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Sammanfattning 

Klimatförändringarna med en ökande nederbörd som följd och ökningen av hårdgjorda ytor 

leder till att de dagvattensystem som finns i stadsmiljöer ibland inte räcker till för att hantera 

den intensivaste nederbörden. Det dagvatten som bildas innehåller mycket föroreningar och 

om det inte tas om hand kan det leda till att dessa går ut i recipient med förorenade sjöar och 

vattendrag som följd. EU:s ramdirektiv för vatten som kom år 2000 och de 

miljökvalitetsnormer som därigenom har uppkommit bidrar till att det har blivit mer fokus på 

att värna om de sjöar och vattendrag som finns.  

 En av lösningarna för att hantera dagvatten kan vara att använda ekosystemtjänster för att 

både fördröja, absorbera och rena vattnet. Det går bland annat att nyttja träd, svackdiken, 

gröna tak och våtmarksanläggningar. 

Studien syftar till att undersöka om ekosystemtjänster aktivt används för att lösa problem med 

vattenkvalitet och om de används för att implementera vattendirektivet. Det är en 

flerfallsstudie på fyra kommuner i Stockholmsregionen. 

 Det empiriska materialet utgörs av en litteraturstudie av vilka ekosystemtjänster som går 

att nyttja i dagvattenarbetet, dokument från kommunerna samt en semistrukturerad intervju 

med en representant från respektive kommun. 

 Resultatet visar att samtliga kommuner har problem med övergödning och föroreningar i 

sina recipienter. De använder sig av ekosystemtjänster men en del aspekter som exempelvis 

platsbrist, prioriteringskonflikter och juridiska aspekter blir hinder för nyttjandet av dessa 

tjänster. I vilken utsträckning dessa tjänster används visar inte resultatet av studien. 

Nyckelord: Dagvatten, hållbar utveckling, gröna dagvattensystem, resiliens, social-

ekologiska system. 

Abstract 

Due to climate change with increasing precipitation as a result and the increase of hard 

surfaces stormwater systems found in urban areas sometimes are not enough to handle the 

most intense rainfall. The stormwater contains many pollutants and if they are not taken care 

of they can reach receiving waters with polluted lakes and streams as a result. The EU Water 

Framework Directive (WFD), which came in 2000, and the Environmental Quality Standards 

that came with it contributes to more focus on protecting the lakes and streams available. One 

of the solutions for managing stormwater is to use ecosystem services to both slow down, 

absorb and purify the water. For example trees, bioswales, green roofs and wetlands can be 

used for this purpose. 

 The study aims to investigate whether ecosystem services are actively used to solve 

problems with water quality and if they are used to implement the WFD. It is a case study on 

four municipalities in the region of Stockholm. 

 The empirical material consists of a literature study of the ecosystem services that can be 

used in stormwater treatment, documents from municipalities and a semi-structured interview 

with a representative from each municipality. 

 The result shows that all municipalities have the problem of eutrophication and pollution 

of their recipients. They make use of ecosystem services, but some aspects such as space 
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limitations, priority conflicts and legal issues become obstacles for the use of these services. 

The result does not say in which extent these services are used. 

Keywords: Stormwater, sustainable development, green stormwater systems, resilience, 

socio-ecological systems. 
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1. Bakgrund 
År 2007 drog IPCC, FN:s klimatpanel, slutsatsen att den globala uppvärmningen de senaste 

100 åren dittills uppgick till 0.7 grader. Denna uppvärmning har enligt dem till stor del pågått 

på grund av mänskliga aktiviteter och det har gått nästan dubbelt så snabbt under de senaste 

50 åren som under hela 100 årsperioden. Troligtvis kommer den globala medeltemperaturen 

att fortsätta öka (IPCC, 2007) och detta kan påverka Sverige mer än genomsnittet globalt sett. 

En del modellscenarier pekar på att en jämförelse i medeltemperatur mellan 1960 – 1990 och 

2080-talet ger en temperaturökning på 3 – 5 grader. Stämmer dessa scenarier så kan klimatet i 

Mälardalen eventuellt bli som det nu är i norra Frankrike (SOU, 2007). 

 En del forskning pekar på att en förändring av nederbördsmönstren i Sverige kan ske till 

följd av dessa klimatförändringar. Detta innebär att det eventuellt kan bli ökad nederbörd 

under höst och vinter i stora delar av landet. När det gäller de kraftigaste regnen skulle i så fall 

ökningarna vara av betydande karaktär (SOU, 2007). Enligt SOU (2007) var det redan när 

deras rapport skrevs problem med skyfall på lokal nivå med översvämningar av dag- och 

avloppssystem som följd. Ökad urbanisering med mer hårdgjorda ytor gör att de 

dagvattensystem som finns i stadsmiljöer ibland inte räcker till för att hantera den intensivaste 

nederbörden. Detta leder till problem som att toppflöden kan blåsa ur brunnslock, vatten kan 

läcka ut på gatan (Environmental Protection Agency, 2013) och källarförråd kan 

översvämmas (SOU, 2007). 

1.1 Problemformulering 

Sjöar är etablerade i den lägsta punkten i ett landskap och dit transporteras vatten, med vattnet 

följer även vattenlösliga och lättrörliga ämnen. Detta innebär att ett vattendrags kemiska 

sammansättning, vegetation, grumlighet och djurliv påverkas av händelserna i 

tillrinningsområdet. I ett stadslandskap kan regn och smältvatten leda till problem och vi har i 

Sverige utformat dagvattensystem för att risken för källaröversvämningar, vattensjuk mark i 

närheten av bostäder och vattensamlingar på gatan ska minska. Detta innebär att vattnet ofta 

förs vidare från sitt naturliga nederbördsområde och leds till ett reningsverk eller utan rening 

och fördröjning rakt ut till recipienten. Till följd av detta har många sjöar blivit av med en stor 

del av det vatten som naturligt upprätthåller en bra vattenomsättning, vilket i sin tur leder till 

sämre vattenkvalitet (Stockholm Vatten, 2000). 

 En stor del av dagvattnet kommer från industriområden, gator, hustak och villatomter där 

vattnets innehåll är en blandning av de ämnen som finns i samhället (Stockholm Vatten, 

2000). Det kan vara en mängd olika ämnen som bland annat fett, olja, metaller, kylmedel, 

gödningsmedel, tvättmedel från biltvättar, alla möjliga oavsiktliga spill från läckande 

behållare, containrar, byggarbetsplatser (Environmental Protection Agency, 2013) samt 

takmaterial som koppar och zink (Stockholm Vatten  2,  2011). I sjöar och vattendrag kan 

föroreningarna bidra till en förhöjning av näringsämneshalten, förorena bottnarna och inverka 

på växt- och djurlivet. Föroreningarna som går till reningsverken hamnar i slammet som 

produceras där och detta leder till att slammet blir svårare att återanvända, bland annat 

försvåras processen med att framställa gödningsmedel (Stockholm Vatten 3,  2011). I 

Stockholms stad leds ungefär hälften av allt dagvatten till reningsverken och det gäller 

framförallt dagvattnet från innerstaden, i ytterområdena av staden leds dagvattnet däremot i 
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större utsträckning direkt ut i vattendrag och sjöar. På grund av de hårdgjorda ytorna och den 

ökande nederbörden ställs dagvattenhanteringen inför nya utmaningar i och med att det finns 

en risk att kapaciteten för att rena vattnet i framtiden inte kommer att räcka till (Boverket, 

2010). 

 En aspekt som är viktig att nämna är att man år 2000 inom EU enade sig om gemensamma 

mål för EU:s vattenförvaltning, resultatet av detta blev ramdirektivet för vatten (Europeiska 

kommissionen 1, 2011). Syftet med direktivet är att det nu ska arbetas utifrån 

avrinningsområden, naturens egna vattengränser, och inte längre styras av exempelvis 

kommungränserna. Ett generellt mål för direktivet är att EU-länderna år 2015 ska ha uppnått 

ett tillstånd som kallas god status i yt-och grundvatten (Hägerhäll & Vidarve, 2003). I Sverige 

infördes vattendirektivet till lagstiftningen år 2004. I och med detta bildades en ny 

organisation som heter vattenmyndigheten (Vattenmyndigheterna 1) och då kartlades Sveriges 

vatten och delades in i vattenförekomster. Förvaltningen har sedan tagit fram 

miljökvalitetsnormer som innebär att en vattenförekomst ska ha uppnått god status till en 

utsatt tidpunkt enligt den miljökvalitetsnorm som den har blivit tilldelad, huvudtidpunkten är 

år 2015. Denna status ska sedan kvarstå och inte försämras (Vattenmyndigheterna 2).  

 Ytterligare en aspekt som bör nämnas för att skapa en tydlig bild av studiens 

problemformulering är att det går att använda naturens ekosystemtjänster för att motverka 

föroreningsgraden i sjöar och vattendrag. Ett exempel är nyttjandet av träd för att rena 

dagvattnet innan det når recipienten (Environmental Protection Agency, 2013). Det är i och 

med detta av vikt att se ekosystemen som en del i stadsbyggnadsprocessen, de bör alltså inte 

bara ses som miljöer där växter och djur lever utan även som en miljö som skapar 

ekosystemtjänster som staden kan ha nytta av (Colding et al., 2013). En genomgång av vilka 

ekosystemtjänster som går att använda i dagvattenarbetet ges längre ner i arbetet. 

 Vid Stockholm Resilience Centre pågår en studie om hur perspektivet på ekosystemtjänster 

ser ut på både lokal, regional och nationell nivå. Denna studie genomförs på grund av att det 

idag inte finns vetenskapliga studier om hur resonemanget kring ekosystemtjänster ser ut hos 

aktörer som har en förväntning på sig att implementera dessa i sitt arbete. Den kunskap som 

finns angående implementeringsstrategier och hinder för ekosystemtjänstperspektivet, hos de 

förvaltande organisationer som på olika nivåer i samhället ska arbeta med detta, är väldigt 

begränsad. SOU (2013) presenterar i sin rapport om ekosystemtjänster en sammanfattning av 

studien. Resultatet visar att implementeringen av ekosystemtjänstarbetet i Sverige inte har 

kommit långt utan ligger i början av processen. Det är även betydliga skillnader aktörer 

emellan och det skiljer sig även hur information med mera tas in och uppfattas. Det sker dock 

reflektioner kring hur detta ska angripas inom den egna verksamheten på alla nivåer. 

Vanligtvis sker detta på speciella enheter som är inriktade på miljörelaterade frågor (SOU, 

2013).  
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2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om ekosystemtjänster aktivt används för att lösa problem 

med vattenkvalitet och om de används för att implementera vattendirektivet. Undersökningen 

fokuserar på en flerfallsstudie av fyra Stockholmskommuner där två av dessa är medlemmar i 

föreningen Sveriges ekokommuner och de andra två inte är medlemmar föreningen. 

2.1 Frågeställningar 

 I vilken utsträckning använder sig Solna stad, Sundbybergs stad, Sollentuna kommun 

och Huddinge kommun av ekosystemtjänster i sitt dagvattenarbete? 

 

 Skiljer sig dagvattenarbetet kopplat till nyttjandet av ekosystemtjänster mellan Solna 

stad, Sundbybergs stad, Sollentuna kommun och Huddinge kommun? 

2.2 Avgränsning 

Studien begränsas till fyra kommuner som alla ligger inom Stockholms län. De kommuner 

som har valts ut är Huddinge kommun och Sundbybergs stad som är medlemmar i en förening 

som heter Sveriges ekokommuner samt Solna stad och Sollentuna kommun som inte är 

medlemmar i föreningen. Studien är även begränsad till att endast undersöka hur dessa 

kommuner tillämpar de ekosystemtjänster som kan användas i dagvattenarbetet.  

