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Sammanfattning 

Dagvattenhanteringen är ett aktuellt ämne i dagens stadsplanering. Forskning som denna           

studie utgår ifrån visar hur dagens traditionella system inte klarar av kommande            

klimatförändringar med mer och intensivare nederbörd. Dagvatten för med sig föroreningar           

samt miljögifter som kväve och fosfor, men även tungmetaller som klorid, olja, organiska             

miljögifter och bakterier. Det traditionella systemet leder dagvatten ofta rakt ut i våra             

vattendrag via recipienterna då endast 8 procent av Sveriges dagvatten blev renat år 2016. För               

en djupare förståelse kring detta utgår studien ifrån teorier inom hållbar utveckling,            

antropocentrism, ekocentrism samt det rumsliga perspektivet. Materialet består av litteratur,          

artiklar, tidigare forskning samt fyra intervjuer. Informanterna består av en konsult, en som             

arbetar på en branschorganisation och två från Karlstad kommun för att få förståelse kring              

dagvattenhantering, hur en hållbar dagvattenhantering definieras och hur Karlstads kommuns          

vision för dagvattenhanteringen ser ut.  

I resultatet för denna uppsats har det framkommit att informanternas syn på dagvatten             

stämmer överens med Naturvårdsverkets riktlinje av hållbar dagvattenhantering. Karlstad         

kommuns visioner kring dagvatten lever även upp till denna definition. Utifrån materialet kan             

uppsatsen visa på att informanterna har en bred kunskap kring framtidens klimatpåverkan på             

dagvatten samt dess åtgärder. Teorierna har kopplats med resultatet där det går att förstå hur               

det rumsliga perspektivet påverkas beroende på hur dagvatten hanteras och att en            

intergenerationell antropocentrism samt svag ekocentrism kan utläsas från intervjuerna.  

 

 

 

Nyckelord: Dagvattenhantering, Hållbar dagvattenhantering, Hållbar utveckling,      

Antropocentrism, ekocentrism, rumsliga perspektivet.   
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Abstract 

The stormwater management is topical in today’s urban planning. The research that this study              

is based of shows how today's traditional system can not cope with future climate change               

with more intense precipitation. Stormwater also spreads pollution and environmental toxins           

such as nitrogen and phosphorus, but also heavy metals as chloride, oil, organic pollutants              

and bacteria. The traditional system often leads the stormwater straight into our waters via the               

recipients. Only 8 percent of Sweden's stormwater was purified in 2016. For a deeper              

understanding about this, the study is based on theories in sustainable development,            

anthropocentrism, ecocentrism and the spatial perspective. The study is based on the theories             

above, previous research as well as four interviews with a consultant, one who works on a                

industry sector organisation and two people who works on Karlstad kommun. The people are              

chosen for a deeper understanding about stormwater, how a sustainable stormwater           

management is defined and how Karlstad kommuns visions for stormwater management are.  

The result of this thesis has revealed that the informants view of stormwater is in line with the                  

Swedish Environmental Protection Agency's guideline on sustainable stormwater        

management. The visions of stormwater in Karlstad kommun also live up to this definition.              

Based on the empirical data, the essay can show that the informants have a broad knowledge                

of future climate impact on the subject and its measures. The theories are linked with the                

result, where it is possible to see how the spatial perspectives are affected depending on how                

stormwater is managed and that an intergenerational anthropocentrism and weak ecocentrism           

perspective can be read from the interviews. 

 

 

 

 

Keywords: Stormwater management, sustainable stormwater management, sustainable       

development, anthropocentrism, ecocentrism, spatial perspective.  
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1. Inledning  

Det vanligaste sättet att konstruera hanteringen av dagvatten är att förhindra översvämning av             

stadens offentliga rum med hjälp av den traditionella metoden av separata ledningar. Inom de              

senaste årtionden har det vuxit fram ett fokus på föroreningar och spridningen av mikroplaster              

som dagvattnet för med sig ut i naturen. År 2016 var det åtta procent av dagvattnet i Sverige                  

som renades. Fyra procent renades i dagvattendammar och våtmarker och fyra procent i             

kombinerade avloppssystem (IVL, 2016 s:61).  

Det finns olika sätt att planera dagvattenhantering för en hållbar utveckling. Detta är dels hur               

det antropocentrismen och ekocentrismen syn speglas i samhället. Antropocentrismen sätter          

människovärdet primärt med naturens värde i behov efter människans behov. Ekocentrismen           

menar istället att naturen har ett eget värde och bör skyddas (Stenmark, 2000). Utifrån dessa               

olika perspektiv kan det skiljas vad hållbar planering definieras som. Utifrån dessa synsätt kan              

även diskussionen om hur det rumsliga perspektivet bör betraktas. Detta då det som sker på en                

plats kan ha konsekvenser på en annan. Det som sker i städer kan, beroende på hur                

planeringen ser ut ha konsekvenser utanför städer (Forsberg & Berger, 2016). 

Idag består Karlstads dagvattensystem av traditionella eller ytliga system som ska avleda            

dagvatten. Enligt Karlstads kommuns (2012 s:10) VA-översikt (vatten och avlopp) finns det            

42 mil dagvattenledningar inom kommunen. Det traditionella systemet innebär ett          

ledningssystem under mark och öppna system innebär en avrinning av vatten ovan mark. Det              

finns fortfarande vissa kombinerade ledningar med både spillvatten och dagvatten. Ibland kan            

dagvatten läcka in i spillvattenledningarna. I vissa fall kan dagvattnet leda till en lokal              

reningsprocess för minskning av partiklar. Eftersom Karlstad befinner sig i ett deltaområde            

omgiven av både Vänern och Klarälven finns det risk för översvämning vid skyfall eller höga               

vattentillstånd i områden med låg mark, som i sin tur kan leda till att ett utläckage av                 

dagvatten (Karlstad kommun, 2012 s:4-35).  

Karlstad kommun (2014 s:27) sammanställde en VA-plan som ett tematiskt tillägg på den             

tidigare översiktsplanen från år 2012. VA-planen innefattar långsiktiga beslut samt åtgärder           

av vatten och avlopp för hela kommunen. I VA-planen beskrivs hur planering av dagvatten              
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ska inkluderas i planprocessen i ett tidigt skede och att en dagvattenutredning ska ske vid               

behov i framtagandet av nya detaljplaner. Kommunen strävar efter att ta hand om dagvatten              

på ett sätt som liknar naturens tillvägagångssätt, exempelvis genom avdunstning och markens            

infiltration. Vid behov ska förnyelse av ledningsnät och andra åtgärder utredas inom ett             

planområde. Arbetet inom vatten och avloppsfrågor är omfördelat på flera aktörer inom            

kommunen och därför är tydlighet och samarbete ett ställningstagande i denna VA-plan. Ett             

annat ställningstagande är att ta hand om föroreningar och gifter som kan tillkomma i              

dagvattnet så tidigt som möjligt. Spillvattenledningar är redan starkt belastade och därför            

måste dagvatten separeras från dessa till avskilda ledningar. Detta är fem ställningstaganden            

och åtgärder som kommunen arbetar med (Karlstad kommun, 2014 s:27).  

1.1 Problembild av dagvatten  

Naturvårdsverkets (2017) rapport En varmare värld beskriver hur det kommer ske flertal            

komplicerade förändringar med jordens klimat inom den närmsta hundraårsperioden. Studier          

och forskning om klimatförändringar beskriver hur skyfall beräknas öka med fem till tio             

procent efter varje medeltemperaturökning som sker på jorden. I Sverige beräknas den            

kraftigaste dygnsnederbörden i framtiden att öka mellan 20 till 30 procent (Bernes, 2017             

s:110). Skyfall sker oftast lokalt och kan därför få platsbundna konsekvenser beroende på             

områdets förmåga att ta hand om de stora vattenmängderna (Regeringen, 2017 s:55). Platser             

som kan få de allvarligaste konsekvenserna av skyfall är urbana miljöer som består av asfalt               

och betong (s:181). Större urbanisering och mer förtätning gör det svårare att hantera en ökad               

mängd dagvatten. I dessa förtätade områden finns fler hårdbelagda ytor vilket gör att flödet av               

vattnet kan vara tio gånger mer, jämförbart med oexploaterad mark. Om detta vatten inte kan               

hanteras kan det leda till skador på byggnationer eller andra samhällsvärden (Regeringen,            

2017 s:181). 

I tidigare forskning av Annicka Cettner (2012 A s:7) Overcoming Inertia to Sustainable             

Stormwater Management Practice beskrivs de negativa effekterna av de traditionella          

systemet. Ökad mängd dagvatten, erosion och spridningar av föroreningar till sjöar som kan             

medföra biologiska skador. Detta beskrivs som det mest betydande urbana vattenproblemet           

(2012 A). För att generera en hållbar dagvattenhantering är en ökad kunskap kring detta              

viktigt. Detta då riskerna av en ökad mängd vatten vid skyfall påverkar alla i samhället ur de                 
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tre hållbarhetsaspekter, social, ekonomisk och ekologisk. Det kan skada samhällsviktiga          

funktioner såsom sjukhus och skolor, få stora ekonomiska kostnader när bebyggelse får            

skador samt att föroreningar kan skada ekosystemet. Skyfall är något som kan bli             

problematiskt och kan påverka stora delar av befolkningen. Däremot är det ett problem som              

kan hanteras med åtgärder och samhällsplanering. För att generera en hållbar           

samhällsutveckling är det viktigt att få en ökad kunskap om lokala strategier riktade mot              

hantering av riskerna av ökad mängd vatten vid skyfall.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få förståelse för hur kommande klimatförändringar kan komma              

att påverka dagvattenhanteringen. Med den påtagliga översvämningsrisken kopplat till         

skyfall, kan en djupare förståelse om Karlstad kommuns och andra aktörers visioner            

samt vilka hållbarhetsfrågor som prioriteras ge insikter om hållbarhetsproblematik i          

samtida samhällsplanering.  

