftersom klimatet varierar relativt mycket under olika årsskiften, av den 

anledningen kan detta påstående motbevisas. Resultatet som redovisas i tabell 9 

förhåller sig till att växtupptaget endast ger 2-7% minskning av metaller. Växtbäddar 

med materiallager av bark eller grus kan uppehålla mellan 10-50% minskning av ämnen 

som koppar (Cu) eller zink (Zn).  En ordinarie regnbädd kan reducera de metaller som 

redovisas i tabell 9 med 50-80 %. Det rekommenderas att vänta mellan 1-2 år efter att 

en anläggning applicerats för att utföra mätningar, detta för att vegetationen och 

materialet måste hinna etablera sig för att kunna ta fram pålitliga värden (Vinnova , 

2014). 
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4.4 Analys av alternativen 
 

Avsnittet ger en detaljerad bedömning av alternativen ihop med nollalternativet samt 

hur lösningsförslagen förhåller sig till befintliga avvattningssystemen. Analysen bygger 

på bedömningsverktyget som är inspirerad från PESTEL-modell från (Yüksel , 2012). 

Den presenteras i figur 3 och omfattar värderingsfaktorer (Se avsnitt 2.4 Tolkning och 

Tillämpning).  I nedanstående avsnitt presenteras bedömningsresultatet i flyttande text.   

 

4.4.1 Alternativ I 
 

Grönt tak även kallad ekotak är en typ av dagvattenlösning som kan implementeras på 

privata eller kommunala fastigheter för att underlätta vegetationen. Gröna tak har 

förmågan att reducera vattenflöden i ledningar samt generera gröna ytor, detta kan 

nyttjas av allmänheten som rekreationsplats.  Gröna tak är en anpassad lösning som kan 

verkställas på byggnader i Kryddstigen, då området saknar en naturlig infiltration 

(Byggros , 2016).  Installeringspris för gröna tak varierar beroende på förutsättningar 

såsom: takets lutning, lokalisering och design. Kvadratmeterpriset beräknas att vara 

kring 700kr. Ekonomiska fördelar som tillkommer vid implementeringen är: låga 

underhållskostnader, ökad fastighetsvärde, skydd mot fuktskador samt isolering mot 

kyla. Gröna tak har möjligheten att kunna komplettera befintliga ledningar och dammar 

inom privat mark. Detta är en kostnadseffektiv lösning som avhåller sig från att införa 

nya ledningar vilket är en dyr process. Genom att komplettera befintliga ledningar och 

dammar med gröna tak kan belastningar på VA-ledningar och fördörjningsdammar 

reduceras, då gröna tak absorberar nederbördsvatten via växter vilket resulterar i att 

vattenflödet på området minskar (Byggros , 2016).  Gröna tak har använts i Sverige 

under en längre period, vilket medfört till att befolkningen blivit bekväma med 

lösningen. Detta då gröna tak erbjuder befolkningen och området möjlighet att plantera 

växtligheter som kan öka flora och faunan i Hemlingby, gröna tak tillför även ett 

estetisk värde. Intensiva gröna ytor erbjuder även möjlighet att vistas i attraktiva och 

estetiska miljöer på byggnadens tak. Översvämningsproblematiken reduceras genom 

sammankoppla gröna tak med befintliga avvattningssystem, detta kan underlätta 

vardagen för företag samt bostäder som föreligger i Kryddstigen området. Sociala 

förhållanden som uppkommer av att implementera gröna tak i området är fördelaktigt 

för företag som bedrivs i handelskvarter samt för allmänheten som förlitar sig på dessa 

verksamheter för att uppfylla deras behov.  Gröna tak är en väl utvecklad teknik som har 

används inom dagvattenhantering och isolering av byggnader (Supermiljöbloggen, 

2016). Material, byggtekniker och arkitektur har utvecklats sedan 1800-talet till den 

grad att gröna tak kan implementeras på majoriteten av byggnader som byggs idag. 

Alternativet använder sig inte av mekaniska verktyg som behöver uppgraderas. 