3. Utvecklingen av dagvattenhanteringen i Sverige 

Fram till år 1950 avleddes både spillvatten och dagvatten i kombinerade system i Sveriges 

städer vilket innebär att dag- och spillvatten transporteras i samma ledning. På 1950-talet blev 

det vanligare att separata system byggdes för spillvatten och dagvatten, dessa system kallas 

för duplikatsystem. Det har sedan dess funnits en strävan mot att de gamla kombinerade 

ledningssystemen ska göras om till duplikatsystem men år 1999 transporterades fortfarande 

25 procent av dagvattnet till reningsverken i kombinerade system (Lönngren, 2001. Sid. 13-

14). På 1970-talet började en ny teknik för att omhänderta dagvatten att växa fram som kallas 

LOD, lokalt omhändertagande av vatten. Genom att vattnet genomgår infiltration och 

perkolation lokalt är tanken att det inte ska belasta systemen lika mycket. Runt 1980-talet 

lades mer fokus på vad dagvattnet faktiskt innehåller och att det finns mycket föroreningar i 

dagvattnet (Lönngren, 2001. Sid. 13-14). Större städer har ofta kombinerade system i de äldre 

centrala delarna och duplikatsystem i de mer nybyggda ytterområdena av staden (Stahre, 

2004. Sid. 9). På 1980 och 90-talet valde kommunerna dock ofta att bygga duplikatsystem där 

det tidigare bara fanns kombinerade ledningar och då anslöts också alla rännstensbrunnar som 

fanns på gatan till det nya systemet. Ett problem som kvarstod var att gamla fastigheter då var 

tvungna att dra nya ledningar från husen för att ansluta sig till det nya systemet. 

Fastighetsägarna var också tvungna att se till att det byggdes nya vattenserviser. De var alltså 

tvungna att beställa detta från VA-huvudmannen, kommunen, och i och med att det kostar 

pengar är det inte många som har vidtagit denna åtgärd. Vissa kommuner har dock valt att 

subventionera eller helt ta bort avgift för utbyggnad av dagvattenserviser men problemet 

kvarstår än idag i många kommuner. Sundbyberg har till exempel i stadsdelarna Duvbo och 

Lilla Ursvik ett duplikatsystem som byggdes under tidigt 1980-tal men där är det få 

fastigheter som är anslutna till systemet på grund av de höga kostnaderna. I centrala 
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Sundbyberg har de ett kombinerat system men det har byggts ett antal nya huvudledningar för 

dagvatten. Där passar kommunen på att bygga nya dagvattennät och ansluta dem till 

huvudledningen i samband med att en gata bryts upp för renovering, bredbandsdragningar 

eller eldragningar. Staden har inte möjlighet att bygga duplikatsystem i större utsträckning än 

så, detta för att det kostar väldigt mycket. Nätet måste ligga på 1,5-2 meters djup vilket gör att 

schakten måste göras väldigt breda, detta leder i sin tur till att hela gatan behöver stängas av 

och alla dessa aspekter leder till att arbetet blir väldigt dyrt (Personlig kommentar, Jan-Erik 

Kamperman, 2013-12-12) 

4. EU:s ramdirektiv för vatten 
År 2000 antog EU ramdirektivet för vatten där man enats om gemensamma mål för EU:s 

vattenförvaltning. Detta direktiv är ett resultat av ett samarbete mellan myndigheter, 

näringsliv, jordbruk, experter från medlemsländerna och miljö- och konsumentorganisationer 

(Europeiska kommissionen 1, 2011). Syftet med direktivet är att se helheten genom en 

övergripande och sammanhållen lagstiftning och att få till ett nytt synsätt på 

vattenförvaltningen med utgångspunkt om att arbeta utifrån avrinningsområden som är 

naturens egna vattengränser. Detta ska leda till att resurserna inom EU ska bli mer 

samordnade och att de brister som finns i vattenmiljön ska rättas till. Ett generellt mål för 

direktivet är att EU-länderna år 2015 ska ha uppnått ett tillstånd som kallas god status i yt-och 

grundvatten. Direktivet innebär också att inget vatten får försämras i status från dagens 

tillstånd. Till ramdirektivet för vatten finns även en bilaga med en lista på farliga ämnen, 

bilaga X. Det är en lista på 33 prioriterade ämnen eller ämnesgrupper varav 11 av dessa har 

pekats ut som prioriterade farliga ämnen. Målet är att halten av de prioriterade ämnena ska 

minska medan de prioriterade farliga ämnena till slut ska vara helt borta från alla 

vattenförekomster. Om det av olika skäl är omöjligt att nå målen till år 2015 finns det 

möjlighet att få längre tid på sig för att uppnå målen, dock högst 12 år, alltså till år 2027 

(Hägerhäll & Vidarve, 2003). 

 Målet god vattenstatus för ytvatten delas upp i ett antal delar, bland annat god ekologisk 

status och god kemisk status. God ekologisk status betyder att djur- och växtliv, bottnars och 

ständers struktur, de fysikaliskt-kemiska förhållandena och vattenflöden i ytvattnet inte får 

avvika nämnvärt från dess naturliga förhållande. God kemisk status betyder att en 

vattenförekomsts halter av förorenande ämnen inte får överstiga den gräns som har skrivits i 

direktivets bilaga (Hägerhäll & Vidarve, 2003). 

 Målet för grundvatten kan också delas in i olika delar, bland annat god kemisk status och 

god kvantitativ status. God kemisk status innebär att ökningar av prioriterade och farliga 

prioriterade ämnen i grundvattnet inte får ske. Grundvattnet ska heller inte vara salt då detta 

ofta innebär att uttaget av grundvatten har varit större än vad som återbildats vilket i sin tur 

kan leda till saltvatteninträngning. God kvantitativ status innebär att grundvattennivån inte får 

sänkas, alltså får det inte tas ut mer vatten från en grundvattenförekomst än vad som kan 

tillföras grundvattnet genom att vatten nybildas. Ingrepp som riskerar att saltvatten tränger in 

får inte heller göras (Hägerhäll & Vidarve, 2003). 

 I Sverige infördes vattendirektivet till lagstiftningen år 2004. I och med detta bildades en 

ny organisation som heter Vattenmyndigheten och då kartlades Sveriges vatten och delades in 

i vattenförekomster. Vattenarbetet sker i 6-årscykler (Vattenmyndigheterna 1) och 
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förvaltningen har tagit fram miljökvalitetsnormer som innebär att en vattenförekomst ska ha 

uppnått god status till en utsatt tidpunkt enligt den miljökvalitetsnorm som vattenförekomsten 

har blivit tilldelad, huvudtidpunkten är år 2015. Denna status ska sedan kvarstå och inte 

försämras (Vattenmyndigheterna 2). Sverige har även delats in i fem vattendistrikt där en 

länsstyrelse i varje distrikt ansvarar för att vattenarbetet i distriktet. De kommuner som den 

här studien behandlar tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt (Vattenmyndigheterna 3). 

5. Teori 

I detta kapitel går jag igenom de teorier och begrepp som jag har valt att använda i min studie. 

Som en del i teorin används tidigare undersökningar om hur ekosystemtjänstbegreppet 

används och vilka hinder som finns för brukandet av ekosystemtjänster i samhället.  

5.1 Varför är ekosystemtjänster viktiga? 

För att först och främst klargöra vad som i studien menas med begreppet ekosystemtjänster så 

syftar det till definitionen ”Ecosystem goods and services represent the benefits human 

populations derive, directly or indirectly, from ecosystem functions.” (Costanza et al., 1997). 

 I och med att mänskliga samhällen utvecklas tekniskt och blir mer komplicerade hävdar 

Millenium Ecosystem Assessment, MA (2005)  att tanken om att vi är beroende av naturliga 

system lätt hamnar i skymundan. Fler och fler människor lever i städer där omgivningen 

präglas av byggnader och maskiner skapade av människan och naturen blir någonting som 

människor kan njuta av på sin lediga tid men som i övrigt inte ses som speciellt användbart. 

Även ute på landsbygden ses ofta naturområden som något lyxigt som inte bidrar till 

människors välmående, ett träsk eller kärr kan till exempel ses som bortkastad mark om det 

inte torrläggs så att det går att odla där istället. Maten som vi äter kommer från 

ekosystemtjänster, exempelvis fisken som vi fiskar upp från våra oceaner. Även mat som har 

odlats och producerats i vad som kan verka som en väldigt onaturlig miljö är ändå en produkt 

som kommer från ett ekologiskt system. Färskvatten är ytterligare ett exempel och är en basal 

komponent för liv och även om människan har kommit på bra tekniker för att kanalisera 

vatten så litar vi fortfarande på de naturliga system som finns för att reglera vattenflödena 

genom avrinningsområden. Andra exempel på ekosystemtjänster är träd som ger oss virke och 

papper, fibrer från djur- och växtriket och läkemedel som härstammar från naturen och 

används mer och mer i samhället. Människan må ha distanserat sig från naturen men är 

fortfarande helt beroende av de tjänster som naturen producerar och det är en farlig illusion att 

tro att vi inte är beroende av naturen och dess tjänster (MA, 2005). 
 MA (2005) delar upp ekosystemtjänsterna i fyra olika kategorier. Dessa fyra kategorier är 

stödjande, reglerande, kulturella och producerande tjänster. 

 Värdet på många av dessa tjänster som naturen tillhandahåller oss människor kan enkelt 

beräknas men det finns även många ekosystemtjänster som inte går att värdera lika enkelt. 

Dessa ekosystemtjänster är dock inte mindre livsnödvändiga för moderna ekonomier och 

deras värde är ofta inte värderat förrän de har gått förlorade. Naturliga system skyddar 

människan från många katastrofer som annars skulle rasera våra samhällen. Ett exempel är 

mangroveskogen som skyddar samhällen från stormar och vågor (MA, 2005). 

 Listan på ekosystemtjänster kan göras lång och MA (2005) tar upp många fler exempel. 
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Kontentan av det hela är att om dessa ekologiska system vore enkla att förstå sig på samt var 

förutsägbara så skulle det vara fullt möjligt att beräkna hur mycket påfrestningar och 

förändringar de klarar av utan att ekosystemtjänsterna påverkas negativt. Tyvärr har naturen 

en tendens att gå från att gradvis förändras till att helt plötsligt göra stora förändringar utan 

någon större förvarning. Komplexiteten mellan djur, mikroorganismer och växter gör att det 

är svårt att förutse allt som kan eller kommer att hända med naturen. Exempelvis kan en 

ökning av kväve och fosfor i sjöar till slut bli så stor att det leder till en kraftig tillväxt av 

alger. Det samma gäller för klimatförändringarna som en dag kanske slår ut ekologiska 

system i stor skala. När sådana så kallade tröskeleffekter uppnås kan det vara svårt eller rent 

utav för sent att gå tillbaka till tidigare tillstånd (MA, 2005). 

 För att visa hur ekosystemtjänster är sammankopplade med varandra och för att visa de 

synergier och målkonflikter som det leder till skriver bland annat (Raudsepp-Hearne et al., 

2010) att ekosystemtjänster kan vara sammankopplade i så kallade buntar. Dessa buntar är 

alltså olika typer av ekosystemtjänster som ofta förekommer tillsammans och ändring av en 

ekosystemtjänst kan påverka en annan ekosystemtjänst. 

 Ekosystemtjänster har i vissa fall flera funktioner samtidigt och inom ett och samma 

område kan många olika ekosystemtjänster skapas. Kvantiteten av olika ekosystemtjänster 

som skapas i ett område kan dock variera mycket. Denna kunskap kan fungera som en viktig 

grundpelare vid beslut rörande ekosystemtjänster (Reyers et al., 2013). 

 Det är mycket som händer på vägen till en synlig, färdig ekosystemtjänstprodukt. Att se 

funktioner i ett djupare ekologiskt perspektiv kan då vara till stor hjälp på vägen mot en 

hållbar utveckling. Exempelvis är primärproduktion en process som är viktig för att få ett 

stabilt fiskebestånd, detta fiskebestånd ger i sin tur en producerande ekosystemtjänst i form av 

att vi människor kan äta denna fisk. Utan en hållbar primärproduktion som arbetar ”i det 

dolda” blir det heller inte någon producerande ekosystemtjänst i slutändan. Det är av stor vikt 

att beslutsfattare förstår att alla dessa moment är viktiga för att en ekosystemtjänst skall kunna 

nyttjas på ett hållbart sätt (TEEB, 2010). 