● Hur kan ett förändrat klimat påverka Karlstads dagvattenhanteringen? 

● Vad är Karlstad kommuns vision av en hållbar dagvattenhantering? 

● Vilka hållbarhetsfaktorer har Karlstads kommun i fokus när de planerar för 

dagvattenhantering? 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats syfte är att studera Karlstads visioner för en hållbar dagvattenhantering. För att              

få ett bredare synfält har även andra aktörer betraktas för att se om det finns ett större                 

sammanhang för visioner av dagvatten. Denna uppsats avgränsas till hur dagvatten påverkas            

av klimatförändringar och till viss del av urbanisering.  

1.4 Centrala begrepp  

Här presenteras centrala begrepp som används i studien.  

Antropocentrism: Ett etiskt perspektiv som ser värdet av miljön om det gynnar människan.             

Naturens värde definieras för människans syfte. 
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Dagvatten: Vatten från regn och smältvatten som avleds från gator, parkeringsytor, tak samt             

hårdgjorda ytor.  

Ekocentrism: Ett etiskt perspektiv som ser värdet av miljön. Detta synsätt kritiserar            

antropocentrismen och menar istället att naturen har ett betydelsefullt egenvärde. 

Förtätning: Nyproduktion inom en befintlig bebyggelse. Nyproduktionen kan vara bostäder,          

kontor samt butiker. 

Klimatfaktor: Ett mått för att mäta framtidens klimat.  

Recipient: Slutdestinationen för dagvatten. Kan ledas till vattendrag och uppsamlingsplats för           

dagvatten.  

Skyfall: Ett intensivt regn vilket både kännetecknas av hög kraft och volym.  

Traditionella dagvattensystem: Det separata ledningssystemet som leder spillvatten genom         

ledningar till reningsverken och dagvatten i separata ledningar till recipienter.  
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2. Teori och tidigare forskning 

Här presenteras teori och tidigare forskning som är relevant för uppsatsen. Teorin bearbetar             

begreppet hållbar utveckling, antropocentrism, ekocentrism samt det rumsliga perspektivet.         

Fokus i den tidigare forskning som valts är hur dagvattenhanteringen fungerar i nuläget, hur              

den påverkas av klimatförändringar och urbanisering samt hur den kan eller enligt tidigare             

studier bör ändras för att uppnå en långsiktig hållbar utveckling.  

2.1 Hållbarhet 

Att bedöma olika värden när det gäller klimat och hållbarhet är en komplex fråga och har ur                 

ett historiskt perspektiv sett olika ut (Howell & Pickerill, 2016 s:134). Det finns olika teorier               

när det gäller människors värderingar av klimatet och i denna uppsats kommer ekocentrism             

samt antropocentrism att vägas in. Hur Karlstads kommuns åtgärder för dagvattenhantering           

inför för kommande ökning av skyfall ställer sig ur de olika hållbarhetsperspektiven kan             

beaktas ur dessa olika synsätt. Att ha en grundkunskap för vad det finns för teorier om                

värderingar av klimatet har betydelse för denna uppsats eftersom det bidrar till en ökad              

förståelse samt att det går att jämföra med resultatet. Det rumsliga perspektivet kommer också              

att beaktas, vilket innebär hur olika platser kan påverka varandra (Forsberg & Berger, 2013              

s:155). Denna teoridel kommer att inledas med att identifiera begreppet hållbarhet och            

Naturvårdsverkets definition av en hållbar dagvattenhantering.  

2.1.1 Begreppet hållbar dagvattenhantering 

Begreppet hållbar utveckling fick stor spridning efter Brundtlandsrapporten år 1987 och           

formuleringen  

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens         

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att        

tillfredsställa sina behov” 
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fastställdes. Howell och Pickerell beskriver hur begreppet är tvetydigt och att det finns många              

olika motsägande definitioner (2016). Det finns tre värden inom begreppet som är likvärdigt             

nödvändiga, ekologiskt, ekonomiskt och det sociala värdet (Howell & Pickerill, 2016 s:140).  

Naturvårdsverket (2019) skriver i ett regeringsuppdrag Regeringsuppdrag att föreslå         

etappmål om dagvatten om vad de anser vara en hållbar dagvattenhantering. Idag byggs oftast              

de traditionella dagvattensystemen som fort avleder dagvattnet (s:10). Naturvårdsverket         

menar att denna metod inte är en långsiktig hållbar dagvattenhantering. Hårdgjorda ytor ökar             

med förtätningen som sker i staden samtidigt som mer och kraftigare nederbörd beräknas.             

Detta bidrar till att det kan ske skador på samhället (Naturvårdsverket, 2019).  

För att skapa en långsiktig hållbarhet inom dagvatten menar de att hårdgjorda ytor inte ska               

användas mer än vad som krävs. Istället ska material som släpper igenom mer vatten än asfalt                

finnas. Detta så att dagvattnet istället kan sippra in i marken snarare än att ledas bort i rör.                  

Öppen dagvattenhantering så som grönklädda fasader, träd och planteringar bör finnas           

tillgänglig för att kunna suga åt sig dagvatten. Dagvattnet bör hanteras så nära platsen där det                

bildas som möjligt. Om dagvatten hanteras tidigt kan det istället användas som resurs för              

växt- och djurlivet. Det dagvattnet som inte används som resurs bör renas via växtbaserade              

lösningar såsom träd och gröna tak eller tekniska anläggningar. Exempel på tekniska            

lösningar är olika filterlösningar, tekniska sedimenteringslösningar och avancerade        

anläggningar med kemisk fällning. När ett skyfall sker klarar det traditionella systemet som             

finns idag inte den avvattningen som krävs, då vattennivån kommer upp till marknivån (s:11).              

Höjningar ska då finnas i samhället så att vattnet kan rinna av ovan mark utan att drabba                 

samhällsvärden avsevärt. Upphöjningar gör att vattnet kan rinna av där det inte gör skada              

(Naturvårdsverket, 2019 s:11). 

2.1.2 Antropocentrism 

Perspektivet antropocentrism innebär hur människan har ett egenvärdet och att naturen endast            

ses som en resurs eller som något med ett instrumentellt värde (Howell & Pickerill, 2016               

s:135). Uppfattningen från antropocentrismen handlar om att naturen är en tillgång och att den              

har en sekundär betydelse. Inom detta perspektiv finns antaganden om att naturen har en              

tålighet och att naturens resurser är obegränsade. Det finns inom detta perspektiv en åtskillnad              
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mellan människan och naturen. Det går att dela in antropocentrismen i olika kategorier. Den              

ovan beskrivna traditionella antropocentrismen kallas för dualistisk. Holistisk antropocentrism         

innebär att människan är en del av naturen och de är beroende av varandra (Stenmark, 2000,                

s:37-73). Stenmark (2000) beskriver i sin bok Miljöetik och miljövård om hur detta är en del                

av den hållbara utvecklingens etik. Naturen har ett instrumentellt värde och en begränsad             

tillgång. Intergenerationell antropocentrism är ett holistisk perspektiv som förespråkar en          

rättvis uppdelning av naturresurser för dagens och framtida generationers behov (Stenmark,           

2000, s:37-73). 

2.1.3 Ekocentrism 

Ekocentrism har ett synsätt som kritiserar antropocentrismen synsätt och innebär istället att            

människans och klimatets värde ska vara likvärdiga (Howell & Pickerill, 2016 s:135). Ett             

ställningstagande för detta perspektiv är att naturen inte endast ska ses som en resurs för               

människan, utan att även icke-mänskliga objekt, subjekt och system har ett egenvärde. Arter,             

hela ekosystem och biosfären räknas med i detta. Ekocentrism kan delas in i två kategorier,               

svag och stark. Stark ekocentrism innebär att alla delar i den ekologiska helheten, exempelvis              

människa, art eller växt har ett egenvärde, men att helheten ska ha den primära värderingen.               

Ekosystemets påverkan ska värderas främst och människors och andra arters påverkan ska            

värderas sekundärt till detta. Svag ekocentrism innebär att den ekologiska helheten och alla             

delar i den är ett värde, men att människan har den primära värderingen. Påverkan för               

människor idag och i framtiden ska värderas och prioriteras mest vid en miljöåtgärd. Påverkan              

av det ekologiska systemet och andra arter ska värderas sekundärt, även om de har ett               

egenvärde (Stenmark, 2000 s:113-135). 