Ytterligare fördelar som tillkommer är att den nyttjar biologiska växtligheter för att 

omhänderta nederbördsvatten  (Länstyrelsen i Skåne län , 2009). Enligt lagen om 

allmänna dagvattentjänster 2§ har fastighetsägaren ansvar över dagvatten som 

uppkommer på privat mark. Dagvatten ska i första hand omhändertas på privat mark 

innan vattnet avledds till det kommunala VA-ledningsnätet. För att uppfylla lagen krävs 

det att fastighetsägaren implementerar en LOD- lösning, eller finansiera andra 

dagvattenhanteringslösningar på allmän mark (PBL Kunskapsbanken , 2015). Med hjälp 

av gröna tak kan fastighetsägaren uppfylla lagen samt effektivisera markytan. I vissa 

Europeiska länder exempelvis Frankrike är det ett krav att implementera Ekotak (Gröna 

eller solcellstak) på alla nybyggda fastigheter för kommersiellt bruk (Hållbar stad, 

2015). Sverige har inte införskaffat ett sådant lag, i dagsläget är det fastighetsägaren och 

byggherrar som avgör vad som är lämpligaste att implementera. Gröna tak är ett 
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miljövänligt alternativ då den kan fördröja och minska föroreningar som förekommer i 

dagvattnet. Anläggningen skulle kunna klara av att absorbera upp till 70 % av den årliga 

nederbörden som uppkommer på takytan (Byggros , 2016). Ytterligare ekologiska 

fördelar som tillkommer vid implementering av gröna tak är reducering av 

luftföroreningar samt isolering av värme och kyla. Isoleringen bidrar till att 

energianvändningen för fastigheter minskar betydligt, vilket resulterar till att 

miljöbelastningen reduceras. Gröna tak främjar även fotonsynten, detta genom att ta upp 

koldioxid samt avge syre med hjälp av solenergin. (Supermiljöbloggen, 2016). 

 

4.4.2 Alternativ II 
 

Permeabla markytor är en platseffektiv solution som går att implementera på 

Kryddstigen, denna lösning bidrar till att ersätta befintliga ytor som utgörs av hårdgjord 

mark. Permeabla markytor kan anläggas vid parkeringsplatser och vägar, där 

föroreningar som kommer från verksamheter och fordon kan renas under genomsläpplig 

markytor d.v.s. infiltration. Dagvatten kan även transporteras vidare via kopplade 

utloppsrör till befintliga fördröjningsdammar som föreligger längst Hemlingbybäcken.  

För att undvika höga implementeringskostnader bör permeabla markytor ansättas under 

renovering av hårdgjorda ytor exempelvis parkeringsplatser, detta för att undvika att 

existerande och välfungerade hårdgjorda ytor förstörs (Ritzman , 2013). 

Implementeringspris för genomsläppliga mark beläggningar varierar beroende på 

anläggnings typ som ska byggas. Genomsläpplig asfalt eller betong samt beläggning av 

hålsten/fogar är förekommande anläggningar som implementeras för att ersätta 

hårdgjorda ytor. Priset för genomsläpplig mark skiljer sig inte nämnvärt mot 

tätamarkbeläggningar, däremot kan det vara fördelaktigt att implementera 

permeabla/genomsläppliga markytor, då utgifter för bland annat VA-ledningar och 

reningskostnader minskar. Alternativet är ekonomiskt fördelaktig i situationerna där det 

behövs platseffektiva dräneringslösningar (Ritzman , 2013). Genomsläppliga markytor 

kan berika Kryddstigen med nyttiga växligheter som kan tillföra till att området blir mer 

attraktiv, då den biologiska mångfalden ökar.  Kryddstigen saknar gröna ytor vilket 

medför till att området är grå och mindre attraktiv att vistas i. Genomsläpplig markyta är 

ett utpräglat alternativ då den kan hantera dagvatten samt omvandla en grå och tråkig 

miljö till en livlig sådan. Marknaden för genomsläppliga markytor erbjuder ett flertal 

markbeläggningar som är uppbyggda av olika material. Möjligheten finns att anpassa 

markbeläggningar utifrån förutsättningar och behov, då det erbjuds olika varianter av 

ytbeläggningar. Tekniken för genomsläppliga markbeläggningar är välutvecklad, vilket 

innebär att man kan förlita sig på tidigare uppmätta värde såsom verkningsgrad och 

anskaffningspris. 

Permeable markytor renar dagvatten under infiltration, vilket kan bidra till att det 

svenska miljömålet ” Grundvatten av god kvalitet” kan uppfyllas. Det är av stor vikt att 

implementera tekniska lösningar som förbättrar grundvatten kvaliteten, detta då 

naturvårdsverket har meddelat att målet inte kan uppnås innan 2020. Det är angeläget att 

rena nederbördsvatten innan de kommer i kontakt med grundvatten, detta då målet inte 

kan uppnås med befintliga åtgärder och styrmedel (Naturvårdsverket , 2016). 