5.2 Resiliens och social-ekologiska system 
Ett begrepp som kan kopplas till ekosystemtjänster är resiliens (SOU, 2013) och det infördes 

till forskarvärlden av Holling (1973). Walker & Salt (2006) definierar resiliens som ”The 

ability of a system to absorb disturbance and still retain its basic function and structure." De 

menar att då antalet människor på jorden ökar och jordens resurser samtidigt minskar så är 

resiliens viktigt (Walker & Salt, 2006. Sid. 1-2). Dagens metoder för att uppnå ett hållbart 

uttag av jordens resurser misslyckas och ”reslilienstänket” kan verka som ett verktyg för att 

förstå hur världen fungerar och därigenom också uppnå en hållbar utveckling (Walker & Salt, 

2006. Sid. 14). 

 Resiliensen i ett system är också viktig för att ekosystemtjänster ska bevaras. Detta kräver 

att det finns många olika typer av natur- och artsammansättningar då det i en sådan miljö 

finns större potential till att behålla olika ekosystemtjänster. Om ett ekosystem slutar fungera i 

en variationsrik miljö på grund av någon störning är chansen större att det kan ersättas av 

andra arter eller andra ekosystem, på det viset blir inte produktionen av ekosystemtjänsterna 

lidande (Cardinale et al., 2012). 

 Enligt Walker och Salt (2006) ingår vi alla i ett system mellan människa och natur, ett så 
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kallat social-ekologiskt system, där varje systems svar på en störning beror på systemets 

innehåll, dess anslutningar över olika skalor och hur det nuvarande tillståndet i systemet är 

(Walker & Salt, 2006. Sid 1). De menar att människan har en relativt snäv syn på vad som är 

värdefullt här i världen. De skriver om att samhället ständigt strävar efter att effektivisera sig 

men att den inställningen till effektivitet som idag råder i samhället bidrar till att överskott 

försvinner och endast det som ger direkt och omedelbar nytta blir kvar. Denna typ av 

effektivitet bidrar till kraftiga försvagningar av resiliensen i systemen. Våra samhällen 

värdesätter endast saker som går att mäta, exempelvis timmerproduktion medan de icke 

mätbara värdena som reningstjänster och dylikt inte anses lika värdefulla (Walker & Salt, 

2006 Sid.7). Människans framtidstänk ligger endast några årtionden fram i tiden och många 

förstår inte hur livsnödvändiga ekosystemtjänster är (Walker & Salt, 2006. Sid. 9). 

5.3 Adaptivitet, transformabilitet och adaptiva cykler 
Det finns även några andra aspekter som är värda att nämna angående social-ekologiska 

system. Walker et al., (2004) beskriver tre viktiga attribut som ger förutsättningar och styr 

utvecklingen för social-ekologiska system.  Dessa attribut är som redan omnämnt resiliens 

men även adaptivitet och transformabilitet. 

 Det finns ett antal aspekter som påverkar resiliensen i ett system. Latituden anger hur 

mycket ett system kan förändras innan det tappar förmågan att återhämta sig. Resistansen 

anger hur svårt det är att ändra systemet, alltså hur resistant det är mot förändringar. 

Otryggheten anger hur nära systemet är att nå en tröskel (Walker et al., 2004).  
 Adaptiviteten i social-ekologiska system står för hur stor kapacitet de mänskliga aktörerna 

i systemet har för att hantera resiliensen och de förändringar som sker i systemet. Även om 

system omorganiserar sig själva så kan människor styra dess bana åt olika håll (Walker et al., 

2004). 

 Transformabiliteten är förmågan att skapa ett nytt system när det gamla på grund av 

ekologiska, sociala eller ekonomiska förhållanden blir ohållbart. God transformabilitet kan 

föra in nya komponenter och levnadssätt och genom det skapa nya stabila landskap (Walker et 

al., 2004). 

 Walker och Salt (2006) skriver om två andra centrala delar som ingår i resiliensbegreppet. 

Dessa delar är trösklar och adaptiva cykler och begreppen grundar sig i att social-ekologiska 

system kan befinna sig i olika tillstånd. Sker det en för stor förändring passerar systemet sin 

tröskel och kan börja bete sig helt annorlunda än det tidigare har gjort (Walker & Salt, 2006. 

Sid. 11). Systemen förändras även ständigt och detta sker i fyra faser: tillväxande, bevarande, 

frigörande och omorganiserande, och det är detta som kallas för adaptiva cykler (Walter & 

Salt, 2006. Sid 11). I de två första faserna går utvecklingen stegvis framåt, det mesta är 

relativt förutsägbart och resurser utnyttjas för att gynna tillväxten för stunden. Dessa faser 

kommer till slut oundvikligen att gå över till fas tre och fyra. Då börjar det ekonomiska, 

sociala och naturkapitalet att lämna systemet och systemet blir omorganiserat. Ju längre den 

andra fasen, bevarandefasen, får fortskrida desto mindre störning eller chock behövs för att 

systemet ska övergå till fas tre (Walker & Salt, 2006. Sid. 95). 

 Författarna redogör för en vision av hur en resilient värld enligt dem kan se ut. De 

beskriver detta i form av nio punkter där en av punkterna handlar om att ekosystemtjänster är 

viktiga för resiliensen i ett system, se figur 1.  
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Figuren nedan (figur 1) visar de nio punkter som Walker & Salt (2006) beskriver att en 

resilient värld kan bestå av. 

 

 

 

1. I en resilient värld främjas diversitet i alla former, både ekonomisk- landskaps- 

social och biologisk diversitet. 

 

2. I en resilient värld främjas ekologisk variabilitet. En skog som aldrig får brinna 

förlorar till slut de arter som tål brand vilket gör att skogen blir väldigt känslig för 

bränder. 

 

3. En resilient värld är uppbyggd av modulära delar. Detta innebär att allt 

nödvändigtvis inte är sammankopplat med varandra. System som har för mycket 

sammankopplingar är extra känsliga för störningar och sprids då snabbt i systemet.  

 

4. Långsamma variabler är viktigt för att uppnå resiliens i ett system. Sker 

förändringar långsamt i ett system så är det lättare att hantera resiliensen i systemet. 

Detta leder till att systemet tål störningar i högre grad och tröskeleffekter undviks. 

 

5. Täta återkopplingar är viktigt för att tröskeleffekter ska kunna upptäckas i tid. 

Exempel på detta är att den utvecklade världen idag inte får tillräckligt bra 

återkoppling på vad som händer i den outvecklade delen av världen vid konsumtion 

av varor.  

 

6. Att ha ett socialt kapital är även det viktigt i en resilient värld. Tillit, ledarskap 

och välutvecklade sociala nätverk är viktiga komponenter för att uppnå detta. Det 

bidrar till systemets adaptivitet. 

 

7. I en resilient värld främjas innovation på alla plan. 

 

8. I en resilient värld överlappar de styrande varandra och både privata och allmänna 

röster beslutar tillsammans. 

 

9. Ekosystemtjänster är också en viktig del i ett resilient system. Många 

ekosystemtjänster tas idag för givet och saknas inte förrän de är borta. I en resilient 

värld inkluderas alla ekosystemtjänster vid bedömningar och utvecklingsförslag. 

Figur 1. Walker & Salt (2006) lista på vad som bör ingå i en resilient värld  (Walker och Salt, 2006. 

Sid. 145-146). 
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5.4 Ekosystemtjänstarbetet i Sverige  
I Sverige ger riksdagens generationsmål en bild av att ekosystemtjänster är värdefulla. Till 

följd av detta poängteras det i etappmålen, uppsatta av regeringen, att riksdagens syn på 

ekosystemtjänster bör genomsyra hela samhället (SOU, 2013). För att påvisa 

ekosystemtjänsternas värde är det viktigt att det sker en dialog mellan aktörer. En annan viktig 

aspekt är att det även sker en dialog mellan de organisationer, exempelvis kommunerna i 

Sverige, som har hand om förvaltningen av ekosystemtjänster (SOU, 2013). 

 Hur naturresurser förvaltas avgörs utifrån människans syn på naturen (Folke et al., 2011) 

och enligt SOU (2013) kan människans syn på naturen delas upp i två olika perspektiv. Det 

ena synsättet ser på sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter som att de i princip inte är 

bundna till varandra. Detta innebär att samhället kan tillväxa och ge en negativ påverkan på 

ekologiska och sociala dimensioner utan den ekonomiska hållbarheten hotas. I det andra 

synsättet är den ekologiska dimensionen en grund för de andra två dimensionerna. En tillväxt 

utan långtidsperspektiv påverkar den ekologiska dimensionen negativt och det påverkar då 

också den sociala och ekonomiska dimensionen, vilket leder till att en långsiktig hållbar 

utveckling hotas. I en hinderanalys genomförd av SOU (2013) visar det sig att det 

förstnämnda synsättet är det generella synsätt som råder, vilket gör det svårare att ge en rättvis 

bedömning av ekosystemtjänsternas värde. 

 Detta visar också Walker & Salt (2006) då de beskriver hur samhället idag bygger på 

effektivitet och optimering. Effektivitet i ett samhälle är en av de viktigaste grundpelarna i 

alla ekonomier och att det rådande synsättet är att en ekonomi i teorin är effektiv om det inom 

den finns allt som människor vill ha och värdesätter. Inom politiken och styrande organ har 

detta blivit ett lovvärt sätt att styra samhället (Walker & Salt, 2006. Sid 7). 

 En rapport skriven av Framtidskommissionen (2013) visar hur komplicerat det är att 

integrera sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. De skriver att det är en utmaning 

för samhället att se dessa tre aspekter som en helhet. Detta på grund av människans olika syn 

på sambandet mellan natur och människa men även på grund av att vetenskapen kommer från 

olika discipliner och har olika synsätt på hur världen fungerar. Det råder brister i det 

gemensamma synsättet angående sambanden mellan miljö och ekonomi vilket försvårar 

bedömningsarbetet för politikerna. 

 Walker och Salt (2006) samt Framtidskommissionens (2013) resonemang om hur 

värderingen i världen ser ut återspeglas tydligt på kommunal nivå. SOU (2013) har genom 

dialoger och intervjuer med bland annat handläggare som arbetar med naturvårdsfrågor 

kommit fram till att olika värden ofta ställs mot varandra och att det blir prioriteringsfrågor 

som försvårar arbetet. Naturvårdsfrågor prioriteras ofta inte lika högt som de ekonomiska 

tillväxtfrågorna. Det finns en vision om ett gott miljöarbete men detta förblir ofta bara 

visioner då kortsiktiga ekonomiska lösningar till slut går före. Handläggare berättar att det 

råder ett synsätt som ställer människan över naturen istället för att ställa människa och natur 

på samma nivå. Naturvårdsfrågor blir då särbehandlade vilket motarbetar synen om att allt 

hänger samman. Helhetsperspektivet och således också värderingen om att ekosystemtjänster 

är viktiga för människans existens och välmående kommer i skymundan (SOU, 2013). Walker 

och Salt (2006) framhäver hur viktigt det är att se våra system som finns i samhället ur ett 

helhetsperspektiv. De menar att systemen vi lever i är komplexa och förändras. Dessa 

förändringar kan vara både snabba och långsamma och ske i olika skalor, de kan även påverka 
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varandra på olika nivåer. Det som människan försöker göra är att isolera komponenter i ett 

system från resten av systemet, detta visar dock hur svårt det är att hantera den dynamiska 

komplexitet som råder. ”Business as ususal” är inte rätt väg att gå, istället måste vi se till 

andra lösningar menar Walker & Salt (2006. Sid. 8). 

 Enligt SOU (2013) fungerar ekosystemtjänsternas värden ofta som försäkringsvärden, 

dessa värden är svårbedömda vilket gör dem mer komplicerade att räkna in när det kommer 

till frågor och planering som har påverkan på exempelvis vattenanvändningen. I separata fall 

är försiktighetsprincipen svår att använda då de ofta inte har så stor påverkan på miljön. 

Däremot kan den totala effekten av flera olika projekt göra stor påverkan på miljön (SOU, 

2013). 

