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Myt nr 1: Forskare ska ha definitioner på allt 
Det är ingen myt!  
Vi definierar saker och ting:  
• för att andra ska veta vad vi vill undersöka 
• för att andra ska veta vad vi har undersökt 
 



Definition nr 1: Hållbar utveckling 
Brundtlandrapporten (1987): 

”En hållbar utveckling tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov” 



Definition nr 2: Hållbar dagvattenhantering 
Betyder olika saker för olika personer: 
• Snabbt transportera undan regn- och 

smältvatten från bebyggelse? 
• Estetisk användning av regn- och 

smältvatten?  
• Rena regn- och smältvatten?  
• … 



Resurs  
Landskapsarkitekter 

 

Problem 
VA-folket 



Definition nr 2: Hållbar dagvattenhantering 
• Med andra ord - Vi forskare kan ju 

definiera ”hållbar dagvattenhantering” 
som vi vill, men det hjälper ju inte… 

• …det viktiga är ju hur NI ser på det och 
vilket resultat ni arbetar för att uppnå 



Definition nr 2: Hållbar dagvattenhantering 
• Det kommer dock att variera beroende 

på vem vi frågar: 
 



VA 
Gata 
Park 
Mark och exploatering 
Planavdelning 
Miljö o hälsa 
Räddningstjänst 
Trafikverket 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
HAV 
Fastighetsägare 
Hushållen 
Boverket 
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Hur ser det ut idag? 
Enkät 



Inom vilket område arbetar du? 
 
 
Stadsbyggnad  25,2% 
Miljö- och hälsa  20,7% 
Teknik    6,9% 
Vatten&Avlopp  34,5 
 



I vilken grad tas hänsyn till dagvatten i 
gällande ÖP i din kommun? 

 

70% : ( 



I vilken grad tas hänsyn till dagvatten i ÖP-
arbetet i din kommun? 

 

Ca 57% : ( 



Intervjuer med  
VA-ingenjörer…… 



 
För oss (VA-avdelningen),  

är det ganska lätt att säga att systemet  
är vårt med alla anslutningar och ledningar  

och det som går in i det. Men bortom lednings- 
nätet blir ansvaret väldigt oklart.  

(Anna) 



Vi har ännu inte nått den  
punkt då vi börjar ta itu med de motstridiga  

intressena. Jag känner mig styrd av arkitekternas 
första start på projekten. Vi andra måste anpassa oss 

till deras idéer i allt, från gatbredd till hur gatan 
uppfattas. Det finns inget utrymme kvar för oss som 

arbetar med vatten för att agera. Vi måste  
acceptera ramarna och lägga rör.  

(Lars) 



Du kan alltid formulera  
en mening om lokala lösningar, men den blir så  

generell att rutinen med ledningar fortsätter som tidigare. 
Om vi (VA-avdelningen) vill göra något nytt, krävs 

enorma ansträngningar eftersom vi är så ovilliga att 
ändra oss.  

(Lena) 





• Dagvattenplaneringen har dominerats av 
planeringsavdelningen istället för delat ansvar. 

• Många VA-ingenjörer försöker påverka 
planeringsprocessen. 

• Vill se starkare lagar och förordningar som kräver 
användande av alternativa dagvattensystem.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funderingar från VA-ingenjörer 



Hållbar dagvattenhantering 
• Med andra ord, hållbarhet är inget 

slutgiltigt tillstånd, utan en process 
• Vi forskare kan bidra med kunskap 

kring hållbarhetsfrågor 



Hållbar dagvattenhantering 
• När det gäller dagvattenhantering är 

det många aktörer som BORDE vara 
involverade: 



VA 
Gata 
Park 
Mark och exploatering 
Planavdelning 
Miljö o hälsa 
Räddningstjänst 
Forskare 
Trafikverket 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
HAV 
Fastighetsägare 
Hushållen 
Boverket 
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Hur nå hållbar dagvattenhantering? 

Väl 
fungerande 
kommuni-

kation 

Samma 
målbild (inkl 

lagar) 

Tydliga 
roller (vem 
gör vad?) 

Konflikter 

Resultat 

Grad av 
tillfreds-
ställelse 



Slutsats 
• För att nå hållbar dagvattenhantering 

måste samtliga relevanta aktörer 
involveras från början 

• ”Konflikter” är en viktig del i arbetet för 
att nå hållbar dagvattenhantering       
 samsyn 



Frågor? 
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