Anläggningen bör kompletteras med VA-ledningsnätet med hjälp av ett utloppsrör, 

detta för att avledda dagvatten från förorenade område till ett reningsverk. Det 

kommunala reningsverket ska se till att vattnet renas enligt de krav och riktlinjer som 

finns innan de skickas till recipienten. Permeabla markytor är ett miljövänligt alternativ, 

då den kan reducera föroreningshalter som förekommer i dagvatten innan den kommer i 

kontakt med grundvatten. Reningsprocessen har en hög verkningsgrad när det kommer 

till att rena föroreningar som bidrar till försurning och övergödning. Eftersom 
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Kryddstigen är ett industriområde, så bör man kolla eventuella markföroreningar innan 

lösningar som innebär infiltration av regnvatten föreslås. Om det finns föroreningar i 

marken så kan dessa annars ta sig ned till grundvattnet och påverka 

grundvattenkvaliteten. Detta kan undvikas genom att sammankoppla magasinets 

utloppsrör med VA-ledningsnätet och därmed transportera vattnet till reningsverk för 

rening (Ritzman , 2013). 

 

4.4.3 Alternativ III 
 

Svackdiken med makadammagsin används till största del för utjämning och rening av 

dagvatten. Vattenflödet bromsas upp av växter och gräs vilket resulterar i att dagvattnet 

fördröjs och renas. Makadammagsin bidrar till att utjämningskapaciteten ökar. 

Kostnader för att implementera dessa alternativ är relativt låga i förhållande till 

biofilteranläggning, dock så är de i behov underhållsarbete i form av kontroller samt 

regelbunden skötsel.  Svackdiken med makadammagsin kan sammankopplas med de 

befintliga dagvattendammarna, detta kan öka verkningsgraden samt utjämna 

vattenflödet innan det transporteras till en till recipienten (Vinnova , 2014). 

Kostnaderna för att implementera och underhålla svackdiken med makadammagsin är 

relativt låga i förhållande till andra dagvattenanläggningar såsom de konventionella VA-

ledningarna. Svackdiken bör underhållas regelbundet genom att bland annat byta 

växtligheten och sedimentationen för att inte tappa reningseffekt, detta för att kunna 

upprätthålla en lång livslängd (Djerv, 2010). Svackdiken med makadammagsin tillhör 

till kategorin öppna dagvattenhanteringar, till detta tillkommer biologisk mångfald 

vilket bidrar till en estetisk tilltalande miljö som allmänheten kan ta del av. Svackdiken 

anläggs på allmänna platser såsom parker och gator för att trögt avledda dagvattnet. 

Därför bör svackdiken underhållas regelbundet för att upprätthålla en lång livslängd 

samt ett estetiskt värde. (Ritzman , 2013). Svackdiken använder sig av växligheter för 

att rena och trögt avledda dagvatten. Utformning/val av växter varierar beroende på vad 

man vill åstadkomma med anläggningen, exempelvis om den ska infiltrera eller 

avvattna. För att främja infiltration bör det planteras mycket växter i diken, för 

avvattning ska gräsklädda växter tillsättas. Enligt en undersökning som utfördes i 

Portland kan ängslika växter fördröja upp till 41 % av vattenflödet medan kortklippta 

gräs fördröjer endast 27 % (Sundén , 2014). Enligt lag om allmänna vattentjänster 6§ så 

ansvarar Gävle kommun för industriområden som är i behov av vattentjänster. 

Kryddstigen är ett industriområde där det bedrivs olika sorters verksamheter, detta har 

bidragit att föroreningar uppkommit på området. Dagvatten som förekommer på 

området klassificeras enligt miljöbalken som avloppsvatten, detta på grund av att 

dagvatten uppkommer inom ett detaljplanelagt område. (PBL Kunskapsbanken , 2015). 

Huvudsyftet med att tillämpa svackdiken, ihop med makadammagsin är för att minska 

vattenflödet och föroreningshalter vid utlopp. Genom att utjämna vattenflödet ges 

föroreningarna möjlighet att sedimentera i svackdiken eller reningsverk. Eftersom 

dagvattnet uppkommer på ett förorenat område är det relevant att sammankoppla 

Svackdiken med VA-ledningsnät, detta för att undvika att föroreningar hamnar i 

grundvattnet. Reningsprocessen medverkar till att miljöskadliga ämnen som bidrar till 

både luft och vatten föroreningar reduceras. 