 Ekosystemtjänster som begrepp saknas enligt (SOU, 20013) också i både förordningar och 

lagar. Hinderanalysen som genomfördes visar att många av de som har intervjuats anser att 

det i lagar och förordningar bör bli tydligare hur ekosystemtjänster ska appliceras. Detta för 

att göra det lättare för aktörer att samarbeta och för att ekosystemtjänsterna ska bli mer 

balanserade. Det gäller för till exempel miljöbalken, förvaltningslagen, plan- och bygglagen 

och skogsvårdslagen. Många anser att ekosystemtjänstbegreppet bör vara en naturlig del i 

miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar men så är inte fallet och den 

lagstiftning som finns idag påvisar ett behov av att skydda naturen men saknar nyskapande 

lösningar. Lösningar baserade på ekosystemtjänster utvecklas därför inte och ibland 

motverkas till och med den typen av lösningar. Ett exempel där är att krav på 

miljökonsekvensbeskrivningar över lag ofta ses som ett problem istället för något positivt. Det 

är många företrädare från kommunerna som har tryckt på att det är viktigt med 

ekosystemtjänster i fysisk planering men att det krävs mer påtryckningar från staten och då 

främst från länsstyrelserna för att det ska ge någon verkan (SOU, 2013). 

 Hinderanalysen visar också att det finns en allmän kunskapsbrist om ekosystemtjänster och 

dess värde. Bristen på kunskap om människans interaktion med naturen och även 

kunskapsbrister om naturens egna processer är något som i analysen ständigt har påpekats. 

Aktörer som har ansvar för hur mark och vatten ska förvaltas efterlyser mer vägledning om 

hur de ska gå till väga för att skapa det ledarskap och engagemang som behövs för att ta in 

kunskap om ämnet. Det finns inte mätmetoder för att skapa en helhetsbild av de 

ekosystemtjänster och naturresurser som välfärden grundar sig på och detta leder till att de 

tillvägagångssätt som finns för mätning av produktion, investeringar och välfärd kan ge fel 

information om samhällets framtid. När det gäller det kommunala ekosystemtjänstarbetet 

hävdar kommunalföreträdare att en allmän kunskapsbas måste utvecklas för att arbetet med 

ekosystemtjänster ska genomföras på ett tillfredsställande sätt. Det finns där en önskan om att 

staten bidrar med praktiska verktyg, exempelvis metoder som har standardiserats för att göra 

ekosystemtjänstbedömningar. Att lägga resurser på sådan metodutveckling på lokal nivå är 

orimligt anser kommunalföreträdarna i analysen (SOU, 2013). Ekosystemtjänstbegreppet är 

också ett relativt okänt och nytt inom förvaltningen och det används ofta andra ord istället för 

begreppet ekosystemtjänst (Tunón et al., 2012).  
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6. Metod 
För att besvara frågeställningarna genomfördes en kvalitativ studie. Det är en 

forskningsstrategi som är tolkande och induktiv och vid insamling och analys av data är orden 

ofta i fokus istället för någon form av kvantifiering (Bryman, 2002. Sid. 249). Studien delades 

upp i en litteraturstudie och en flerfallsstudie. Nedan följer en mer ingående genomgång över 

metoderna. 

6.1 Litteraturstudie 

För att få en bild av problematiken kring kopplingen mellan ökande urbanisering och 

dagvatten har information hämtats från vetenskaplig litteratur och andra pålitliga källor som 

utredningar genomförda av Svenska staten. Vetenskaplig litteratur om ekosystemtjänster och 

hur de kan användas för att ta om hand dagvatten har också studerats. Sökningar har gjorts på 

Google Scholar, ISI Web of Science, Södertörns högskolas biblioteksdatabas samt Googles 

vanliga sökmotor. Sökord: Stormwater treatment, green roofs, green streets, urban ecosystem 

services, urban trees, ponds, stormwater ponds, constructed wetlands. 

 Begreppen resiliens och social-ekologiska system beskrivs i studien. Sökorden resilience 

och socio-ekological systems användes i samma databaser för att hitta information om dessa 

begrepp. 

 Information om Europeiska Unionens ramdirektiv för vatten har inhämtats genom sökning 

på Google, där sedan relevant information har plockats ut. Bland annat från Naturvårdsverket, 

Europa kommissionen och vattenmyndigheternas hemsida.   

 Kommunernas hemsidor och utgivna dokument som översiktsplaner och 

dagvattenstrategier utgör basen för de grundfakta som har använts om dem. Kartdata för 

kommunerna har hämtats från Lantmäteriets databas (maps.slu.se) och har sedan bearbetats 

med datorprogrammet ArcMap 10. Med hjälp av ArcMap beräknades hur stor yta respektive 

kommun har och hur mycket av denna yta som täcks av bebyggelse, även de delar som består 

av vatten har räknats med i den totala ytan. 

 För att få en bild av hur dagvattensystemet idag i allmänhet ser ut och vilka förutsättningar 

som gäller genomfördes en mailkonversation med Jan-Erik Kamperman, 2013-12-12, som är 

VA-handläggare på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen i Sundbybergs stad. 

6.2 Flerfallsstudie 

För flerfallsstudien (Bryman & Bell, 2005. Sid. 78) valdes fyra kommuner ut inom 

Stockholms län. Två av dessa har medlemskap i föreningen Sveriges ekokommuner och två 

av dessa har inte medlemskap. Tre av de utvalda kommunerna är lokaliserade norr om 

Stockolms innerstad och har minst en gemensam recipient. En kommun är lokaliserad söder 

om Stockholms innerstad och har därför inte någon gemensam recipient med de andra 

kommunerna. Urvalet baserades på att alla dessa kommuner påverkas av den ökande 

inflyttningen till Stockholm och att det är växande kommuner som har en liknande 

urbaniseringsutveckling.  

 För att få en djupare inblick i hur respektive kommun arbetar med ekosystemtjänster 

genomfördes semistrukturerade telefonintervjuer (Bryman, 2002. Sid. 301) med Solna stad, 

Sundbybergs stad och Huddinge kommun. Respondenten från Sollentuna kommun svarade på 

frågorna via en mailkonversation där samma frågor användes som vid telefonintervjuerna. 
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Respektive kommun kontaktades först via ett mail som beskrev syftet med studien och jag 

blev sedan hänvisad till personer som ansågs lämpliga att svara på frågorna. Dessa personer 

arbetar på plan- eller miljöenheten på respektive kommun och samtliga arbetar med 

dagvattenfrågor. De har yrkestitlar som exempelvis kommunekolog eller miljö- och 

vattenplanerare. 

 Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor som 

utgjorde grunden för samtalen, samma grundfrågor ställdes till samtliga respondenter. 

Frågorna ställdes via telefon på grund av tidsoptimering och för att respondenterna var 

upptagna med sina arbetsuppgifter varpå en telefonintervju lämpade sig bäst. I ett fall 

besvarades frågorna genom en mailkonversation på grund av att det inte fanns utrymme för en 

telefonintervju. Varje intervju spelades in och transkriberades, väsentliga delar lades sedan in 

i resultatdelen. Innan intervjuerna började tillfrågades respektive respondent om det gick bra 

att samtalet spelades in. Respondenterna har inte sett sammanställningen av resultatet och har 

således inte kunnat ge återkoppling på resultatdelen.  

 Intervjun med Solna stad varade i 24 minuter och genomfördes 2013-11-01.  Intervjun med 

Sundbybergs stad varade i 13 minuter och genomfördes 2013-10-28. Intervjun med Huddinge 

kommun varade i 28 minuter och genomfördes 2013-10-25. Mailkonversationen med 

Sollentuna kommun med avslutades 2013-11-13. 

6.3 Metoddiskussion 
Som en del i analysen är det viktigt att kritiskt granska de data som har samlats in och vilken 

kvalitet studien har. Reliabiliteten i studien innebär hur pålitlig studien är (Repstad, 2007. Sid. 

151), alltså i detta fall hur tillförlitlig information som har samlats in om kommunernas 

dagvattenarbete kopplat till ekosystemtjänster. Begreppet innefattar också om samma resultat 

uppnås igen om studien genomförs en gång till. Reliabilitetsbegreppet är dock mer betydande 

i kvantitativa studier (Bryman, 2002. Sid. 43). Validiteten i studien innebär hur väl metoderna 

som har använts kan besvara frågeställningarna (Repstad, 2007. Sid. 151). 

 För att samla in data om i vilken utsträckning respektive kommun arbetar med 

ekosystemtjänster kopplat till dagvattenhantering har semistrukturerade intervjuer använts. 

Detta för att det är tämligen omöjligt att i någon form av siffror besvara hur stor mängd av 

dagvattnet som varje kommun tar hand om med hjälp av dessa tjänster. En annan bidragande 

orsak är att det i dagvattenstrategier och andra dokument inte står i klarhet hur kommunerna 

arbetar med ekosystemtjänster. I vissa fall nämner kommunerna olika ekosystemtjänster som 

kan användas men i vilken utsträckning detta sker står inte. Hade det varit möjligt att ge 

sådana svar kunde en enkätundersökning (Bryman, 2002. Sid. 145) eller strukturerade 

intervjuer (Bryman, 2002. Sid. 123) varit mer lämpligt men för att besvara frågeställningarna i 

den här studien var semistrukturerade intervjuer ett bättre alternativ. Respondenterna som har 

intervjuats kan anses som lämpliga till att svara på dessa frågor då det exempelvis ligger i en 

kommunekologs eller liknande tjänstemans intresse att propagera för att ekosystemtjänster 

ska värderas så mycket som möjligt i planer och program. Om politiker istället hade 

intervjuats kunde svaren eventuellt blivit mindre verklighetsanknutna på grund av att det bör 

ligga i en politikers intresse att ge ett positivt intryck av kommunen och således eventuellt inte 

svarar lika ärligt. Dessutom arbetar inte politiker med planprocessen på samma sätt som 

tjänstemän och de har troligtvis inte samma kunskap om ekosystemtjänster som de 
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respondenter som har intervjuats.  

 I denna studie är en tolkning av resultatet nödvändig då svaren på en del frågor blir väldigt 

flytande. Exempelvis kan ett svar vara ”vi försöker att i så stor mån som möjligt använda 

gröna tak vid nybyggnation”. Detta ger inte något tydligt svar på i vilken utsträckning gröna 

tak används, det kan däremot ge en indikation på hur mycket en kommun använder sig av en 

eller flera ekosystemtjänster. Analysen av resultatet kan därför bli annorlunda om någon 

annan tolkar resultatet, dock hade svaren från respondenterna troligtvis varit de samma. Jag 

har valt att vid ett sådant svar endast konstatera att de använder gröna tak och inte försökt dra 

slutsatser om i vilken utsträckning de används. 

 Med tanke på att det inte finns några klara svar för frågeställningarna bör validiteten anses 

som god då svaren från respondenterna ändå kan ge indikationer på hur ekosystemtjänsterna 

nyttjas, åtminstone gäller det för den första frågeställningen. Reliabiliteten påverkas i detta 

fall av tolkningar då de svar som respondenterna ger kan tolkas olika, vilket betyder att 

reliabilitetens kvalitet blir en bedömningsfråga. Min bedömning är att de data som har samlats 

in har givit mig en grund för att till viss del kunna besvara frågeställningarna. Ett definitivt 

svar tror jag är svårt att få oavsett vilken metod som tillämpas. Detta leder till att det finns 

belägg för att ifrågasätta om rätt frågeställningar har använts i studien. Då studien har en 

kvalitativ ansats bygger den på tolkning av hur personerna som vistas i en miljö upplever 

verkligheten (Bryman & Bell, 2005. Sid. 298). Det finns således inte något rätt och fel, ja eller 

nej och i den här studien innebär det att svaret blir en tolkning av hur respondenterna upplever 

att kommunen de arbetar för nyttjar ekosystemtjänsterna. Med det i åtanke bör 

frågeställningarna kunna anses som lämpliga.  

7. Flerfallsstudieobjekten och Sveriges ekokommuner 
I det här kapitlet följer information om de kommuner som ingår i flerfallsstudien och kartor 

över kommunerna. Kapitlet inleds med en övergripande karta (figur 2) över 

Stockholmsregionen och de kommuner som ingår i studien samt information om föreningen 

Sveriges ekokommuner. 

Kartan nedan (Figur 2) visar en övergripande karta över de kommuner som ingår i 

flerfallsstudien.  

Figur 2. Övergripande kart a över flerfallsstudieobjekten. © Lantmäteriet  

[i2012/926] 
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7.1 Sveriges ekokommuner 
Sveriges ekokommuner är en ideell förening som på lång sikt arbetar för en hållbar utveckling 

dit både kommuner, landsting och regioner kan söka medlemskap (Sveriges ekokommuner 1). 