2.1.4 Rumsliga perspektivet 

I boken Stadens utmaningar och tillämpningar skriver Gunnel Forsberg och Sune Berger            

(2013 s:154) om det rumsliga perspektivet. Rumsliga perspektivet betyder att det som sker på              

den lokala platsen kan ha konsekvenser på någon annan plats. Hållbarheten i detta perspektiv              

menar att den rumsliga orättvisan och obalansen ska motverkas. Detta ska motverkas både             

lokalt som globalt (s:155). Större städer och regioner kan visa sig ha problematik att samspela               

med naturförutsättningar, de ekonomiska värderingarna, det politiska ställningstagandet och         
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de tekniska lösningarna. Dessa kommer istället ofta i konflikt med varandra. Ett exempel som              

lyfts i boken är att städer oftast inte bär sina egna miljökostnader, utan konsekvenserna sker               

på andra platser än där staden befinner sig. Avtrycken sker istället på landsbygden där              

infrastrukturen förändras, resurserna för att bygga staden som energi och råvaror kommer från             

andra platser än staden själv. De rumsliga avtrycken sker på en annan plats än där               

handlingarna sker (Forsberg & Berger, 2013 s:156).  

2.2 Klimatproblematik och det traditionella dagvattensystemet 

Från mitten av 1900-talet började det traditionella systemet användas. Dagvattnet leds i            

separata ledningsnät direkt till vattenmynningar, vilket gör att de föroreningar dagvattnet för            

med sig är okontrollerat. Platser med störst föroreningar är exploaterade miljöer, då gröna ytor              

har en egen reningsprocess vilket inte hårda ytor har (Söderberg, 2011 s:6).  

Sedan 2000-talet har EU-länder jobbat tillsammans för att förbättra och skydda           

vattenförekomsten i Europa. Den största anledningen till föroreningar av vatten och förorenat            

grundvatten är idag dagvattenhanteringen. Dagvatten leds ofta till recipienter orenat där           

vattnet släpps ut i vattendrag. Anledningen till att dagvattenhanteringen skapar föroreningar är            

att nederbörden först samlar föroreningar i luften för att sedan samla föroreningarna på             

marken. Dagvattnet löser upp föroreningar på de hårdgjorda ytorna innan det rinner av i              

dagvattenhanteringen. De miljögifter som följer med är framförallt kväve och fosfor, men            

även tungmetaller, klorid, olja, organiska miljögifter och bakterier (Söderberg, 2011 s:4). 

Cettner (2012 A) redogör de negativa effekterna av det traditionella systemet för att hantera              

dagvatten. Det betraktas enligt forskare som ett av de mest betydande urbana vattenproblemet.             

Det har lokalt som globalt ifrågasatts och Cettner menar att det är ett ohållbart system.               

Urbaniseringen och förtätningstrenden skapar mindre grönområden och fler hårda ytor, vilket           

gör att dagvattenavrinningen blir ett allt större problem. Problemen som kommer med detta är              

inte endast den ökade volymen av dagvatten utan även erosion, föroreningar till sjöar och              

biologiska skador. Forskare menar att det krävs mer multifunktionalitet och plats för            

dagvattenhantering. Detta för att uppnå en större och säkrare effektivitet i förhållande till             

dagvatten och markanvändningen i städer (Cettner 2012 As:7).  
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Annicka Cettner, Richard Ashley, Maria Viklander & Kristina Nilsson (2012 B s:786) har             

skrivit en vetenskaplig artikel Stormwater management and urban planning: Lessons from 40            

years of innovation som beskriver utmaningar för framtiden, vilka problem som finns och             

åtgärder som behöver göras. De skriver att dagvatten kommer att få en större påverkan på               

städer på grund klimatförändringarna samt den urbaniseringen som sker och skapar fler            

hårdlagda ytor. Detta gör att dagvatten behöver bli mer integrerat i samhället för att              

effektivisera samt att se möjligheterna med dagvatten istället för att se det som ett tekniskt               

problem (s:787). De beskriver hur det traditionella systemet sprider föroreningar i vatten samt             

hur de hårda ytorna i stan kan skapa skador och erosion på bebyggelse, särskilt om flödet av                 

dagvatten ökar. Därför bör dagvatten integreras mer i samhället för att skapa en             

multifunktionell användning i staden. Det krävs mer ansträngning för att effektivt utnyttja            

dagvatten som en resurs (Cettner et al, 2012 B s:787).  

2.3 Planering av dagvattenhantering 

Annicka Cettner et al (2012 B s:798-799) beskriver i sin artikel hur dagvattenhantering och              

dess problematik inte är en tydlig prioriterad fråga inom samhällsplanering i västra Europa             

och Sverige. Processen mot en hållbar dagvattenhantering har på många platser avstannat. Det             

finns en dikotomi mellan professioner inom planeringsavdelningen och professioner inom          

vattenfrågor som hindrar utvecklingen av ett hållbart dagvattensystem. Detta påverkar både           

professionernas attityder och och deras faktiska inflytande till planering av dagvatten. I            

artikeln beskrivs hur professioner inom vattenfrågor ofta uppfattar att planeringsavdelningen          

har ett övertag på dagvattenhanteringen, istället för ett delat ansvar. Professioner inom vatten             

försöker däremot att uppmuntra en planering av alternativa lösningar mot de traditionella            

ledningssystemen. Yrkesverksamma inom vattenfrågor har potentiellt en nyckelroll att         

påverka planeringsprocessen och effektivisera den hållbara strategin. De behöver ha ett           

bredare perspektiv med både inriktning på vatten och planeringsmetoder för att förena denna             

dikotomi. Enligt artikeln slutsats behöver planeringssystemet också hanteras på ett bättre sätt            

eftersom det inte stödjer de förslag på hållbara lösningar som kommer från professioner som              

arbetar med vatten (Cettner et al, 2012 B s:799).  

Annicka Cettner (2012 A) beskriver i sin doktorsavhandling Overcoming Inertia to            

Sustainable Stormwater Management Practice hur det bör ske en förändring för att kunna             
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hantera framtidens utmaningar inom dagvattenhanteringen. Bristen av det politiska intresset,          

avsaknaden av organisatoriskt stöd samt dagens traditionella dagvattensystemet är utmaningar          

som redogörs i avhandlingen. I avhandlingen beskrivs också hur flertalet aktörer, såsom            

kommun och andra organisationer som ansvarar för dagvattenhantering komplicerar         

förändringsprocessen mot ett hållbart system. Det krävs ett mer integrerad arbete mellan olika             

yrkesgrupper inom stadsplanering för att uppnå en minskad inertia mot förändringen av            

dagens skyfallshantering (Cettner 2012 A s:2).  

Cettner (2012 A) beskriver att det finns en kunskapslucka vid olika organisationer när det              

gäller förståelsen för framtidens problematik av dagvattenhantering och att detta är en faktor             

som påverkar Det finns däremot en öppenhet i Sverige för att förändra dagvattenhanteringen             

mot att använda sig av öppna dagvattenhantering vid ytan. Detta har flera förmåner,             

exempelvis hanteringen av föroreningar och översvämningar, samt att standarden och          

upplevelserna ökar med mer grönområden i städer. Förändringen mot ett mer hållbart system             

går dock sakta på grund av de utmaningar som tidigare beskrivits. Cettners (2012 A s:2-3)               

viktigaste fråga i sin avhandling är hur ett skifte från det traditionella sättet att hantera               

dagvattenhanteringen ska utvecklas till ett mer hållbart tillvägagångssätt.  

Söderberg (2011) beskriver hur kommunen har störst ansvar gällande mark och           

vattenanvändning. Detta gör att deras roll i dagvattenproblematiken är stor då de har             

möjligheten att bidra och hitta lösningar till dagvattnet som är långsiktigt hållbara (s:12).             

Dagvattenhanteringen är dock inte så reglerat och få tar ansvar för vad den medför. Den               

svenska rätten utnyttjar inte de krav de har rätt att ställa. Söderberg (2011) frågar sig själv vad                 

detta kan bero på, om det är brist på kunskap eller om de som bär ansvaret blundar för                  

dagvattenproblematiken då det anses vara svårt att lösa och för kostsam att göra något åt               

(s:28).  

Artikeln Principles for urban stormwater management to protect stream ecosystems          

presenterar hur urbana områden bör hanteras för att ge städer och dess invånare hälsosamma              

dagvattenflöden som stödjer ekologisk mångfald och dess ekosystem (Walsh et al, 2016). Det             

mest effektiva sättet att mildra dagvattenflöden är att ha utformande lösningar som författarna             

i artikeln kallar för SCM (Stormwater control meusures) som ska ligga nära dess källor. I               

artikeln presenteras fem principer mot en hållbar dagvattenhantering. Princip ett handlar om            

13 



 

att ekosystem som ska skyddas bör identifieras och att dess ekologiska status ska fastställas.              

Princip två beskriver att en primär faktor för ett framgångsrikt skydd är att beräkna hur               

mycket vattenflöden som bildas på platsen. SCM ska i denna princip även främja förlusten av               

vatten med så kallade rain gardens eller bevattning. Vatten som förloras med SCM:s metoder              

ska motsvara det vatten som förlorades genom evapotranspiration innan städer utvecklades.           