 

4.4.4 Alternativ IV 
 

Hemlingby är i behov av avledning, fördröjning samt rening av föroreningar, detta för 

att kunna uppfylla kraven för en hållbar dagvattenhantering. Biofilteranläggning tillhör 

kategorin öppen dagvattenhantering vilket möjliggör en estetiskt tilltalande miljö för 
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allmänheten, då avrinnande vatten synliggörs ovanpå ytan, vilket öka den biologiska 

mångfalden samt rekreationsvärde. Hemlingbybäckens avrinningsområde utgörs att vara 

16,2 kvadratkilometer av detta är omkring 55 % skog-jordbruksmark resterande 45 % 

utgörs av utbyggd mark. Biofilteranläggning kräver cirka 4 % av avrinningsområdet 

vilket går att tolka som möjligt att applicera längs eller i närheten av bäcken. 

Biofilteranläggning går att klassa som en samlad fördröjning i dagvattenkedjan vilket 

innebär att stora mängder flöden kan omhändertas i den nedre delen av 

avrinningskedjan. Befintliga dammar kan kompletteras med biofilteranläggningar som 

regnbäddar för att öka effektiviteten. (WSP, 2015). När det kommer till skötsel kräver 

inte biofilter mer driftsunderhåll än andra dagvattenanläggningar. Funktioner som ska 

kontrolleras regelbundet är främst inlopp, utlopp och avvattningssystem, detta då det 

kan påverka anläggningens effektivitet och livslängd. Växtrester och andra skräp som 

kan förekomma i ett biofilter bör åtgärdas omgående för att undvika tilltäppning av 

anläggningens inlopp och utlopp. Tillsyn av anläggningen bör ske minst fyra gånger per 

år och underhållas åtminstone en gång per år, undantag förekommer då det har sket en 

olycka i anslutning till biofiltret eller vid stora regn, under dessa tillfällen bör 

anläggningen kontrolleras omgående. Kostnader för att implementera en biofilter 

anläggning på Hemlingby kan inte beräkna, då priset kan variera beroende på områdets 

belastningar och föroreningar (Vinnova , 2014). Biofilter anläggningar i likhet med 

andra öppna dagvattenhanteringar kan gestalta estetiska miljöer för allmänheten. 

Anläggningen kan appliceras i parker och trädgårdar för att öka det estetiska värdet 

samt främja den biologiska mångfalden. Genom att implementera biofilter anläggningen 

längst Hemlingbybäcken kan man höja trivsel nivån samt omhänderta dagvatten vid 

utsläppskällan. Biofilter anläggningar är relativt nya i Sverige, detta medför till att det 

saknas väl prövad tekniker och erfarenhet på hur anläggningen funktionerar. Däremot 

används tekniken flitigt i USA och Australien. I Sverige saknas det fortfarande 

kunskaper på vilka växter som är lämpad att hantera väderförhållanden som uppkommer 

i Sverige. Faktorer som försvårar val av växter är bland annat att dagvatten som 

uppkommer under vinter tid, dessa innehåller mycket salt och lösa metaller vilket 

försämrar verkningsgraden. Biofilteranläggningar har blivit mer vanligare under åren i 

Sverige, då befintliga biofilteranläggningar visat goda resultat när det kommer till 

fördröjning och rening av dagvatten. (Vinnova , 2014). Enligt miljöbalken 11 kap 24§ 

ska huvudmannen se till att ett biofilter/ damm-anläggning är säkerhetsklassificerad. 

Detta för att inte äventyra människoliv, kulturmiljöer och riksintressen. Ytterligare 

aspekter som man bör beaktas vid implementering av ett biofilter är att se till att anläggningen 

inte medföra till störningar i elförsörjning och infrastruktur samt miljöskada vid ett eventuellt 

haveri. (SfS 1998:808, u.d.) 
 

Biofilter anläggningar appliceras på område där man vill åstadkomma ett naturligt 

vattenkretslopp med hjälp av växter. Växligheternas funktion är att trögt avledda 

dagvatten samt underlätta infiltrationen. Under fördröjningen tillåts vattnet att både 

sedimentera och avdunsta. Växligheter som används under rening och 

fördröjningsprocessen bidrar även till att koldioxid halten minskar på området. Detta 

inträffar under fotosyntesen då växterna tar åt sig koldioxid, vatten och syre för att 

därmed avge syre och glukos. På Hemlingby bedrivs diverse aktiviteter som bidrar till 

utsläpp av bland annat koldioxid, genom att förebygga utsläppen nära källan blir det 

enklare att begränsa miljöpåverkan (ekologiskabyggvaruhuset, 2016). 
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5. Diskussion  
 