Föreningen bildades 1995 och har idag 89 medlemmar runt om i landet (Sveriges 

ekokommuner 5). Syftet är att utvecklingen mot ett hållbart samhälle ska främjas och 

grundprincipen är en ekologisk grundsyn kopplat till både det sociala och ekonomiska 

perspektivet. Föreningen ska verka som förebild för övriga kommuner i landet och för en 

hållbar utveckling på den lokala nivån (Sveriges ekokommuner 1). 

 Föreningen har fyra grundprinciper som ska ligga till grund för samtliga beslut som en 

medlemskommun tar. Här kan grundprincip två kopplas till förorenat dagvatten då det handlar 

om att ämnen från samhället inte ska öka i naturen. De skriver till exempel att det ska finnas 

en strävan mot att föroreningar till luft och vatten ska minska (Sveriges ekokommuner 1 & 2). 

 Föreningen har också 12 nyckeltal som kan användas för att följa upp hållbarhetsarbetet i 

kommunerna. Dessa nyckeltal är bland annat hur stor andel i procent av en kommuns 

skogsbruk som är miljöcertifierat, hur många resor en invånare gör per år med 

kollektivtrafiken eller hur stor andel i procent av alla skolor som är miljöcertifierade. Dessa 

nyckeltal är väldigt precisa och enkla att mäta bara för att de ska fungera som en bra 

måttstock. Det finns dock inget nyckeltal som kan kopplas till ekosystemtjänster eller 

dagvatten (Sveriges ekokommuner 3).  

7.2 Sollentuna kommun 

Kommunen ligger norr om Stockholm och har ett invånarantal på ca 67 000 invånare 

(Sollentuna kommun 1, 2013). Kommunens area är 59km
2 

och 16km
2
 består av bebyggelse, se 

figur 3. 

 Sollentuna kommun är inte medlem i Sveriges ekokommuner (Sveriges ekokommuner 4).  

 Kommunens huvudrecipienter är Rösjön, Fjäturen, Väsjön, Snuggan, Norrviken, Edsviken, 

Ravalen, Vibyån och Översjön (Sollentuna kommun, 2012).  

 Sollentuna kommun är med i två vattensamverkansgrupper som heter Edsvikens 

Vattensamverkan och Oxunda Vattenverksamhet (Sollentuna kommun, 2012). 

7.3 Solna stad 

Solna stad ligger norr om Stockholm och har ett invånarantal på ca 71 000 personer (SCB, 

2013). Kommunens area är 21km
2 

och 5km
2
 består av bebyggelse, se figur 3. 

 Solna stad är inte medlem i Sveriges ekokommuner (Sveriges ekokommuner 4). 

 Kommunens huvudrecipienter är Råstasjön, Brunnsviken, Bällstaviken, Ulvsundasjön, 

Edsviken och Karlbergssjön (Stadsbyggnadsdivisionen Solna stad, 2006). 

 Kommunen är med i två vattensamverkansgrupper som heter Edsvikens Vattensamverkan 

(Sollentuna kommun, 2013) och Bällstaågruppen (Bällstaån 1, 2000). 

 

7.4 Sundbybergs stad 

Sundbybergs stad angränsar till Solna stad och har en befolkning på ca 41 800 personer 

(Sundbybergs stad 1, 2013). Kommunens area är 7 km
2 

och 3 km
2
 består av bebyggelse, se 

figur 3. 

 Sundbybergs stad har varit medlem i Sveriges ekokommuner sedan 1999 (Sundbybergs 

stad 2, 2013). 

 Kommunens huvudrecipienter är Bällstaviken, Igelbäcken, Lötsjön och norra Råstabäcken. 
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 Kommunen är med i tre vattensamverkansgrupper som heter Edsvikens Vattensamverkan 

(Sollentuna kommun, 2013), Bällstaågruppen (Bällstaån 1, 2000) och Igelbäcksgruppen 

(Stockholm (Stockholm Vatten 1, 2009). 

 Kartan nedan (Figur 3) visar tre av de kommuner som ingår i flerfallsstudien. Kartan visar 

Sollentuna kommun, Sundbybergs stad och Solna stad.  

 

  

Figur 3. Sollentuna kommun, Solna stad och Sundbybergs stad. © Lantmäteriet  [i2012/926] 
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7.5 Huddinge kommun 
Huddinge kommun ligger söder om Stockholm (Huddinge kommun 1, 2013) och har en 

folkmängd på ca 102 000 invånare (Huddinge kommun  2, 2013). Kommunens area är 140 

km
2 

och 32 km
2
 består av bebyggelse, se figur 4. 

 Huddinge kommun är medlem i Sveriges ekokommuner och har varit det sedan 1996 

(Huddinge kommun, 2012b).  

 I de dokument som har studerats står det inte vilka huvudrecipienter kommunen har. Det 

står däremot att kommunen har fem sjösystem eller huvudavrinningsområden. Dessa är 

Mälaren, Tyresån, Vitsån, Kagghamraån och Husbyån. 

 Kommunen är med i Tyresåns vattenvårdsförbund och Mälarens vattenvårdsförbund 

(Huddinge kommun, 2012a). 

 Kartan nedan (Figur 4) visar Huddinge kommun som är den fjärde kommunen som ingår i 

flerfallsstudien. 

  

Figur 4. Karta över Huddinge kommun. © Lantmäteriet [i2012/926] 
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8. Resultat 
Resultatet delas upp i två delar. Först redovisas resultatet från litteraturstudien om 

ekosystemtjänster som går att använda i dagvattenarbetet och sedan redovisas resultatet från 

flerfallsstudien av de fyra kommunernas arbete med dagvattenhantering. Kapitlet avslutas 

med tre sammanfattande tabeller av resultatet, tabell 1, 2 och 3.  

8.1 Resultat om vilka ekosystemtjänster som går att använda i 

dagvattenarbetet 
Så kallade gråa dagvattensystem (icke-ekologiska system) som består av rör, trottoarkanter, 

valv med mera används mycket i städer och förflyttar ofta vattnet snabbt från punktkällan till 

reningsanläggningar eller recipienter. Så kallade gröna dagvattensystem härmar istället den 

naturliga infiltrationen som sker i icke-urbana miljöer genom att hantera dagvattnet på plats 

och har bräddavloppsförmåga. Svackdiken, vegetation, våtmarker och genomsläppliga ytor 

fångar upp, fördröjer och filtrerar dagvattnet (Environmental Protection Agency, 2013). 

Fördröjning och filtrering av dagvatten kan avlasta de dagvattensystem som finns, vilket i sin 

tur kan bidra till kostnadsbesparingar då det kostar mycket pengar att bygga om och 

underhålla dessa system (Bolund & Hunhammar, 1999). Volymen på dagvattnet hanteras 

genom evapotranspiration (växternas transpiration och jordens förmåga att samla upp och 

avge vatten tillbaka till atmosfären), infiltration och återfuktning av jorden (Environmental 

Protection Agency, 2013). 

8.1.1 Gröna tak 

Gröna tak lämpar sig bra för urban dagvattenhantering då de använder det fria utrymmet på 

taken. De lagrar vatten vid nederbörd, fördröjer vattnets avrinning när det regnar som mest 

och får en del av vattnet att återgå till atmosfären via evapotranspiration (Oberndorfer et al., 

2007). Studier gjorda i bland annat Portland visar att vissa gröna tak kan hålla kvar mellan 66 

och 69 procent regnvatten om odlingssubstratet är över 10 centimeter tjockt. I andra studier 

har det visat sig att gröna tak kan hålla kvar mellan 25 och 100 procent om odlingssubstratet 

är tunnare än 10 centimeter. Generellt är avrinningen större ju tunnare odlingssubstratet är och 

ju mer taket lutar (Oberndorfer et al., 2007). 

 Grundstrukturen för ett grönt tak är att det består av ett jordliknande lager, 

odlingssubstratet, och några lätta komponenter som skiffer eller lera. Detta jordliknande lager 

lagrar sedan tillfälligt regnavattnet mellan regntillfällena. När det sedan regnar fångar lagret 

upp vatten och skickar tillbaka det till atmosfären genom evapotranspiration. Det kan även 

finnas även plastkoppar under jordlagret som fångar upp vatten som växterna sedan kan ta 

upp senare (Hunt & Szpir, 2013). 

 Forskning visar att ett problem med gröna tak är att utflödet från gröna tak kan bestå av 

mer kväve och fosfor än det regnvatten som har fallit på taket. Det pågår ständigt 

undersökningar om hur detta ska kunna förbättras. Forskning pekar på att det beror på hur 

odlingssubstratet är uppbyggt, en minskad mängd organiskt material i substratet kan minska 

mängden kväve och fosfor. Att välja växter som optimerar fosfor och kväveupptaget kan 

också bidra till att minska mängden näringsämnen som kan släppas ut från taken samtidigt 

som det ökar chansen för växterna att överleva (Hunt & Szpir, 2013 ; Oberndorfer et al., 

2007). 
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8.1.2 Träd 

Träd kan erbjuda många fördelar när det kommer till att lösa problemen med dagvatten. De 

kan reducera dagvattenavrinningen genom att fånga upp och lagra regnvattnet i trädkronan för 

att sedan skicka tillbaka till atmosfären. Löven och rötterna skapar förhållanden i marken som 

är positiva för infiltrationen av dagvatten till marken. Träd hjälper även till att sakta ner och 

tillfälligt lagra regnvatten samtidigt som de minskar spridningen av föroreningar genom att de 

tar upp föroreningar och näringsämnen genom rötterna. De omvandlar och lagrar sedan 

föroreningarna i rötter, stam och löv eller använder dem som näring. Dessa ämnen är bland 

annat metaller, organiska beståndsdelar, lösningsmedel och drivmedel. Träd ses dock ofta inte 

som att de ingår i varken grön eller grå dagvattenhantering. De används mest för sitt estetiska 

värde och för att bidra till en positiv landskapsbild (Environmental Protection Agency, 2013). 

 Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att träd ska fungera bra som dagvattenhanterare. 

De kräver bra jord, tillräckligt mycket plats för att växa, dränage och bevattning. Jordens 

porositet, infiltrationsgrad och permeabilitet är viktiga aspekter för att uppnå ett bra resultat. 

Dessa aspekter påverkar mängden luft, näringsämnesgraden och fuktigheten i jorden som 

finns till förfogande för trädets rötter. Det påverkar också hur mycket regnvatten som kan 

infiltreras genom marken istället för att rinna över marken. I urbana miljöer är det ofta 

ogenomträngliga ytor och kompakta jordlager vilket gör detta till ett problem. Dagvattnet 

rinner på marken istället för ner i marken och rötterna tvingas upp mot ytan för att få syre och 

fukt, vilket ofta leder till att trädens rötter förstör gator och trottoarer. Dessa aspekter kan leda 

till att träden börjar växa dåligt och blir en risk vilket gör att de tas bort, även om det inte är 

trädet som det är fel på utan platsens utformning. Dessa problem ger utmaningar åt både de 

som arbetar med dagvattenhantering och de som arbetar med träd i stadsmiljö. En lösning på 

detta kan vara att helt enkelt designa trädplanteringsområden för att öka infiltrationen och 

begränsa att jorden blir kompakt. Sedan konstruera området så att dagvatten från tak och gator 

rinner mot träden. Detta går att uppnå i de mest komplicerade urbana miljöer. Genom kreativ 

design och genom att ge trottoarer stöd med pålar, pelare och strukturella celler kan jorden bli 

mer genomsläpplig. Vägar kan göras mer genomsläppliga genom användning av så kallad 

strukturell jord. Strukturell jord består oftast av ca 70 - 80% kantigt grus, 20 - 30% lerjord och 

några få procent hydrogel för att leran och gruset inte ska separera sig från varandra. 

Jordblandningen får då hålrum som lämpar sig bra för trädens rötter och för infiltration av 

dagvattnet. Ju mer plats som dessutom finns till förfogande för trädet att växa på, desto större 

krona får det och desto mer regnvatten kan det då ta omhand (Environmental Protection 

Agency, 2013). 