Princip tre innebär att nutidens system ska ska balanseras och likna naturens hydrologiska             

process av regnvatten. Princip fyra medför att SCM bör utformas så att det klarar av stora                

vattenmassor från stormar utan att föroreningar skapas och sprids. Den sista principen handlar             

om att SCM ska finnas platser som har ogenomträngliga ytor (Walsh et al, 2016). 

I artikeln beskrivs även flera fördelar med att anamma dessa principer. De nämner             

vattentillgångar ökas med tillvaratagandet av dagvatten, vegetation som bidrar till minskad           

temperatur i staden, jordbruk inne i staden, social välfärd i form av rekreation, skydd mot               

klimatförändringar samt att det skapas en lindring och skydd mot översvämningar. I artikelns             

slutsats beskrivs att det finns tekniska utmaningar som kräver innovativa lösningar. Design            

innovativa lösningar som skapar flera samhällsmässiga fördelar är också något som           

författarna menar är nödvändigt. Den största utmaningen handlar om de politiska och sociala             

aspekterna när det gäller styrning och engagemang (Walsh et al, 2016). 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras metoder som valts för denna studie. Genomförandet av urval, 

avgränsningar, reliabilitet, validitet, forskningsetiska reflektioner och tematisk analys kommer 

också presenteras samt i viss mån diskuteras.  

3.1. Metodval 

Denna uppsats består av fyra kvalitativa intervjuer. Kvalitativ intervju har använts för att få              

mer utförliga och djupgående svar av personer med kunskap inom ämnet (David & Sutton,              

2016 s:83). I denna uppsats är de kvalitativa metoderna valda för att få en djupare förståelse                

snarare än en kvantitativ forskning där kvantifiering och generalisering betonas.  

Det användes två olika intervjuguider då Karlstad kommun hade en intervjuguide (bilaga 1)             

och de andra två aktörerna följde en annan intervjuguide (bilaga 2). Båda intervjuguiderna för              

de kvalitativa intervjuerna var semistrukturerade. Detta innebär att personen som intervjuades           

självständigt ska få berätta om sina upplevelser och kunskaper (David & Sutton, 2016 s:114).              

Intervjuguiden hade färdiga frågor med vissa underfrågor som stöd för att få mer utförliga              

svar. Semistrukturerad intervju innebär att den har en utformad intervjuguide som kan            

användas på ett relativt strukturerat sätt, dock har den även används som stöd att förhålla sig                

till under intervjun. Denna intervjuguide har använts där frågorna till viss del är begränsade              

men den intervjuade personen hade fortfarande möjlighet att ge alternativa svar (David &             

Sutton, 2016 s:114).  

Motivet till detta val baseras på att denna metod anses vara lämpligast för att besvara de                

frågeställningar som finns i denna uppsats. Valet att intervjua dessa personer grundar sig i att               

studien strävar efter en djupare förståelse för hur Karlstad kommun arbetar med            

dagvattenhantering, huruvida dagvattenhanteringen idag är hållbar och framtidens utmaningar         

samt lösningar. 
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3.2. Urval 

I denna uppsats används ett selektivt urval (David & Sutton, 2016 s:197). Individer som har               

specifika kunskaper inom området har intervjuats. Detta för att få deras expertis inom             

området. Utifrån denna kategori av urval har fyra personer med kunskap genom utbildning             

eller som arbetar med vatten och dagvatten en längre tid intervjuats. Den första intervjun              

gjordes med en person som arbetar inom ett branschföretag. De arbetar för att trygga              

vattenresurserna för framtiden och en långsiktig hållbarhet. Detta görs genom utbildningar,           

konferenser och publikationer. Informant 2 arbetar på ett konsultföretaget som bland annat            

behandlar VA-frågor. Företaget arbetar med projektering, förfrågningsunderlag och        

handlingar som ska byggas. De jobbar med olika uppdrag från både kommuner, industrier och              

entreprenörer. Den tredje och fjärde intervjun var med två personer som arbetar på Karlstad              

kommun.  

Nedan presenteras en tabell för informanterna i denna studie. På deras position skrivs             

arbetsplatsens titel ut. Alla informanter arbetar med vattenfrågor som inkluderar dagvatten på            

deras arbetsplatser.  

Tabell 1 : Intervjupersoner 

Informant Position Längd Datum Intervjuguide 

Informant 1 Branschorganisation 39 
minuter 

190509 Bilaga 2 

Informant 2 Konsultföretag 29 
minuter 

190510 Bilaga 2 

Informant 3 Karlstad kommun 25 
minuter 

190510 Bilaga 1 

Informant 4 Karlstad kommun 41 
minuter 

190513 Bilaga 1 
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3.3. Genomförande 

Intervjuerna för informant 2, -3 och -4 skedde på plats efter deras önskemål och intervju för                

informant 1 skedde via telefon. Intervju på plats var att föredra, dock fungerade inte detta då                

erfarenheter och kunskaper från fler perspektiv önskades. En intervju gjordes via telefon på             

grund av distansen och den tidsram som angetts för studien. Tre av intervjuerna skedde på               

informanternas arbetsplats och samtliga intervjuer var anpassade efter informantens         

tidsschema och val av plats att intervjuas på. Intervjuerna varade mellan 25–40 minuter och              

utgick från intervjuguiderna som respondenterna mottagit innan intervjun. Detta för att de            

skulle fått chansen att tänka igenom och ge mer utförliga svar. Informationsbrev samt             

samtyckesblankett där underskrift krävs enligt GDPR (General Data Protection Regulation)          

skickades via mejl till intervjupersonerna. 

Efter att intervjuerna slutförts transkriberades dessa för att jämföras med varandra. Resultatet            

från intervjuerna delades sedan in i olika teman. Informationen informanterna bidrog med            

jämfördes sedan med uppsatsens syfte, teori samt tidigare forskning som anses vara relevant             

för studien. För att underlätta sökandet i texten har nyckelord plockats fram och empirin har               

sorterats efter en tematisk analys.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet kan kopplas till hur tillförlitlig en studie är. Kommer samma svar ges beroende på               

vem som gör studien, vilka respondenterna är och vilken tidpunkt studien utförs på är frågor               

att beakta. Validitet syftar istället på om instrumentet som studien använder sig av mäter det               

den är avsedd att mäta (Sutton & David, 2016 s:220). 

Inom den tidsramen studien har behövt förhålla sig till har det hunnits med fyra intervjuer. En                

liten urvalsstorlek hänger inte alltid samman med representativiteten och tillförlitligheten. Om           

urvalsteknik och urvalsramen är det relevanta för studien skapar det representativitet och            

tillförlitlighet (David & Sutton, 2016 s:198). Urvalet i denna studie kan då anses vara              

representativt då alla intervjupersoner i denna studie arbetar med vatten och dagvatten. 
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Den empiri som samlats i denna uppsats kan anses vara tillförlitlig då intervjupersonerna är              

kunniga inom vatten och dagvattenfrågor. Ingen informant är namngiven vilket kan bidra till             

att intervjupersonerna känner sig mer komfortabla i sitt uttalande, samt att två av             

informanterna har en anonymiserad arbetsplats. Karlstad kommun är inte anonymiserad då           

uppsatsen söker specifik information om vad kommunen arbetar med. Det som kan skapat en              

lägre reliabilitet är att intervjuguiden skiljde sig åt för Karlstad kommun (bilaga 1) och de               

övriga två intervjuerna (bilaga 2). Detta kan gjort att informanterna från olika arbetsplatser             

svarat olika utförligt och haft olika reflektioner beroende på vilken intervjuguide som använts.             

Det som skiljde intervjuguiden åt var frågor kring Karlstad kommun vilket inte informanterna             

från övriga arbetsplatser hade kunnat besvarat. Därför kan denna studie ändå ses med hög              

reliabilitet. Intervjuerna är avsedda att mäta hur dagvattnet ser ut idag, hur informanterna             

anser att dagvatten bör hanteras i framtiden och hur hållbarhetsperspektivet ses utifrån            

dagvattenhanteringen, vilket båda intervjuguider anses kunna mäta. 

3.5 Forskningsetiska reflektioner 

Informerat samtycke är något som bör finnas med när en utomstående person ska ingå i en                

forskning, exempelvis när kvalitativa intervjuer sker. Detta för att individen ska visa att denne              

deltar frivilligt och att forskningen avstår från tvång, bedrägeri, bluffar och manipulering            

(David & Sutton, 2016 s:52). I denna studie har samtycke vid varje intervju använts där               

intervjupersonerna kunde läsa igenom syfte och hur tillvägagångssättet med informationen de           

ger kommer behandlas samt att det är frivillig deltagande. De informerades även om att de               

kan avbryta när som helst utan någon anledning. Om intervjupersonen avbröt sin medverkan             

kommer inte dennes uppgifter eller den information den delat med sig av inte att användas i                

studien.  

Respondenterna är anonymiserad i denna uppsats trots att det är ett icke kontroversiellt ämne.              

I och med att de kvalitativa intervjuerna skett både via telefon och personligen är det viktigt                

att säkerställa intervjupersonens identitet. Att information och åsikter inte offentliggjorts som           

sedan kan avslöja denna personens identitet (Davos & Sutton, 2016 s:109). I studien har detta               

undvikits genom att inte ha hanterat några frågor kring känsliga ämnen och inte delat de               
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exakta arbetsuppgifterna eller yrkesrollerna. Transkribering samt inspelningen av intervjuerna         

ska raderas efter att uppsatsen blivit godkänd, detta enligt GDPR.  