Gävle kommun har sedan 2004 utformat en dagvattenpolicy som omfattar mål och 

vision för dagvattenhanteringen inom kommunen. Utifrån de nationella och regionala 

miljömålen har kommunen tagit fram lokala mål som inkluderar ett hållbarhetstänk, 

detta har gjorts för att främja en god dagvattenhantering. I dagsläget håller kommun på 

att uppdatera en ny dagvattenpolicy där nya kommunövergripande riktlinjer håller på att 

tas fram, då den existerande är utdaterad. Problematiken ligger i att de mål och krav 

som är satta för Gävle kommuns dagvattenhantering är gamla. En uppföljning behöver 

ske ifall Gävle kommun vill uppnå en god dagvattenhantering. Utifrån förutsättningar 

behöver Gävle kommun sätta tydliga krav på privata fastigheter och verksamheter som 

bedrivs inom kommunen, detta då de kan bidra med behövande resurser som kan 

underlätta processen för hantering av dagvatten. Gävle kommuns dagvatten policy 

omfattar krav och mål som ska uppfyllas för att uppnå en god dagvattenhantering, en av 

dessa mål är att den naturliga vattenbalansen ska eftersträvas. Gröna tak i kombination 

med existerande dagvattenledningar kan fulmöjliggöra detta, då med hjälp av avvattning 

från privata fastigheter samt minska spridningen av föroreningar. Gävle kommun och 

GVAB har huvudansvaret när det kommer till dagvattenhantering för Hemlingby, de 

ansvarar för beslutsfattning som tas gällande dagvattenhantering. För att möjliggöra 

implantering av gröna tak på privata fastigheter behöver ansvarstagare ställa högre krav 

på privata markägare. För att undvika att lagen hamnar mellan olika lagstiftningar så bör 

Gävle kommun tydliggöra detta i kommande dagvatten policy. Lagen om allmänna 

vattentjänster, samt Svensk vattens publikation P110 och P105, vad som gäller avseende 

ansvar, verksamhetsområde för dagvatten, vilket ansvar/skyldighet fastighetsägaren har 

m.fl. Det finns möjlighet att ställa vissa krav på fastighetsägare, men inte vilka krav som 

helst. Det ska vara en skälig nivå på säkerhet. Generellt tolkas angivna nivåer i P110 

som skäliga. I befintliga ledningssystem gäller då tidigare nivå på att ledningarna ska 

klara ett regn med återkomsttid på 10 år. Vid byte av ledningar, samt vid ny dragning av 

ledningar i nya områden gäller de nya kraven på 20 respektive 30 års återkomsttid 

beroende på områdestyp. I dagsläget så saknas det lagkrav som säger att VA-

huvudmannen ska klara av att hantera nivåer över detta, samt att det ska bekostas av 

VA-kollektivet.  

 

Ansvarstagande är en faktor som försvårar hanteringen av dagvatten, utifrån detta så 

kommer även ekonomiska samt etiska begrepp till fråga när det gäller ansvarstagande. 

Eftersom tydliga regleringar saknas så brister ansvarsfördelningen för just hanteringen 

av dagvatten. Att avleda dagvatten är dessutom en ekonomisk krävande process för 

både verksamheter och kommun. Införandet av tekniska lösningar påverkas av bristande 

lagstiftningar, då de saknar tydligt myndighetsansvar. Bristande lagstiftningar har 

medfört till att ansvaret hamnat mellan olika lagstiftningar vilket gör det otydligt och 

väldigt svårt att uppfylla kraven för en god dagvattenhantering De aktörer som har 

övergripande ansvar gällande dagvattenhanteringen på området Hemlingby är främst 

Gävle kommun & Gästrike Vatten AB (GVAB). Dessa aktörer har möjlighet att fatta 

beslut som kan innebära att sekundera aktörer, dvs. privata markägare och verksamheter 

måste uppfylla de krav som ställs. Gävle kommun äger endast en del av marken i 

kryddstigen, vilket leder till att de måste samarbeta med privata fastigheter som saknar 

skyldighet på grund av bristande lagstiftningar. Angemanget för miljöarbetet kan 

minska ifall det ställs för höga krav på privata fastigheter, vilket resulterar till att miljö, 

kostnads- och samhällsmässiga bästa alternativen blir allt för resurskrävande för att 

implementera. 
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Det är problematiskt att ersätta eller bygga ut det befintliga ledningsnätet i syfte att höja 

verkningsgraden eller öka mottagningskapaciteten. Detta eftersom det krävs noggrann 

ledningskartering samt ytvattenmodell beräkningar, för att kunna lokalisera ledningens 

lågpunkter och ansamlingen av vatten vid höga dimensioner. Anledningen till att detta 

görs är för att ledningarna sitter ihop i ett nät samt för att undvika översvämningar och 