8.1.3 Genomsläppliga ytor 

Genomsläppliga ytor kan vara en mängd olika ytor. Det kan till exempel vara betong, galler 

och asfaltsystem och består av olika typer av nätverk och håligheter. Syftet med alla dessa 

ytor är det samma, att de släpper igenom vatten. Dessa kan kombineras med olika 

ekosystemtjänster som exempelvis trädets funktion att omhänderta dagvatten (Environmental 

Protection Agency, 2013). 

8.1.4 Svackdiken 

Svackdiken är fördjupningar i marken vars syfte är att fördröja och infiltrera dagvatten och de 

består av träd och annan vegetation. För att det ska fungera bra bör det ingå vegetation, jord 



25 
 

och någon form av dränage. Svackdiket utnyttjar den naturliga lutningen och minskar 

hastigheten på flödet i dagvattenavrinningen samtidigt som vegetationen absorberar en del av 

vattnet (Environmental Protection Agency, 2013). 

8.1.5 Infiltration på gräsytor 

Takvatten leds vanligtvis till dagvattennätet via stuprännor och stuprör och avrinningen på 

vanliga hårdgjorda tak är snabb. Genom att längst ner på stupröret anlägga så kallade 

stuprörsutkastare som leder vattnet till en ränna av sten eller något liknande material kan 

vattnet sedan ledas ut på en infiltrationsyta, exempelvis gräs (Stahre, 2004.Sid 26).  

8.1.6 Våtmarker och dammar 

I och med den ökade medvetenheten om att dagvatten sprider föroreningar har det lett till att 

det har konstruerats olika typer av våtmarker och dammar för att behandla problemet. Detta 

har blivit allt vanligare vid vägar och motorvägar och det har ökat från att i mitten 1990-talet 

bara finnas längs några få vägar i Sverige till mer än 400 anläggningar år 2004. Många studier 

har gjorts på hur effektivt dessa typer av anläggningar kan minska föroreningar. Resultaten 

visar att mer än 80% av metallerna, 70% av fosforn och 30% kvävet kan avlägsnas från 

dagvattnet under vissa perioder. Dock pekar resultaten på att det under vinterhalvåret inte ger 

lika effektiva resultat. Även organiska föroreningar som olja, fett och kolväte 

petroleumprodukter har visat sig hållas kvar i dammar, dock finns det inte lika klara siffror på 

hur bra de håller kvar organiska föroreningar. Många av de dammar som har byggts har flera 

syften, de minskar utsläppen av föroreningar och minskar också trycket på dagvattennätet och 

vattendrag, huvudmotivet är dock oftast att skydda recipienterna. Huvudfunktionen med 

dammarna är att de tar bort föroreningar via sedimentation, då de oftast byggs vid vägar och 

föroreningarna från vägar mestadels är i form av olika former av partiklar (Starzec et al., 

2004). Dammar och våtmarker kan även användas för att bromsa upp flödet från dagvatten 

(Moore & Hunt, 2011). 

 En studie gjord på svenska dammar visar att storleken på dammen är avgörande för hur bra 

sedimenten fångar upp föroreningar, små dammar under 100m
2
 visade sig ha en högre 

metallhalt i sina sediment än större dammar. Däremot visade det sig att formen på dammen 

inte påverkade resultatet (Starzec et al., 2004)  

 En studie gjord vid Oslos flygplats över ett våtmarkssystem med öppna små kanaler och 

svackdiken som till slut leder vattnet till en central damm visar att systemet jämfört med ett 

konventionellt dagvattensystem ger många fördelar. Det tar bort föroreningar och fördröjer 

vattnet, det ekologiska värdet i området ökar, det skyddar de våtmarker som naturligt finns i 

området och det har även positiva estetiska effekter. I fallstudien på Oslos flygplats krävs det 

givetvis att vissa kriterier är uppfyllda för att systemet skall fungera. En viss vegetation i 

dammen krävs, även rätt storlek och djup för att undvika algblomning och syrebrist krävs 

också. Dagvattnet bör gå i någon form av kanaler eller svackdiken innan de slutligen når den 

stora dammen, detta bland annat för att flödet på vattnet inte ska bli för stort (Åstebøl et al., 

2004). 

8.2 Resultat från flerfallsstudien 

Utfallet av studien redovisas genom att varje kommun delas upp i varsin del. Först redovisas 

en sammanfattning av vad kommunerna skriver om dagvattenarbetet i sina olika dokument, 
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främst översiktsplaner och dagvattenstrategier. Endast väsentliga delar har valts ut då det i 

översiktsplaner och liknande dokument står övergripande om hur respektive kommun ämnar 

arbeta med dagvattenfrågor. Svaren från intervjuerna gav ett liknande resonemang som texten 

i dessa dokument och därför baseras resultatdelen mestadels på resultatet från intervjuerna 

samt mailkonversationen. Efter genomgången av vad som står i olika dokument följer det för 

varje kommun en del som beskriver vad respondenterna har svarat. En kort genomgång om 

berörda vattensamverkansgrupper ges också i slutet. Resultatet sammanfattas slutligen i form 

av en samfattande text och tre tabeller. Tabellerna visar dock inte i vilken utsträckning 

respektive kommun nyttjar en enskild ekosystemtjänst, men de visar om det finns några 

väldigt klara skillnader som att en tjänst inte nyttjas överhuvudtaget. I en av tabellerna ingår 

även en kolumn som visar vilken kategori respektive ekosystemtjänst tillhör enligt 

kategoriseringen skapad av MA (2005). Där är det jag som har gjort en bedömning av vilka 

kategorier tjänsterna ingår i. 

8.2.1 Sollentuna kommun 

I översiktsplanen för Sollentuna kommun skriver kommunen om några problem med 

föroreningar som förekommer i området. De skriver om problem med förhöjd halt av 

näringsämnen i bottensediment, bland annat i Edsviken och Norrviken. De skriver även att det 

är problem med övergödning i hela Oxundaåns avrinningsområde. Kommunen är medveten 

om att dessa utsläpp kan leda till bland annat syrebrist i sjöar och vattendrag, algblomningar, 

litet siktdjup och även fiskdöd.  De skriver även att dessa problem bidrar till att sjöarnas 

förmåga att erbjuda rekreativa aktiviteter som friluftsliv och bad minskar och även att 

Mälaren som vattentäkt påverkas av detta (Sollentuna kommun, 2012).  

 I översiktsplanen nämns också klimatförändringarna och de intensiva regn som kan uppstå 

som följd vilket i sin tur kan leda till att föroreningar från dagvattnet i högre grad når sjöar 

och vattendrag (Sollentuna kommun, 2012). 

 Det är Sollentuna energi AB som är VA-huvudman i kommunen. De arbetar med att 

tillämpa lokalt omhändertagande av vatten där det finns möjlighet. Detta för att försöka 

återskapa den naturliga infiltreringsfunktion som fanns innan det byggdes hårdgjorda ytor på 

platsen (Sollentuna energi 1). 

8.2.2 Mailkonversation med Sollentuna kommun 

Respondenten hävdar att kommunen använder sig av ekosystemtjänster i dagvattenarbetet. I 

vissa fall är det uttalat i en plan att det ska vara gröna tak och andra fall sker hanteringen 

”naturligt” genom exempelvis en grusad bollplan eller ett dike invid en väg. Intresset ökar 

ständigt angående vad de faktiskt kan göra för att minska den direkta avrinningen till recipient 

genom att använda sig av olika typer av ekosystemtjänster. I första hand försöker kommunen 

använda sig av LOD, i andra hand tillämpas fördröjning av dagvatten och i tredje hand 

används rörledningar till recipient.  

 Samverkansgrupperna som kommunen är medlem i syftar till att initiera, systematisera 

koordinera det vattenvårdsarbete som berörda kommuner utför i respektive avrinningsområde. 

 De viktigaste aspekterna som berör dagvattenarbetet vid byggnation av ett nytt område är 

mark- och höjdförhållandena. En utredning om funktioner och värden ska genomföras inom 

kommunen och där ska ytor som lämpar sig bra för dagvattenhantering pekas ut. 
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 Ekosystemtjänster prioriteras i kommunen då det enligt respondenten är den billigaste och 

bästa lösningen i de flesta fall (Personlig kommentar, Sollentuna kommun, 2013-11-13). 

8.2.3 Solna stad 

I Solna stads översiktplan står det att de anser att vattnet är en regional resurs som är viktig 

för invånarnas välmående, stadsbilden, friluftsliv och som rekreation. Det är även många djur 

och växters livsmiljö och det är till följd av dessa påståenden viktigt att ta väl hand om vattnet 

på regional nivå. De menar att det är viktigt att vattnet går att utnyttja samtidigt som det ska 

skyddas (Stadsbyggnadsdivisionen Solna stad, 2006). 

 I avsnittet om dagvatten skriver de i sin översiktsplanering att dagvatten innehåller en hel 

del föroreningar och att de med mer djup kunskap om ekologi och miljö har det har erhållit 

nya sätt att se på hur dagvatten kan nyttjas. De menar att det är väldigt viktigt att dagvattnet 

som når sjöar, vattendrag eller grundvatten är tillräckligt renat för att inte skada olika 

livsmiljöer (Stadsbyggnadsdivisionen Solna stad, 2006). 

 I dagvattenstrategin är en rad ekosystemtjänster uppräknade som exempel på hur naturen 

kan användas för att rena vattnet. Där nämns gröna tak, dammar, infiltrering på gräsytor, 

undvika att kantstenar brukas samt att undvika hårdgjorda ytor runt träd i stadsmiljö (Boström 

& Gehlin, 2002).  

 I översiktsplanen för Solna stad står det information om statusen på kommunens sjöar och 

vattendrag:  

 - Råstasjön, Brunnsviken och Bällstaviken-Ulvsundasjön har stora mängder av olika 

föroreningar i bottensedimenten, bland annat tungmetaller. De har även höga halter av fosfor 

och kväve och i Bällstaviken-Ulsvsundasjön är även bakterietalen förhöjda 

(Stadsbyggnadsdivisionen Solna stad, 2006). 

 - För Karlbergssjön gäller också höga halter av föroreningar i bottensediment samt höga 

halter av kväve och fosfor. I Karlbergssjön är bakterietalen höga vilket gör att det ibland inte 

lämpar sig att bada i vattnet. Detta problem finns bland annat på grund av bräddning av 

avloppsvatten inom Stockholms stad (Stadsbyggnadsdivisionen Solna stad, 2006). 

 - Edsviken har höga halter av fosfor och kväve. I de djupare delarna blir det ibland 

syrebrist som leder till att svavelväte bildas, detta leder i sin tur till att det från sedimenten 

frigörs fosfor. Sedimenten har ett högt innehåll av nickel, koppar, krom, och zink. Även låga 

halter av arsenik, kadmium och bly (Stadsbyggnadsdivisionen Solna stad, 2006). 

 Solna stad har även tagit fram mål för vattenarbetet i kommunen (Stadsbyggnadsdivisionen 

Solna stad, 2006. Sid 75): 

” 

 Dagvatten som avleds till recipient eller omhändertas lokalt genom infiltration skall 

vara så rent att det inte ger negativ påverkan på levande organismer. 

 

 Dagvatten skall omhändertas så nära källan som möjligt. 

 

 Grundvattennivåerna skall inte förändras på grund av stadens expansion.  
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  Vattenkvaliteten i Råstasjön, Brunnsviken, Edsviken och Bällstaviken/Ulvsundasjön 

skall förbättras.”  

8.2.4 Intervju med Solna stad 

Respondenten från Solna stad menar att det största problemet kopplat till vattenfrågor inom 

kommunen är att kommunens recipienter är övergödda, bland annat på grund av förorenat 

dagvatten från trafikerade vägar, arbetsplatsområden och mindre industriområden. Dagvattnet 

rinner ofta direkt ut till recipient vilket ses som ett problem. För att ta hand om dagvattnet 

använder sig kommunen bland annat av ett antal vattenmagasin där partiklarna från dagvattnet 

får sedimentera men de har också ett antal dammar för rening och fördröjning av dagvatten. 

Det finns även några makadammagasin både med och utan träd som leder dagvattnet i 

underjordiska diken. Tanken är att partiklar ska fastna i marken innan det går vidare till 

recipient. 