Samtyckesblankett, informationsbrev samt intervjuguiden bifogas via mejl ungefär en vecka          

före intervjutillfället vilket gjorde det möjlig för informanterna att uppfatta vilken typ av             

studie som skulle utföras. Med detta anses forskningsetiken i denna studie som god mot              

informanterna. 

3.6 Tematisk analys 

Det finns olika sätt att koda resultat på och i denna studie har tematisk analys använts genom                 

de sex steg som Braun & Clarke (2006) beskriver. Tematisk analys innebär att identifiera,              

analysera och upptäcka mönster i det empiriska materialet. Det är en flexibelt arbetsmetod             

som är användbar för olika former av kvalitativa studier.  

På steg ett bör forskaren bekanta sig med datan som är insamlad. Transkribera och läs en eller                 

flera gånger igenom datan för att se om meningar eller mönster finns, vilket gjorts i denna                

studie. På steg två letar forskaren efter koder som är intressanta för resultatet och börjar dela                

in koderna efter teman. Ett tema ska innefatta något betydelsefullt i relation till studiens              

forskningsfråga och representera mönster i svaren inom datainsamlingen. Steg tre identifieras           

likartade koder för att organiseras i de teman som arbetats fram. Steg fyra kontrollerar hur               

förhållandena mellan teman och de kodade materialet fungerar. I vissa fall kan vissa teman              

falla bort då det inte finns tillräckligt med kodat material medan andra teman flyter ihop. I                

steg fem definieras, förfinas och namnges de teman som hittats i kodningen. När författarna              

namnger teman är det viktigt att det beskriver kodningen och innehållet. I steg sex som är det                 

sista steget är det den sista möjligheten för att analysera och fixa till kodningen och teman för                 

att till sist färdigställas i studien. När dessa teman skapats kan analysen skrivas utifrån teman               

då det blir lätt att förstå och se vad som finns i texten utifrån de teman som presenterats                  

(Braun & Clarke, 2006).  

I denna studie har tre teman valts ut som kan kopplas till respektive frågeställning.              

Gemensamma koder och nyckelord i intervjuerna har valts ut och analyserats i resultatet. I              

studien har tre huvudteman används, varav en av dessa har haft tre underteman. Nedan              

beskrivs den tematiska analys som används i denna studies empiriinsamling. 
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Tabell 2: Tematisk analys modell 

Huvudteman Teman Koder 

Klimatförändringar och 

dagvattenhantering i Karlstad 

 Skyfall, torka, översvämning, 
klimatförändring, avrinning, 
traditionella dagvattensystem, 
föroreningar. 

Karlstads vision om en hållbar 

dagvattenhantering 

 Öppna lösningar, 
multifunktionell, samarbete, 
enkelt, underhåll, kostnad, 
gestaltning, utseende, vegetation. 

Karlstads hållbarhetsprioriteringar inom 
dagvattenhantering 

Ekonomisk hållbarhet  
 
 
Ekologisk hållbarhet 
 
 
Social hållbarhet 

Underhåll, kostnad, resurs. 
 
 
Biologisk mångfald, växter, djur. 
 
 
Rekreation, gestaltning, fin, 
resurs. 
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4. Resultat  

I det här kapitlet kommer intervjuerna presenteras efter den tematiska analysen som arbetats             

fram. De huvudteman som presenteras är Klimatförändringens påverkan av dagvatten,          

Karlstads vision om en hållbar dagvattenhantering och Karlstads hållbarhets prioriteringar          

inom dagvatten. 

4.1 Klimatförändringens påverkan av dagvattenhantering 

Klimatförändringar är något som alla informanter har haft i beaktning när de berättar om              

dagvatten och problematiken kring dagvatten. Det finns ett genomsyrande fokus kring hur ett             

mer och ofta förekommande regn påverkar det underdimensionerade traditionella system som           

i störst utsträckning används idag.  

Informant 1 beskriver hur det system som används idag byggdes upp under mitten på              

1970-talet. Hen berättar:  

“Det är ju så att när man byggde de system så var det väldigt lite känt att det                  

innehöll föroreningar. (...) vi pratar också om att det kommer bli intensivare            

eller oftare förekommande intensivare regn. Då har man byggt de här utifrån            

principer som inte har tagit med detta i beräkningen. Då kan man ju hävda att               

leda ned allt under jord när det kommer väldigt intensiva regn, det kommer inte              

stadens avvattning att klara.”- Informant 1 

Informant 1 beskriver hur delar av dagens dagvattensystem inte skulle klara av att avvattna              

staden med det regn som förväntas komma i framtiden. De beräknade vattennivå höjningarna             

i hav och sjöar kan påverka hantering av dagvatten. Detta då vatten kan tränga upp i                

recipienterna istället. Detta skulle göra att dessa ledningar inte kan avvattna lika mycket som              

med en lägre vattennivå. Något som är viktigt när detaljplaner planeras och bygglov ges är att                

höjdsättningen byggs på en säker nivå. Detta för att problem som kan tillkomma med ett mer                

förekommande regn samt en höjd vattennivå i hav och sjöar är att vatten kan tränga in i                 

recipienterna och ge en motsatt effekt.  
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Informant 2 berättar också om det underdimensionerade ledningssystemet och sätter det i            

kontext till Karlstad innerstad och  hårdytorna som finns på urbaniserade områden: 

Man tror ju att regnen kommer bli allt kraftigare. Så i princip kan man säga att                

stora delar av marken idag är underdimensionerat, för dom kriterier som gäller            

idag. (...) Man pratar ofta om återkomst på regn. Det beror på vilken typ av               

bebyggelse man kollar på också. Säg att man kollar på området kring centrum i              

stan. Då är det 30-årsregn man kollar på med klimatfaktor för framtida            

klimatförändringar. Då finns det inte en chans att ledningsnäten i stan att klara             

sig, inte i närheten för det. Då kan man ju inte tycka att det är särskilt hållbart                 

egentligen. Då måste man göra något åt det.” -  Informant 2 

Klarälven och Vänern är något som Karlstad måste förhålla sig till. Vattnet i Klarälven kan               

öka väldigt snabbt. Vattennivån i Vänern ökar inte lika snabbt men som däremot sjunker              

väldigt  sakta  tillbaka vid en eventuell översvämning berättar informant 2. 

Informant 3 och 4 beskriver att inte endast mer och kraftigt förekommande regn påverkar              

dagvatten, även torka kan påverka dagvattenhanteringen. 

“Nu till exempel när det varit så torrt, det kommer bli torrare och vi står för en                 

eventuellt torr sommar igen” - Informant 4 

Hen menar att detta påverkar genom att dagvatten måste tas hand om mer som en resurs då                 

det kan komma mycket vatten i perioder, och i andra mycket mindre. Informant 3 berättar               

även hur dessa torra perioderna gör det lättare för föroreningar och miljögifter att sprida sig               

när det väl kommer ett regn, framförallt på trafikerade vägar. Detta vatten spolas ofta direkt ut                

i recipienterna utan att renas. Hen berättar att dagvatten är något som berör alla: 

“Alla samarbetar med varandra för att det ska bli så bra som möjligt. Men              

sen är det just med dagvatten och vatten överlag… vattnet påverkar oss alla.             

Klarälven tar emot mycket dagvatten och föroreningar, och det kommer hela           

vägen från Norge hit. Så det som händer högre upp påverkar oss här och vad               

vi släpper ut påverkar vidare. Det släpps ut i Vänern och det ska genom Göta               

älv.“- Informant 3 
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Denna studie kan utifrån informanternas resonemang utläsa att klimatet kan påverka           

dagvattenhanteringen med ett ofta och mer intensivt förekommande regn, höjda vattennivåer i            

hav och alternativt sjöar samt torka. Informanterna berättar om hur nederbörd kan komma att              

öka på grund kommande klimatförändringar, vilket påverkar dagvattenhanteringen. Ett mer          

ofta förekommande och intensivare regn förväntas uppstå med klimatförändringar. I samtliga           

intervjuer som utförts i denna studie berättas det också hur dagens traditionella rörsystem med              

separata ledningar för dagvatten idag är underdimensionerat.  

4.2 Karlstads vision om en hållbar dagvattenhantering 

Med utgångspunkt från de fyra informanternas skildringar av åtgärder mot en hållbar            

dagvattenhantering, går det att utläsa sex generella och gemensamma hållbara strategier.           

Öppna och växtbaserade system, tydligt samarbete, enkelt underhåll, lösningar anpassade          

efter platsens omgivning samt mångfunktionella system.  

För ett mer långsiktigt hållbart system menar samtliga informanterna att inte allt vatten bör              

ledas till de traditionella ledningarna utan de arbetar för att dagvatten ska fördröjas genom              

tröga avledningar och att de ska omhändertas så lokalt som möjligt. För att ha ett system som                 

är mer hållbart ur ett klimatperspektiv bör dagvattnet vara kvar vid ytan för en öppen               

avrinning. Alla ingrepp blir enklare att genomföra om hanteringen sker ovan mark. Informant             

2 och 3 berättar att ett dike både är enklare att underhålla och tar upp mycket större                 

vattenvolym än vad en ledning gör.  