belastningsskador på befintliga ledningar. Ledningsnätet bör hålla en jämn 

kapacitetsnivå fram till recipienten för att undvika framtida belastningar i form av 

ledningsstopp. Byter man ut ledningar i ett område för att öka verkningsgraden, så finns 

det en risk att problemet med översvämning och ledningsskador flyttas fram längre 

nedströms i systemet. För att åtgärda problematiken så behöver alla ledningar bytas ut 

för att kunna dimensionera höga flöden av vatten vid ansamling. En ytterligare orsak till 

att utbytet av ledningar inte är en primär lösning är för att det krävs enorma resurser för 

att möjliggöra detta. Man bör beakta att bytet till nya ledningar på ett område inte alltid 

är lösningen, givetvis behöver ledningsnäten succesivt renoveras ifall det förkommer 

gamla eller trasiga ledningar, och vid behov lägga rör med större flöden, men det är 

sällan möjligt att byta ut alla ledningar inom ett område på en gång. För att uppfylla 

betydande kriterier för en god dagvattenhantering i Hemlingby, är det relevant att 

använda tekniska lösningar såsom Lokalt omhändertagande och andra 

förbättringsförslag som kan behandla dagvatten nära källan. Då de konventionella 

dagvattenlösningarna i form av avledning av vatten via ledningsnät kräver enorma 

proportioner av rör, vilket kan resultera i att det uppkommer absurda kostnader 

 

Alternativen har tagits fram med hänseende till nollalternativet. Genom en 

nulägesanalys har författarna kunnat konstatera att området är i behov av 

dagvattenlösningar som går att kompletteras med befintliga avvattningssystem. Detta 

har gjorts för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Vid framtagning av alternativen 

har det lagts störst fokus på att ta redovisa reningstekniker som både är ekonomiskt 

samt miljövänliga, utöver dessa aspekter har platseffektiva lösningar med 

reningsförmåga tagits till hänsyn. Då det förekommer miljöskadliga ämnen i dagvattnet 

samt att det saknas allmänna ytor där det går att implementera anläggningar av större 

dimensioner. Reningsalternativen som presenteras i rapporten har olika funktioner och 

tillämpningsplatser, detta har gjorts för att uppvisa alla reningsmöjligheter som 

användningsbara. Alternativen som presenteras i studien är lämpade att implementeras i 

kombination med befintliga VA-ledningar och fördörjningsdammar, då dessa 

reningstekniker tillhör kategorin öppna dagvattenhantering. Detta har bidragit till att 

författarna inte valt att utföra ett bedömningssystem som utgår på att poängsätta 

alternativen. Huvudsyftet har istället riktat mot att presentera alternativens förmågor 

utifrån betydande aspekter, detta för att ta fram underlag som kan användas av 

beslutfattare vid implementering av tekniska lösningar. Bedömningsverktyget som 

författarna använder, värderar både yttre och inre faktorer som berör 

dagvattenhantering. Verktyget syftar till att analysera åtgärdsförslagen ihop med 

nollalternativet utifrån betydande faktorer. Framtagen resultatet baserad på 

bedömningsmetoden kan utnyttjas för framtida dagvattenutredningar samt 

beslutsfattning. Trotts att det saknas en tydlig ranking eller uttalande på vilket alternativ 

som är lämpligaste, kan man avläsa implementeringsfördelar till varje åtgärdsförslag 

som presenteras i rapporten. Faktorer som används är anpassad efter de regionala 

förhållandena. 
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6. Slutsats  
 

Hemlingby kräver stora resurser och ansträngning för att kunna få bukt på dagvatten 

svårigheter. Att utforma en åtgärdsplan och inleda ett samarbete med privata aktörer, är 

ett tillvägagångssätt som kan förenkla arbetet. Hemlingby är ett attraktivt område för 

industrier och kommunen, detta kan medföra till att det kan byggas fler bostäder och 

verksamheter på området. Lösningsförslagen som presenteras i rapporten är tilltänkta 

alternativ för att reducera föroreningar och översvämningsrisker ihop med befintliga 

VA-ledningar och dammar. Genom att tillämpa en bedömningsmetod som analysera 

inre och yttre faktorer av alternativlösningar, har underlag tagits fram som syftar till att 

främja framtida beslut angående dagvattenhantering i Hemlingby. 