 Respondenten hävdar att det denne kan göra när det gäller förvaltningen av dagvattnet är 

att i detaljplaner och program försöka påverka lösningarna för dagvattenhanteringen i de fall 

denne är inkopplad i ärendet. Kommunen har dock en allmän praxis som innebär att det vid 

exempelvis större vägbyggen som avser en trafikmängd på minst 10 000 fordon per dygn ska 

finns någon slags rening av dagvattnet. Även Trafikverket har några dammar inom 

kommunen men dessa ansvarar Trafikverket för. 

 En lösning som respondenten hävdar är bra är användningen av svackdiken. Det finns dock 

inte plats för diken i stadsmiljö och då det ska byggas upp ny stad överallt bidrar det till att det 

är svårt att använda sig av svackdiken. 

 Det är Solna Vatten AB som ansvarar för VA-nätet i kommunen. Vid kraftig nederbörd 

kan det på några få ställen läcka över från spillvattenledningarna. Detta läckagevatten går då 

istället för till reningsverket direkt ut till recipienten. Kommunen har där ställt krav på Solna 

Vatten AB om att de ska vidta åtgärder för dessa problem. Bolaget har därför i ett område där 

detta har varit ett problem anordnat en bäck som bidrar till att vattnet inte rinner direkt ut till 

recipient. 

 På frågan om ekosystemtjänster står högt upp på prioriteringslistan när det gäller åtgärder 

för dagvattenproblematiken så hävdar respondenten att kommunen inte har så hög prioritet på 

sådana typer av lösningar men denne försöker påverka så att användandet av 

ekosystemtjänster ska öka inom kommunen. Detta genom att exempelvis propagera för gröna 

tak och gröna gårdar. Respondenten har länge påpekat användandet av gröna tak men det 

råder en skepsis bland exploatörer till att använda den lösningen. En anledning till detta är att 

det finns många exempel på gröna tak som inte har gett önskad effekt, snarare en negativ 

effekt. Respondenten menar också att det i allmänhet är bra att skapa trög dagvattenavledning 

på ytan då det har en mildrande effekt på översvämningar. 

 Intresset för att överhuvudtaget arbeta mer med vattenfrågor har ökat i kommunen i och 

med införandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Även de samarbeten som kommunen har med 

aktörer i de vattensamverkansgrupper som de är medlem i bidrar till viss del till att 

kommunen arbetar mer med vattenfrågor. Dock går arbetet trögt. 

 Hur stor del av dagvattnet som tas om hand av ekosystemtjänster är svårt för respondenten 

att svara på men i den tätbebyggda delen av kommunen är det dock en väldigt liten del. I 

detaljplaner står det ofta att vattnet ska tas om hand på plats, fördröjas och infiltreras. Men när 
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projektet sedan genomförs i praktiken blir det ofta inte som det står i detaljplanen när det 

gäller dagvattenhanteringen. Ett problem som nämns här är att det i bebyggelsen allt som 

oftast ska byggas kantstenar runt bland annat vägar, detta gör att vattnet inte kan rinna ut på 

en grönyta. 

 När nya områden byggs är det många aspekter som spelar in. Nya Ulriksdal tas upp som 

exempel. I området fanns det inte mycket grönska utan endast ett fåtal tallar, dessa tallar ville 

respondenten bevara och arbetade hårt för att en dagvattenhantering basserad på 

ekosystemtjänster skulle bli verklighet där. Tallarna fick ingå som en del av ett parkstråk som 

kommunen ville ha i området, däremot bidrog lutningen på marken till att det inte gick att 

använda ekosystemtjänster där. Det fanns heller inte plats för någon mer grönstruktur i 

området vilket resulterade i att dagvattnet nu istället leds med rörledningar till recipient, utan 

någon inblandning av ekosystemtjänster (Personlig kommentar, Solna stad, 2013-11-01).  

8.2.5 Sundbybergs stad 

I storskogen och centrala Sundbyberg leds dagvatten och spillvatten i kombinerade ledningar 

till Bromma avloppsreningsverk. I översiktsplanen för kommunen står det att dessa 

kombinerade nät är känsliga för höga vattenflöden och det är därmed också en större risk för 

översvämning av där. Det står att detta måste tas i beaktande vid planering av området 

(Sundbybergs stad, 2013). 

 I översiktsplanen finns ingen uppsatt lista i punktform för målen med dagvattenhanteringen 

men i texten kan man utläsa några av kommunen mål. Andelen hårdgjorda ytor ska 

minimeras, dagvattnet ska då det är möjligt omhändertas på plats, material som kan bidra till 

miljöstörning genom att ge ifrån sig skadliga ämnen till dagvattnet ska undvikas. Det ska 

ställas krav på valet av material och krav på en bra dagvattenhantering i bygglov, detaljplaner 

och avtal och genom användning av exempelvis gröna tak. Dagvattnet ska ses som en resurs 

som kan bidra till en positiv effekt i park- och bebyggelseområden och dagvatten från 

parkeringsytor och hårt trafikerade vägar ska renas före det leds vidare till en recipient. 

Kommunen skriver att det är viktigt att minska föroreningarna i Bällstaån, både för själva ån 

men också för Mälaren som Bällstaån mynnar ut i (Sundbybergs stad, 2013). 

8.2.6 Intervju med Sundbybergs stad 

Vid intervjun med Sundbybergs stad inleder respondenten med att säga att klimatförändringar 

och höjd havsvattennivå eventuellt kan innebära saltinträngning i Mälaren vilket är 

kommunens dricksvattentäkt och att hela regionen måste ta höjd för detta.  De scenarier som 

förutspås säger att Mälaren kommer att klara sig i minst 100 år framåt men risken för 

saltvatteninträngningar och översvämningar måste minska över tid (Personlig kommentar, 

Sundbybergs stad, 2013-10-28). Detta handlar alltså inte om samma typ av 

saltvatteninträngning som sker vid för stort uttag av grundvatten utan om att det kan föras 

över saltvatten till Mälaren vid förändrade havsnivåer (SOU, 2006). 

 Kommunen har problem med vattenkvaliten i de sjöar och vattendrag som tillhör dem. 

Respondenten kopplar samman vattenproblematiken med de miljökvalitetsnormer som finns 

för vattendragen och sjöarna och denne trycker ständigt på att det är många olika intressen 

som kommer i konflikt med varandra vilket leder till att det är svårt att nå målen med 

miljökvalitetsnormerna. Respondenten hänvisar exempelvis till den Regionala 

utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS, 2010) som ger en klar målbild om att 
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Stockholmsregionen ska växa. Detta leder till mer hårdgjorda ytor och en ständigt ökande 

förtätning av staden. Det finns många olika mål ”uppifrån” som gör det svårt att arbeta med 

ekosystemtjänster på lokal nivå.  

 För att försöka få in mer ekosystemtjänster och generell natur i kommunen arbetar de med 

något som kallas grönytefaktor vid nybyggnation av stadsdelar. Detta gör att det blir lättare att 

få in mer grönska i samhället för de som arbetar med miljöfrågor. I gamla befintliga områden 

är det däremot svårare att få in naturen. 

 När nya områden byggs på exempelvis gammal industrimark saneras marken först vilket 

leder till att dagvattnet blir renare utifrån den aspekten även om det inte har med nyttjandet av 

ekosystemtjänster att göra. Dagvatten och dess problem är en prioriterad fråga i kommunen 

men samtidigt så är det hög prioritet på att bygga och förtäta områden. Dagvattenutredningar 

genomförs men på grund av målkonflikter om tillväxt och förtätning så är det svårt att få in 

ekosystemperspektivet i byggnadsprocessen hävdar respondenten. De arbetar med LOD, 

försöker skapa gröna ytor och skapar gröna tak, har fördröjningsmagasin och träd med 

skelettjordar med mera för att infiltrera och fördröja dagvattnet. Det är dock svårt att veta vad 

som rent juridiskt får skrivas i detaljplaner och olika jurister säger olika saker, detta hävdar 

respondenten att alla kommuner har problem med.  

 De samarbetsgrupper som finns är till för att uppnå målen med miljökvalitetsnormerna, det 

ser dock ut som att målen inte kommer att uppnås.  

 Då kommunen arbetar med grönytefaktor anser respondenten att ekosystemtjänster i 

kommunen är högt prioriterat då dessa två hänger ihop med varandra (Personlig kommentar, 

Sundbybergs stad, 2013-10-28). 

8.2.7 Huddinge kommun 

Många sjöar i Huddinge kommun är drabbade av övergödning, bland annat en sjö som heter 

Långsjön och som tillhör Mälarens avrinningsområde. Även Trehörningen, Orlången, 

Drevviken och Magelugnen är övergödda och de tillhör Tyresåns avrinningsområde. 

Trehörningen och Orlången är mest utsatta och där måste näringshalterna mer än halveras 

(Huddinge kommun 2012).  

 För att lösa dessa problem skriver kommunen i sin översiktsplan att det är extra viktigt att 

arbeta för att minska näringsämnena som finns i dagvattnet. Detta genom att arbeta 

förebyggande men också genom att koppla bort utsläpp från avloppsledningar, alltså 

bräddning av spillvatten (Huddinge kommun, 2012). 

 Huddinge kommuns dagvattenstrategi har de satt upp några mål för dagvattenarbetet 

(Huddinge kommun, 2013. Sid 6): 

 

” 

 Uppkomsten av dagvatten ska minimeras. 

 Belastningen på nedströms liggande vattenområden ska vid exploatering, så långt det 

är möjligt, inte öka.  

 

 Hänsyn ska tas till risker av förväntade klimatförändringar och höga flöden.  
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 Förorening av dagvatten ska undvikas.  

 

 Förorenat dagvatten ska hållas åtskilt från mindre förorenat dagvatten tills rening 

genomförts.  

 

 Dagvatten ska, där så är möjligt, i första hand infiltreras och i andra hand fördröjas 

innan det leds till recipient.  

 

 Dagvatten ska, där så är möjligt, användas som en pedagogisk, rekreativ och estetisk 

resurs samt gynna den biologiska mångfalden.  

 

 Öppna dagvattenlösningar ska, så långt det är möjligt, väljas före slutna system.  

 

 Befintliga öppna dagvattenlösningar ska, så långt det är möjligt, bevaras. 

  

 Befintliga slutna dagvattensystem ska, där så är möjligt, öppnas upp.  

 

 Dagvattnet ska hanteras så att skador på byggnader och anläggningar och försämrade 

livsmiljöer för växter och djur undviks samt att risker för människor undviks.”  

8.2.8 Intervju med Huddinge kommun 

Vid intervjun med i Huddinge kommun sa respondenten att huvudproblemet i området är att 

många av deras sjöar är övergödda och även om det inte är en akut fråga och läget just nu är 

under kontroll så kan det på sikt förstöra regionens dricksvattentäkter. Kommunen får sitt 

drickvatten från Mälaren och om det sker saker kring Mälaren som påverkar den negativt blir 

det svårare och dyrare att rena vattnet. Denna övergödning beror dels på gamla synder från 

gammla jordbruk vid Orlången och ett gammalt reningsverk vid Trehörningen. Den största 

påverkan på kommunens sjöar kommer dock från dagvattnet, ungefär 60 % av påverkan 

kommer därifrån och genom att revidera om dagvattenstrategin och arbeta hårt med att 

implementera denna i alla samhällsbyggnadsprocesser så arbetar kommunen mot att förbättra 

tillståndet. När kommunen bygger nya områden ska de bli ännu bättre på att ta hand om 

dagvattnet och på det viset minska påverkan på sjöarna. Det är även i Huddinge kommun 

svårt att göra något i de områden som redan är byggda. Fokus ligger på att klara 

miljökvalitetsnormerna men det ser inte ut som att kommunen kommer att klara de uppsatta 

målen. 

 Ett problem i Huddinge kommun är att avloppsystemet är ett gammalt system byggt i ett 

duplikat system. Det finns felkopplingar, läckage och vid kraftig nederbörd kan det vid 

pumpstationerna bli bräddningar av systemet vilket leder till att spillvatten kan läcka ut och 

rinna ut direkt till recipient. Det är Stockholm Vatten som är VA-huvudman och kommunen 

påminner dem ständigt om att åtgärda dessa problem. Just nu pågår det en screening av hela 

kommunens ledningsnät utförd av Stockholm Vatten för att hitta dessa fel.  