“Lyfta upp dagvattenhanteringen. Lära oss ta hand om den nära källan. Få            

olika typer av lösningar. Vi är ju en stor kommun och då kan det kanske det                

blir att man hittar sina olika favoriter. Man kan ju inte ha hur många olika               

som helst. (...) Utan har man liknande lösningar och det fyller en funktion som              

man vill att lösningen ska göra så är det superbra. Just för att underlätta i               

alla steg. Driften och underhållet är en så otroligt viktig del.” - Informant 3 
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Systemen bör vara hyfsat lätta och säkra att underhålla. Det bör vara tydligt vems ansvar det                

är att underhålla. Informant 1 menar att det är viktigt med samverkan i kommunen för att det                 

ska bli hållbart. Hen berättar:  

“(...) Vår erfarenhet är att där man har lyckats har man samverkat bra i              

kommunen. Mellan olika förvaltningar och olika aktörer. För dagvatten är en           

sån fråga som är komplicerad på ett annat sätt. Man behöver ha med sig alla               

som är inblandade tidigt så att det ska bli hållbart.”- Informant 1 

Att samarbete och enkelt underhåll är en betydelsefull del av hållbar dagvattenhantering är             

något som samtliga informanter nämner under intervjuerna. Det ska inte vara för många olika              

lösningar eftersom underhåll och drift kan försvåras. Med enkelt underhåll förlängs           

livslängden på dagvattenhanteringen och blir mer långsiktigt hållbar. Det räcker inte bara med             

att hitta en lösning, bygga den och sedan lämna det. Det måste kontinuerligt underhållas. Det               

är viktigt att alla aktörer har en gemensam samsyn och grundkunskap om dagvattenhantering.             

Det måste finnas ett underlag så att alla förstår varför vissa lösningar används. 

“För dagvatten är ju den här bryggan mellan både samhällsbyggnad och           

ekosystem. Det är ett sånt ämne där vi bör hjälpas åt, där ingen har hela               

svaret.” - Informant 4 

Under intervjuerna har informanterna beskrivit att olika platser har olika förutsättningar.           

Informant 2 berättar att hen tycker att det redan i detaljplanen ska undersökas om              

möjligheterna finns till att styra hur mycket yta som får hårdgöras i området. Det kan               

beräknas med hjälp av avrinningsfaktorer baserat på områdets takytor, asfaltsytor, om det är             

kuperat eller flackt eftersom dessa faktorer påverkar flödet på dagvattnet. Med nya            

detaljplaner utförs ibland dagvattenutredningar där vikten av hur ett område kan påverka            

andra områden och vilka förutsättningar det finns på platsen lyfts. Informant 4 menar att det               

är bra att tänka på detta med dagvatten. Var tar sig vattnet till det här området och var tar det                    

sig ut från det här området idag och i framtiden. Vart bör det byggas för att en fastighet inte                   

ska bli översvämmad. Då utförs en sådan utredning som kollar upp detta. Karlstad befinner              
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sig i ett deltaområde och har därför speciella omständigheter att ta hänsyn till i utformningen               

av en hållbar dagvattenhantering.  

Informanterna är eniga om att dagvattenhantering kan bidra till flera olika synergi positiva             

effekter. En hållbar lösning är att få in flera funktioner samt att bidra till ett vackert stadsrum.                 

Vatten ska inte endast kan ses som en resurs, utan något som måste tas hand om. Att det är                   

viktigt med att hitta en balans mellan vad vatten används till och vad vattnet behöver. Detta                

för att människor, våra växter och djur behöver vatten nu och i framtiden. Vatten bör även                

integreras mer i samhället. Det är inte bara vatten där det är blått på kartan utan det regnar                  

överallt och det kan tas vara på. Informant 4 menar att hanteringen av vatten i vissa fall är                  

bakvänd idag:  

“Nu till exempel när det varit så torrt, de kommer bli torrare och vi står för                

en eventuellt torr sommar igen, så känns det väldigt bakvänt att bara låta det              

regn som hamnar på våra tak åka ut med en gång. Och sen går vi ut och                 

vattnar med vårt dricksvatten. Det är ju helt bakvänt. Vi behöver gå tillbaka             

till att när det väl regnar måste vi tänka att det är bra med regnvatten, det här                 

kan vi använda till att bevattna “ -Informant 4 

Hen menar att det vore bra att använda dagvattnet som en multifunktionell möjlighet istället              

för att leda iväg det så fort det hamnar på backen. Informant 4 pratar om hur dagvatten kan                  

användas som en tillgång för dagens visioner om gröna städer. Att istället för att gömma allt                

vatten i rör kan de lyftas upp på ytan för där kan det vara multifunktionellt. Det hjälper luften                  

och vattnet att renas. Hen berättar lite om Göteborg och deras lösningar där lekparker              

anpassas för att det ska blir ännu roligare under regn. Vattenorglar som låter speciellt när det                

regnar och liknande. Informant 1 berättar att människor normalt gillar vatten och            

grönområden. Det är ytterligare en aspekt av att jobba med att skapa plats för dagvattnet och                

ta hand om det nära där det faller. Genom att använda den urbana miljön tillkommer värden                

som är trevliga. Det blir vackert och det blir kanske en möjlighet att skapa gehör och                

rekreation. 

25 



 

4.3 Karlstads hållbarhets prioriteringar inom dagvatten 

De olika hållbarhetsperspektiven ekonomisk, ekologisk och social har tagits upp av           

informanterna och kommer presenteras här i underteman till. Alla informanter har ett            

genomsyrande fokus på ett långsiktigt hållbart system. Informanterna som inte är från            

Karlstad kommun kommer även presenteras då de rör planeringen i Karlstad. 

4.3.1 Ekonomiska perspektivet 

Alla informanter lyfter att dagvattensystem bör vara enkelt och lätt att underhålla. Informant             

2 berättar att ett dike är ett långsiktigt system som är billigt att underhålla. Informanten               

berättar om ett dagvattenmagasin på Våxnäs som är förhållandevis billigt och långsiktigt            

hållbart:  

“Det går att utforma på ett bra sätt också. Våxnäs centrum, bakom Ica, finns              

en stor grön park. Där finns det ett stort dagvattenmagasin, men det är ingen              

som tänker på det. Cykelvägen passerar igenom den. Det är ingen som vet det,              

eller väldigt få vet det. (...) Folk sitter och lutar sig där i slänterna. När det                

regnar, då är det ett fördröjningsmagasin. Det tycker jag är en väldigt            

långsiktig lösning för det påverkar egentligen inte miljön så mycket, rent           

utseendemässigt. Och att bygga det är mest en grävskopa och          

grävskopstimmar. Man behöver inte ha så mycket material för det. Det kan            

jag tycka är snygga lösningar. När det smälter in i vardagen på något sätt.” -               

Informant 2 

Ett annat sätt att skapa lösningar som har en multifunktionalitet. Alla våra informanter har              

nämnt detta. En multifunktionell lösning kan vara en nedsänkt fotbollsplan som fungerar att             

spela fotboll på när det är soligt väder och sedan fungerar det som ett dagvattenmagasin när                

det fallit nederbörd.  
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4.3.2 Ekologiska perspektivet 

Informanterna berättade om hur dagvatten bör renas mer än vad det gör idag, detta genom               

öppna lösningar som är växtbaserade. Växtbaserade lösningar ger även andra positiva           

effekter. Informant 4 berättar:  

“Framtidsbilder, vision över världen, så är det ofta väldigt gröna städer. Då            

kan man ju få in det här, att det handlar om dagvatten. Men det är också                

positivt, för då kan vi få in mat inne i staden. Vi kan ju plantera mer sånt. Det                  

är fint och det är jätteviktigt. (....) Det finns ofta många synergi positiva             

effekter. Biologisk mångfald. Man kan få in växter för bin och insekter som vi              

inte vill ska försvinna.” - Informant 4 

 

Informant 4 berättar även hur de arbetar efter EU-direktivet för dagvatten för att alla sjöar och                

vattendrag ska uppnå god status. Metoder för detta har arbetats fram då vattendragen idag inte               

ska försämras och det vatten som inte uppnår god status ska arbetas med för att bli ännu                 

bättre. 

Flera av våra informanter beskriver även begreppet livscykel analys. Informant 3 berättar hur             

Karlstad kommun försöker påverka så lite som möjligt med sin planering, helst inget alls.              