 

Enligt Anna Nettelbladt dagvattenstrateg för Gästrike Vatten AB (Personlig kontakt 

2016-04-16), finns det möjligheter till att investera i anläggningar som kan få bukt på 

problemet, dock så handlar det om prioriteringar. Det är även relevant att finna 

kostnadseffektiva lösningar, eftersom det handlar om skattemedel d.v.s. alternativt 

ökade avgifter för VA-kollektivet. I flera fall kommer man långt genom att t.ex. arbeta 

med rätt höjdsättning av byggnader, att gator lutar åt rätt håll o.s.v. Detta för att kunna 

skapa en naturlig vattenavrinningsväg, så att vattnet avleds till områden där det inte gör 

skada vid kraftigt regn. En generell slutsats som är avsevärd när det kommer till 

föroreningar i dagvatten är vikten med uppströmsarbete redan vid källan. Att lokalisera 

och reducera uppkomsten av eventuella föroreningar vid källan är oftast mer 

kostnadseffektivt än att bygga reningsanläggningar nedströms.  

   

Gröna tak ihopkopplad med nollalternativet har visat goda egenskaper under 

bedömningen, detta då gröna tak kan minska flödesmängden utan att förbruka markyta. 

För att kunna inleda Alternativ 1 som är en LOD-lösning krävs det ett ansenligt 

samarbete mellan kommunen och de privata markägarna på området. Detta kan bli 

problematiskt då det är markägarna som står för utgifter vid implementering och 

driftunderhåll. För att minska kostnaderna kan exempelvis kommunen erbjuda att betala 

en del av kostnaderna. Genom detta kan alternativet bli gynnsamt för kommun och 

markägaren. Ett ytterligare alternativ som författarna rekommenderar att implementera 

efter att ha utfört analysen är biofilteranläggning i form av regnbäddar. En 

biofilteranläggning är ett passande alternativ då den kan minska vattenflödet samt 

reducera mängden av föroreningar innan vattnet avleds till recipienten. Alla alternativ 

klassas som öppna dagvattenhantering vilket tillföra allmänheten med fler egenskaper 

än att endast omhänderta dagvatten. Detta bidrar till att beslutfattarna i form av politiker 

som tjänstgör i Gävlevattensstyrelse föredrar att stödja ett sådant alternativ, då 

lösningen är synlig för allmänheten är det lättare att redovisa vart skatteresurserna går 

till.  
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7. Framtida studier  
 

Studien saknar en detaljerad undersökning av miljöpåverkan som kommer från 

närliggande verksamheter i Hemlingby. En sådan utredning kräver stora resurser i form 

av tid och mätinstrument. En analys av verksamheters miljöpåverkan är viktig att 

genomföra, då det kan underlätta till att ta fram förbättringsförslag. Genom att se över 

föroreningar kan man reducera kostnader vid implementering av tekniska lösningar. 

Gävle kommun har tidigare påpekat att fullständiga utredningar saknats för att fatta de 

beslut som berör dagvattenhantering. Denna utredning syftar till att främja sådana 

beslut. För att möjliggöra framtagning av lösningsförslag så behöver Gävle kommun 

och GVAB ingå i ett samarbete med privata fastigheter. T.ex. ett sådant samarbete kan 

innebära resursfördelning i form av kostnader och underhållsarbete. För att kunna nå 

framgång så behöver Gävle kommun och GVAB ta fram tydliga riktlinjer på hur ett 

sådant samarbete bör gestaltas i den nya dagvattenpolicyn.    

 

 

  

 

 

.   
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9. Bilaga 
 

Bilaga A 
 

Lista med relevant lagstiftning  

 

De lagar och regler som berör dagvattenhantering kommer främst från: 

 

 Allmänna vattentjänster: Innehåller skyldigheter och ansvar som kommun har 

till sina invånare när det kommer till hantering av dagvatten och avlopp. ( 

Svenskt vatten 2015) 

 

 Miljöbalken: Reglerar de skyldigheter som företag och privat personer har för att 

främja en hållbar utveckling (Miljö och energidepartementet 2015).  

 
 

Lagförordning Huvudinnehåll i 

lagtexten 

Så här påverkar 

lagen  

Så här följer 

”kommunen” 

lagstiftningen 

Allmänna vattentjänster 2 

§ 

avlopp: bortledande 

av dagvatten och 

dränvatten från ett 

område med samlad 

bebyggelse eller 

från en 

begravningsplats, 

bortledande av 

spillvatten eller 

bortledande av 

vatten som har 

använts för kylning, 

vattentjänster: 

vattenförsörjning 

och avlopp (VA), 

va-anläggning: en 

anläggning som har 

till ändamål att 

tillgodose behov av 

vattentjänster för 

bostadshus eller 

annan bebyggelse. 

På området bedrivs 

det verksamhet 

som använder sig 

av kemikalier och 

andra 

miljöförstörande 

substanser som 

behöver renas. 

 

Dammar som har 

anlagts på området 

fungerar även som 

en reningsåtgärd 

på grund av att 

vattnet renas under 

sedimentationen i 

dammar. 

 

Allmänna vattentjänster 6 

§ 

Med hänsyn till 

skyddet för 

människors hälsa 

eller miljön behöver 

ordnas 

vattenförsörjning 

eller avlopp i ett 

större sammanhang 

för en viss befintlig 

eller blivande 

bebyggelse, skall 

kommunen 

Lagen uppfylls inte 

på området på 

grund av det 

förekommer 

översvämningar 

och föroreningar 

som kan påverka 

människors hälsa 

och miljö 

 

Kommunen har 

implementerat 

förbättringsförslag 

som minskat 

miljöpåverkan. 

Exempel på 

förbättringsförslag 

som har använts är 

dagvattendammar. 

Föroreningar som 

zink, ammoniak 

och andra metaller 
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Bestämma det 

verksamhetsområde 

inom vilket 

vattentjänsten eller 

vattentjänsterna 

behöver ordnas, 

och. 

Se till att behovet 

snarast, och så länge 

behovet finns kvar, 

tillgodoses i 

verksamhetsområdet 

genom en allmän 

va- anläggning. 

 

behöver en högre 

grad rening.   

 

Allmänna vattentjänster 

10 § 

En allmän va-

anläggning skall 

ordnas och drivas så 

att den uppfyller de 

krav som kan ställas 

med hänsyn till 

skyddet för 

människors hälsa 

och miljön och med 

hänsyn till intresset 

av en god 

hushållning med 

naturresurser. 

   När det är 

förenligt med 

anläggningens 

huvudsakliga 

ändamål, bör den 

ordnas och drivas så 

att också andra 

allmänna intressen 

som har behov av 

anläggningen kan 

tillgodoses. 

 

På området 

Hemlingbybäcken 

tillförses det med 

dagvattendammar 

som en lösning för 

att fördröja 

inflödet. Dock så 

förekommer det 

föroreningar som 

kräver en djupare 

rening. 

Kryddstigen 

behöver hantera 

stora mängder av 

flöden. 

Kommunen 

behöver ställa 

högre krav på 

bidragande 

verksamheter, för 

att uppfylla lagen. 

Miljöbalken 7kap 4 § Ett mark- eller 

vattenområde får av 

länsstyrelsen eller 

kommunen 

förklaras som 

naturreservat i syfte 

att bevara biologisk 

mångfald, vårda och 

bevara värdefulla 

naturmiljöer eller 

tillgodose behov av 

områden för 

friluftslivet. 

Ett område som 

behövs för att 

skydda, återställa 

Hemlingby 

naturreservat (Se 

bilaga B) är ett av 

de områden som 

påverkas av lagen. 

Eftersom det är 

kommun som 

fattar beslutet om 

ett område ska bli 

ett naturreservat 

har de även en 

skyldighet att 

vårda och bevara 

området  

För närvarande 

uppfyller 

kommunen lagen 

men 

naturreservatet kan 

påverkas negativt 

av en dålig 

dagvattenhantering 

i framtiden. 

För att vårda och 

bevara värdefulla 

naturmiljöer eller 

tillgodose behovet 

för friluftslivet 

krävs det en 

förbättrad 
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eller nyskapa 

värdefulla 

naturmiljöer eller 

livsmiljöer för 

skyddsvärda arter 

får också förklaras 

som naturreservat. 

dagvattenhantering 

i överlag på 

området 

Hemlingby   

Miljöbalken 8 § Alla som bedriver 

eller har bedrivit en 

verksamhet eller 

vidtagit en åtgärd 

som medfört skada 

eller olägenhet för 

miljön ansvarar till 

dess skadan eller 

olägenheten har 

upphört för att 

denna avhjälps i den 

omfattning det kan 

anses skäligt enligt 

10 kap. I den mån 

det föreskrivs i 

denna balk kan i 

stället skyldighet att 

ersätta skadan eller 

olägenheten 

uppkomma. 

Det är många 

företag som 

bedriver deras 

verksamhet på 

området. För att 

kunna få bukt på 

problemet krävs 

det att alla aktörer 

tar sitt ansvar. 

Verksamheter som 

bedrivs på 

området bidar mer 

eller mindre till de 

föroreningar som 

uppkommit i 

Hemlingby, de är 

därför skyldiga att 

rena vattnet innan 

det skickas till 

recipienten. 

 

 