Hen gillar detta begreppet då hen betonar hur viktigt det är att studera alla bitar i en process,                  

från början till slut: 

“Jag tycker mycket om begreppet livscykelanalys. Att man tänker från start,           

vart kommer saker ifrån? Vi säger ett hus, dom sakerna vi ska bygga huset              

utav. Vart kommer det ifrån? Har det transporterats från Australien så           

påverkar det livscykelanalysen på ett annat sätt än om vi hade plockat            

sakerna direkt härifrån. Transportkostnader. Alla bitar i hela processen, med          

vad det blir för slutprodukt. Hur man tar hand om det i framtiden och om man                

väl behöver riva det. Vad gör man med det då? Blir det deponi? Det blir en                

helt annan typ av påverkan på hållbarheten. Eller om man kan återvinna            

mycket av materialet.” -Informant 3 
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4.3.3 Sociala perspektivet  

Alla informanter berättar om hur dagvatten kan göras till något vackert i staden, något härligt               

eller något kul. Som tidigare nämnt berättar informant 2 om parken som används som              

dagvattenmagasin under regniga perioder, men också som en park för människor under soliga             

perioder. Informanterna lyfter även här hur multifunktionaliteten kan användas. Informant 4           

berättar: 

“Gröna städer är fint och det är jätteviktigt. Desto finare, desto mer tar man              

hand om sin stad. Man skräpar ner mindre och så där. (...) Det finns ju ett sånt                 

där ”heat island”. Att man inne i städer oftast har en grad varmare än utanför               

staden. När det kommer in grönt så tar man bort lite av den effekten.” -               

Informant 4 

Informant 1 berättar hur ren och säker vattenförsörjning en förutsättning för hälsa då de har               

en tydlig miljöaspekt i reningsåtagandet av vatten. Hen berättar:  

“(...) om vi inte har ett säkert dricksvatten, rena sjöar och god miljö, som vi och                

våra medlemmar jobbar för så är det ju inte... det går ju liksom inte ha ett                

fungerande samhälle då. Hållbart och rent vatten är en förutsättning för det.”-            

Informant 1 

Informanterna 3 och 4 från Karlstad kommun lägger också vikt i reningsåtagandet ut efter              

EU-direktivet samt att vattnet ska finnas till för generationer av människor och            

ekosystemet.  
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5. Diskussion och analys 

Här kommer studiens empiri analyseras och diskuteras gentemot teorin och den tidigare            

forskningen som presenterats. De diskuteras och analyseras utifrån de tre huvudteman som            

arbetats fram.  

5.1 Det förändrade klimatet och dagvattenhantering i Karlstad 

Informanterna har under intervjuerna berättat om hur klimatförändringarna kommer påverka          

dagvattenhanteringen. En faktor de nämner som kommer att påverka hanteringen av dagvatten            

är ett ofta förekommande och mer intensivt regn. Bernes (2017) menar även att den största               

dygnsnederbörden förväntas stiga med 20 till 30 procent i Sverige och de mest drabbade              

ytorna kommer att bli de hårdlagda vilket stärker studiens problemformulering. I artikeln            

Lessons from 40 years of innovation (2012 B) beskrivs hur klimatändringar kommer påverka             

dagvatten och på så sätt få en större inverkan på städer. Detta i samband med urbaniseringen                

och fler hårdlagda ytor i städer (Cettner et al, 2012 B).  

Under intervjuerna har informanterna berättat om hur föroreningar förekommer i dagvatten           

och hur det kan leda vidare till andra områden. De beskriver hur dagens traditionella system               

behöver åtgärder då dagvattnet ofta leds direkt till recipienterna utan att renas. Söderberg             

(2011) skriver även om detta i sin artikel EU:s ramdirektiv för vatten och dagvattenförorening              

– Klarar Sverige kraven? hur dagens traditionella system är ett problem eftersom det sprider              

föroreningar och miljögifter okontrollerat då endast 8 procent av Sveriges dagvatten renas.            

Informanterna från denna studie beskriver hur de recipienterna som de traditionella systemen            

är kopplats till kan påverkas. Detta genom höjda vattennivåer i hav och sjöar. Recipienterna              

kan få en motsatt effekt då vatten tränger upp i recipienterna istället för ut. Karlstad kommun                

(2012) skriver i sin VA översikt hur Karlstad ligger i ett deltaområde då staden är omgiven av                 

Vänern och Klarälven. Detta för att det finns risk för översvämning i området av både               

Klarälven och Vänern vilket kan kopplas till informant 1:s beskrivning om hur vatten kan              

tränga upp i recipienterna.  

Det som sker på en plats kan ge konsekvenser för en annan plats. Föroreningar som sprids                

från stadens gator kan skada både flora samt fauna och det kan även påverka dricksvattnet.               
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Informant 3 från Karlstad kommun gav ett exempel på hur Klarälven för med sig vatten från                

Norge och att det kan innehålla föroreningar som sedan hamnar här. Det finns därför ett               

holistiskt perspektiv som kan kopplas till det rumsliga perspektivet. Informant 4 från Karlstad             

kommun berättade om hur människors livsstil kan höra ihop med dagvatten. Hur ofta             

människor använder bilen påverkar hur mycket föroreningar som kan samlas i dagvattnet,            

som i sin tur kan påverka naturen och människor på andra platser. Hen berättar att dagvatten                

är en brygga mellan många olika delar i samhället. Det rumsliga perspektivet handlar om hur               

det vardagliga livet kan påverka och skapa ojämlikheter på andra platser. Val som människor              

gör i vardagen inverkar på miljö och är en del av hållbarhetens rumsliga dimension (Berger &                

Forsberg, 2005). Informant 3 från Karlstad kommun berättar att begreppet livscykelanalys är            

ett viktigt ord i förhållande till hållbarhet. Att betrakta alla delar i en process, från början till                 

slut. Vart material kommer ifrån, hur det transporteras och vad som händer när det materialet               

är förbrukat. Detta är ett resonemang som handlar om det rumsliga perspektivet då det valet               

kan leda till ojämlikheter på olika platser och bidra till ett ohållbart system (Berger &               

Forsberg, 2005). 

I Cettners (2012 A) doktorsavhandling Overcoming Inertia to Sustainable Stormwater          

Management Practice skriver hon att det traditionella dagvattensystem inte är hållbart.           

Sveriges öppenhet mot den öppna dagvattenhantering på ytan beskrivs i avhandlingen vilket            

även har kunnat utläsas under intervjuerna. Detta då samtliga informanter förespråkade en            

grön och öppen dagvattenhantering. Cettner (2012 A) beskriver även hur det finns en             

kunskapslucka för förståelsen av framtidens problematik kring dagvatten. Detta var något som            

inte uppfattades under intervjuerna då samtliga informanter beskriver problematiken som          

studien beskriver. Detta kan bero på att Cettner doktorsavhandling är från år 2012 och              

kunskapen kring problematiken av dagvattenhantering har spridits sedan dess.  

5.2 Visionen av en hållbar dagvattenhantering i Karlstad 

Informanterna menar att dagvattenhanteringen ska skapas för en långsiktig hållbarhet. Detta           

genom att det ska finnas tydligt ansvar, samarbeten inom kommun och organisationer, öppna             

och växtbaserade system som används med mångfunktionalitet. Informanterna menar att          
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dagvatten kan användas som en resurs. Informant 4 ger exempel på hur dagvatten kan skapa               

den gröna staden och bidra till en biologiskt mångfald i staden.  

Flera av informanterna har berättar att dagvatten bör hanteras nära källan. Detta med öppna              

och växtbaserade system som ska likna naturens avrinning. Ett samband med SCM (2015)             

kan avläsas i deras fem principer av hur dagvattenhantering ska planeras. I artikeln beskrivs              

hur rekreation, tillgång till vatten, mat inne i staden, Heat Island inne i städer motverkas               

(Christopher J. Walsh et al, 2015). Likheter kan ses med informanternas svar. Informant 4              

berättar om heath islands som kan uppstå i städer och hur öppna gröna lösningar kan               

motverka detta. Hen berättade även:  

“Framtidsbilder, vision över världen, så är det ofta väldigt gröna städer. Då            

kan man ju få in det här, att det handlar om dagvatten. Men det är också                

positivt, för då kan vi få in mat inne i staden. Vi kan ju plantera mer sånt. Det                  

är fint och det är jätteviktigt. (....) Det finns ofta många synergi positiva             

effekter. Biologisk mångfald. Man kan få in växter för bin och insekter som vi              

inte vill ska försvinna.” - Informant 4 

Andra resonemang från informanterna lyfter att dagvatten kan integreras mer i staden. Ett             

samband med dessa resonemang kan hittas i Cettners et al (2012 B) artikel. Där beskrivs hur                

dagvatten ska sluta ses som ett tekniskt problem och istället se möjligheterna för att använda               

vattnet som en resurs och effektivisera det. Ett sätt att integrera dagvatten är att skapa en                

multifunktionell användning i staden menar denna artikel. Vilket även informanterna i denna            

studie har beskrivit.  

Flera av informanterna lyfter att dagvatten bör hanteras nära källan där det ska finnas              

grönstruktur, plats för vattnet och växt- eller markbaserad rening. Vilket också Söderberg            

(2011) lyfte i sin studie med att grön och växtbaserade ytor har en egen reningsprocess.               

Denna studie visar att informanterna haft detta i beaktning. Informant 2 berättar hur rening              

börjar bli allt mer viktigt inom dagvattenhanteringen. Något mer som hen förespråkar är att i               

framtiden under bearbetning av detaljplanen ska möjligheterna att styra hur mycket mark som             

får hårdgöras i området undersökas. Detta för att dagvatten ska ha någonstans att ta vägen.               

Höjningar av exploaterat område är något informant 1 lyfter för att säkra fastigheter och              

exploatörer från erosion och översvämning. I Cettners el al (2012 B) artikel beskrivs hur              
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dagvatten skapar erosion och kan skada bebyggelse om mer dagvatten tillkommer och            

systemen inte klarar av detta. I informant 1:s resonemang kan en åtgärd av detta ses. 

Informanterna beskriver vikten av samarbete för en lyckad dagvattenhantering. Informant 1           

säger:  

“ (...) vår erfarenhet är att där man har lyckats har man samverkat bra i               

kommunen.  Mellan olika förvaltningar och olika aktörer (...)” - Informant 1 

Informanterna från Karlstad kommun berättar och lägger vikt i den viktiga betydelsen av ett              

bra samarbete. De beskriver hur dagvatten är en brygga mellan ekosystem och            

samhällsbyggnad och att det behövs ett samarbete mellan både samhällsvetare och ingenjörer.            

Det finns en motsägelse mot Cettner et al (2012 B) artikel där det beskrivs att det finns en                  

dikotomi som behöver upplösas för att skapa en bra samverkan inom dagvattenhantering. I             

artikeln beskrivs även hur dagvattenfrågan har avstannat då den inte är tydligt prioriterad             

vilket också motsäger våra informanter. Detta för att alla informanter betonar vikten av             

dagvattenhanteringsfrågan samt att Karlstad kommun arbetar med en dagvattenplan som ska           

vara färdig våren 2020. Att detta inte överensstämmer kan bero på att artikeln är från 2012                

och det har hänt mycket i frågan sedan dess.  

Naturvårdsverkets beskriver i sitt regeringsuppdrag (2019) Regeringsuppdrag att föreslå         

etappmål om dagvatten definition av vad hållbar dagvattenhantering innefattar. Våra          

informanter har under intervjun beskrivit samma långsiktiga lösningar som         

Naturvårdsverket definierar som långsiktiga lösningar.  

5.3 Karlstads hållbarhetsprioriteringar inom dagvatten 

Informant 4 berättar att vatten inte bara ska ses som en resurs, utan också något som ska                 

tas hand om. Detta går emot antropocentrismen synsätt som innebär att naturen endast har              

ett instrumentellt värde och passar alternativt in i ett ekocentristiskt förhållningssätt           

(Stenmark, 2000). Karlstad kommun beskriver hur de vill påverka så lite som möjligt av              

naturen, helst ingenting alls. Hur vatten inte ska betraktas som ett hot och menar att en del                 

platser ska tillåtas att översvämmas. Människan ska inte alltid behöva tämja och hantera             

naturen. Detta visar att det finns ett ekocentriskt perspektiv med att naturen har ett              

egenvärde i informanternas resonemang.  
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Det finns dock skiftningar i deras argument mellan både ekocentrism och antropocentrism.            

Andra resonemang från informanter visar att dagvattenhanteringen handlar mycket om att           

skydda människan från samhällskostnader, samhällsviktiga funktioner och föroreningar        

som kan skada människors hälsa. Informanterna berättar att det behövs en bra            

dagvattenhantering för att vi som människor ska kunna fortsätta må bra och kunna bada              

och fiska i våra sjöar. Detta kan tolkas som att grunden för en dagvattenhantering är att                

skydda människan egenintressen. Det illustrerar hur dagvatten kan användas som en resurs            

genom att skapa sociala värden, såsom pedagogik och rekreation. Öppna system börjar bli             

allt mer vanligt. Rening av vatten blir allt viktigare. Detta kan tolkas som att de ekologiska                

värdena får allt större uppmärksamhet, vilket passar in i ett ekocentriskt perspektiv.            

Däremot kan det bero på att konsekvenser för naturen även kan ge konsekvenser på              

människan. Detta kan istället passa in i det antropocentriska synsättet som har ett             

människocentrerad perspektiv (Stenmark, 2000). 

“Att vi inte bara tar den här resursen, utan att vi ska ge tillbaka också. Att vi                 

behöver hitta en balans mellan det vi behöver använda våra vatten till och det vi               

behöver vattnet till. Hur det kommer må idag och framtiden, både att vi ska ha               

ett rent dricksvatten men även växter och djur, och att våra barn och barnbarn              

också ska ha rent dricksvatten och de växterna och djuren.” -  Informant 4 

I denna studie kan det tolkas att en intergenerationell antropocentrism förekommer i            

informanternas resonemang. Att bevara naturens resurser på ett sådant sätt så att            

framtidens generationer behov inte försummas är något som alla informanter beskriver.           

Parallellt med detta går det även att tolka en svag ekocentrism. Informanterna berättar att              

det finns ett betydande intresse av att bevara naturen och dess biologiska mångfald. Det är               

inte endast människan som har ett egenvärde. Citatet ovan beskriver hur även växter och              

djur inkluderas i förhållningssättet till en hållbar dagvattenhantering.  

Studien kan utläsa att alla hållbarhetsvärdena som ekonomisk, ekologisk och det sociala            

perspektivet är likvärdiga i teorin då de berättar om dem som grund för varandra. 
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6. Slutsats 

I detta avsnitt kommer en kort summering av de slutsatser som var mest framträdande              

beskrivas. Varje frågeställning kommer att lyftas var för sig och knyta an till det som               

tidigare teori, tidigare forskning och den tematiska analysen i resultatdelen som           

presenterats.  

Uppsatsens första frågeställning är att klargöra hur det förändrade klimatet kan komma att             

påverka dagvattenhanteringen i Karlstad. Teori, tidigare forskning samt alla informanter är           

eniga om att ett ofta förekommande och intensivare regn kommer påverka           

dagvattenhanteringen. Informanterna nämner även faktorerna översvämningar då Karlstad        

ligger i ett deltaområde samt att torka kan påverka hanteringen.  

Uppsatsens andra frågeställning är vad Karlstad har för vision för en hållbar            

dagvattenhantering. Informanterna berättar om öppna, mångfunktionella och enkla system.         

De nämner också att samarbete är en betydelsefullt del av en hållbar dagvattenplanering.             

Varierande men inte för många lösningar krävs på platser med olika förutsättningar. Deras             

visioner för en hållbar dagvattenhantering går i samma riktning som Naturvårdsverkets           

definition av en hållbar dagvattenhantering.  

Uppsatsens tredje frågeställning frågar vilka hållbarhetsfaktorer Karlstad har i fokus när           

planering för dagvattenhantering sker. Dels beskrivs det ekonomiska värdet av          

informanterna då lösningar ska vara enkla och lätta att underhålla. En lång livslängd är              

också något de nämner flertal gånger. Det rumsliga perspektivet är något de planerar efter              

då andra platser inte ska påverkas negativt av vad som sker här. Detta kan kopplas både                

till ett ekologiskt perspektiv men även ett socialt då vatten är en resurs vi behöver för att                 

kunna överleva. Att lösningarna ska smälta in i stadsrummet beskriver också hanteringen            

från ett socialt perspektiv. En intergenerationell antropocentrism och svag ekocentrism          

går också att utläsa då informanterna förespråkar en hållbar framtid för framtidens            

generationer för både människor, djur och natur. I detta sammanhang nämns           

Brundtlandrapporten som innebär att vad vi gör här och nu inte ska påverka             

nästkommande generationer av människor och ekosystem.  
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6.1. Framtida forskning 

Forskningen och det empiriska materialet från denna studie visar att det finns ett intresse för               

nya lösningar på dagvatten för en hållbar utveckling. Återkommande resonemang från           

informanterna och tidigare forskning innefattar långsiktigt hållbara lösningar för samhälle          

och kommande generationer samt växtbaserad rening för dagvattnet. Detta lämnar utrymme           

för vidare forskning på hur hållbara de nya systemen för dagvatten är och om de växtbaserade                

lösningarna är tillräckliga för att rena nutidens och framtidens dagvattnet.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 1 

Denna intervjuguide användes för informant 3 och 4 på Karlstad kommun.  

1. Berätta lite om dig och dina arbetsuppgifter. 

2. Samarbetar ni med andra aktörer inom dagvattenhantering? 

3. Som vi har förstått så rinner dagvatten från vissa recipiender ut i Vänern. Kan detta 

påverka andra närliggande städer runt Vänern? 

4. I vår utbildning pratar vi idag mycket om hållbar utveckling. I förhållande till ditt 

arbete, vad är din erfarenhet av hållbar utveckling? 

5. Anser ni att dagvattenhanteringen idag är hållbar? 

6. I “Karlstad dagvattenutredning tingvallastaden” beskrivs hur ledningsnätverket och 

pumparna utvecklas för att klara mer nederbörd. Finns det några andra åtgärder ni 

jobbar med? 

7. Är rening av dagvatten en strategi ni använder er av? 

8. Hur ser du på framtidens dagvattenhantering? 
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Bilaga 2 -  Intervjuguide 2 

Denna intervjuguide användes på informant 1 och 2. 

1. Berätta lite om dig och dina arbetsuppgifter. 

2. Idag är hållbar utveckling ett aktuellt ämne. I förhållande till ditt arbete, vad är din 

erfarenhet av hållbar utveckling? 

3. Anser ni att dagvattenhanteringen överlag är hållbar i dagsläget? 

4. Vilket dagvattensystem anser ni vara mest långsiktigt hållbar? 

5. Hur ser du på framtidens dagvattenhantering? 

6. Finns det några speciella omständigheter att ta hänsyn till i framtiden? 
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