 I övrigt är de viktigaste åtgärderna att dagvattnet från början inte blir förorenat och att 

mängden dagvatten minimeras enligt respondenten. Detta genom att vid nybyggnation 

minimera mängden hårdgjord yta, använda olika typer av fördröjning och exempelvis gröna 

tak. LOD är också användbart, till exempel att vatten leds ut på gräsmattan i ett 
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bostadsområde och infiltreras lokalt.  

 Det finns juridiska aspekter inblandade i hanteringen av dagvatten. Detta innebär att det är 

svårt att ställa krav som exempelvis krav på gröna tak i detaljplanerna. Detta blir ofta 

avtalsfrågor som endast gäller ett specifikt fall. Dock kan kommunen givetvis påverka mer 

om de äger marken, då handlar det om att komma överens med exploatören om att det är 

viktigt att ta hand om dagvattnet och helst genom någon ekosystemtjänst. Är det däremot ett 

industriområde som ska byggas går det ofta att finna stöd i miljöbalken menar respondenten. 

 Kommunen har byggt ett antal dagvattenanläggningar, Flemingsbergsviken i Flemingsberg 

är ett exempel. Där har det byggts en våtmarksanläggning så att vattnet fördröjs och renas 

innan det går ut i Orlången. Det har även byggts flera våtmarksanläggningar i den å, 

Fullerstaån, som 70% av föroreningarna till Trehörningen kommer ifrån. Respondenten 

hävdar att dessa anläggningar renar vattnet till viss del men att det egentligen inte är 

tillräckligt. 

 Respondenten är positiv till de samarbeten som finns med andra kommuner. Ibland sker 

det gemensamma undersökningar eller åtgärder vilket denne ser som positivt. Kommer de 

överens om något inom samverkansgruppen återspeglas det till viss del även i kommunens 

eget arbete. 

 Ekosystemtjänster står högt på prioriteringslistan när det gäller val av tillvägagångssätt 

angående att lösa dagvattenfrågan (Personlig kommentar, Huddinge kommun, 2013-10-25). 

8.3 Vattensamverkansgrupperna 
De olika vattensamverkansgrupper som finns består av representanter från kommunerna som 

tillhör det avrinningsområde som gruppen avser. Ibland ingår också andra berörda aktörer 

som Stockholm Vatten AB, Solna Vatten AB eller Länsstyrelsen i Stockholms län. I 

Bällstaågruppen ingår till exempel Järfälla kommun, Stockholm stad, Solna stad, 

Sundbybergs stad, Solna Vatten AB, Stockholm Vatten AB samt Länsstyrelsen i Stockholms 

län (Bällstaån 1, 2000).  

 Gemensamt för dessa samverkansgrupper är att de har bildats för att förbättra 

vattenkvalitén i de recipienter som finns. Några exempel på detta redovisas nedan. 

 På Bälstaågruppens hemsida har det lagts ut ett samarbetsdokument för hur gruppen ska 

arbeta med frågor som rör Bällstaån. Syftet är att minska halten av föroreningar som tillförs 

Bällstaån och Bällstaviken (Bällstaån 1, 2000). 

 På Tyresåns Vattenvårdsförbunds hemsida förklaras syftet på liknande sätt. Där är syftet 

med förbundet att undersöka miljön och ta fram åtgärdsförslag samt att informera om 

Tyresån, detta för att bevara de naturvärden som finns (Tyresåns vattenvårdsförbund 1).  

 Respektive vattenvårdsförbund har också gemensamt uppsatta mål som givetvis har 

formulerats olika men där syftet är det samma. Ett exempel på detta är ett av målen från 

Tyresåns vattenvårdsförbund:  

”Åtgärdsarbetet ska syfta till att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 

och det övergripande målet om god ekologisk och kemisk status för alla vatten.”  (Lundberg, 

2010. Sid. 10). 
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8.4 Sammanfattning av resultatet 
Nedan följer tre sammanfattande tabeller av resultatet, se tabell 1, 2 och 3. Tabellerna visar 

inte i vilken utsträckning respektive kommun nyttjar en enskild ekosystemtjänst, men de visar 

om det finns några väldigt klara skillnader som att en tjänst inte nyttjas överhuvudtaget. I en 

av tabellerna, tabell 2, ingår även en kolumn som visar vilken kategori respektive 

ekosystemtjänst tillhör enligt kategoriseringen skapad av MA (2005). Där är det jag som har 

gjort en bedömning av vilka kategorier tjänsterna ingår i. 

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga kommuner har problem med 

föroreningar och övergödning i sina recipienter, har mycket hårdgjorda ytor och tät 

bebyggelse, se tabell 1. I två av fyra kommuner, Solna och Sundbyberg, kan det konstateras 

att det råder prioriteringskonflikter, se tabell 1. Alla fyra kommuner använder samtliga 

ekosystemtjänster som har tagits upp i resultatdelen, se tabell 2. I de fall som 

ekosystemtjänster inte går att använda används andra lösningar som rörledningar och 

fördröjningsmagasin, se tabell 3. 

 

 

Typ av problem Sollentuna Solna Sundbyberg Huddinge 

Övergödning i sjöar och vattendrag         

Mycket hårdgjorda ytor         

Tät bebyggelse         

Prioriteringskonflikter       

Övriga föroreningar i sjöar och 
vattendrag 

        

 

 

 

Ekosystemtjänster Sollentuna Solna Sundbyberg Huddinge MA-kategori 

Gröna tak         R, S 
Träd         R, K, S 
Genomsläppliga ytor         R 
Svackdiken         R, S 
Infiltration på gräsytor         R, S 
Våtmarker och 
dammar 

        R, K, S 

 

 

Andra lösningar Sollentuna Solna Sundbyberg Huddinge 

Rörledningar         
Fördröjningsmagasin         

Tabell 1. Tabellen visar en sammanfattning av de problem som kommunerna har kopplat till 

dagvatten och dagvattenhantering. 

 

 

 

Tabell 2. Tabellen visar en sammafattning av de ekosystemtjänster som respektive kommun använder 

sig av i sitt dagvattenarbete. Den visar även vilka kategorier ekosystemtjänsten tillhör enligt 

kategoriseringen som MA (2005) har skapat. Teckenförklaringar: P = Producerande tjänst,                     

R = Reglerande tjänst, K = Kulturell tjänst och S = Stödjande tjänst. 

Tabell 3. Tabellen visar de andra konkreta lösningar som kommunerna använder sig 

av för att ta hand om dagvattnet. 
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9. Analys 
I analysen används de begrepp och teorier som har beskrivits i kapitel 5. Dessa begrepp 

kopplas i detta kapitel till resultatet som redoviats i kapitel 8. 

 Folke et al., (2011) menar att människan väljer att förvalta naturresurser utifrån dess 

synsätt på naturen och SOU (2013) beskriver två olika synsätt som vi har på naturens resurser. 

Det synsätt som generellt råder i världen är enligt SOU (2013) synsättet om att den 

ekonomiska dimensionen kan växa och påverka de två andra dimensionerna utan att det till 

slut ger en påverkan på ekonomin. Detta påstående stärks av Walker och Salt (2006) bland 

annat genom att endast de värden som går att mäta anses värdefulla, alltså värderas inte de 

”osynliga” produkter som genereras av ekosystemtjänster i lika stor utsträckning i samhället. I 

denna studie syftar detta exempelvis till de renande tjänster som finns och att 

Stockholmsregionen överhuvudtaget har tillgång till rena vattenförekomster som kan bidra 

med färskvatten åt befolkningen. 

 Enligt Walker och Salt (2006) sätter samhället effektivitet och optimering i första rummet 

och detta går att koppla till regionens vilja att tillväxa (RUFS, 2010) som även kom på tal i 

intervjun med Sundbybergs stad (personlig kommentar, Sundbybergs stad, 2013-10-28). 

Hinderanalysen genomförd av SOU (2013) visar att olika värden ställs mot varandra och att 

det ofta uppstår prioriteringskomplikationer. Flerfallsstudieobjekten i denna studie har också 

en vilja att tillväxa och det leder till att ekosystemtjänsternas värde och då också dess förmåga 

att rena dagvattnet i vissa kommuner bortprioriteras. Exempelvis vid byggnationen av Nya 

Ulriksdal där det arbetades hårt för att ekosystemtjänster skulle användas i området men på 

grund av lutningsaspekter och platsbrist byggdes det istället rörledningar för att leda bort 

dagvattnet. I detaljplaner för olika projekt står det ofta att dagvattnet ska infiltreras och 

fördröjas på plats, dock blir det ofta inte så i praktiken. Ytterligare ett exempel är platsbristen 

och nyttjandet av svackdiken. På grund av att det ständigt ska förtätas i Solna stad finns det 

inte plats för dessa diken (Personlig kommentar, Solna stad, 2013-11-01). Respondenten från 

Sundbybergs stad beskriver samma problem då de har många krav på sig från högre instanser 

och det ständigt ska byggas ut och förtätas i kommunen. Dagvattenutredningar genomförs 

men på grund av målkonflikter om tillväxt och förtätning försvårar det arbetet med att få in 

ekosystemtjänstperspektivet i byggnadsprocessen (Personlig kommentar, Sundbybergs stad, 

2013-10-28). Detta pekar alltså på att det i många fall är den ekonomiska aspekten som 

prioriteras framför den ekologiska.  Från Huddinge och Sollentuna kommun gavs inget tydligt 

resonemang om att det ibland uppkommer prioriterings- eller målkonflikter. Det är 

anmärkningsvärt då det i de andra två intervjuerna kom på tal utan att jag frågade om det, se 

tabell 1. 

 Begreppet ekosystemtjänster saknas enligt resultatet från hinderanalysen utförd av SOU 

(2013)  i både förordningar och lagar och det önskas bland de som arbetar med miljöfrågor på 

olika instanser att det ska bli tydligare hur begreppet ska appliceras. Lagstiftningen visar att 

naturen är viktig men nyttjandet av eksosystemtjänster hamnar i skymundan menar SOU 

(2013). Resultatet från denna studie visar att det är svårt att veta vad som juridiskt får skrivas i 

detaljplaner, bland annat för att olika jurister påstår olika saker. Detta är ett problem som alla 

kommuner drabbas av (Personlig kommentar, Sundbybergs stad, 2013-10-28).  Det är också 

svårt att ställa krav på olika lösningar angående dagvattenhanteringen i detaljplanerna, 
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exempelvis gröna tak. Detta på grund av de juridiska aspekterna och det leder till att det ofta 

blir avtalsfrågor i varje specifikt fall (Personlig kommentar, Solna stad, 2013-11-01). 

 Walker och Salt (2006) beskriver värdet i att uppnå resiliens i social-ekologiska system. 

Resultatet visar att samtliga kommuner har ett slags ”resilienstänk” i sin vision om hur ett 

samhälle bör vara uppbyggt. Detta i och med att samtliga kommuner i dagvattenstrategier 

eller översiktsplaner uttrycker att de har problem med föroreningar och övergödning i sina 

recipienter. Sollentuna kommun beskriver att det bland annat kan leda till syrebrist i sjöar med 

fiskdöd som följd och att Mälaren som dricksvattentäkt kan påverkas av detta (Sollentuna 

kommun, 2012). Även Sundbybergs stad har ett liknande resonemang om att deras recipienter 

i slutändan kan påverka Mälaren om de fortsätter att vara förorenade. De nämner också att det 

ska ställas krav på valet av dagvattenhantering och att det ska ses som en resurs i samhället 

(Sundbybergs stad, 2013). Solna stad hävdar att vattnet är en regional resurs och att 

dagvattnet som når sjöarna inte ska skada olika livsmiljöer (Stadsbyggnadsdivisionen Solna 

stad, 2006). Huddinge kommun hävdar också att föroreningarna till recipient måste minska 

(Huddinge kommun, 2012). De mål som en del kommuner har skrivit angående 

dagvattenarbetet samt de vattensamverkansgrupper som kommunerna är medlem i pekar 

också på en medvetenhet om att det är ett problem med förorenade recipienter. I samtliga 

intervjuer har även detta tagits upp som ett huvudproblem. Även om ord som resiliens inte 

står med i varken planer, dagvattenstrategier eller har nämnts i intervjuer kan det tolkas som 

att kommunernas visioner ändå grundar sig på begreppet.  

 MA (2005) samt Walker och Salt (2006) resonemang om tröskeleffekter går att knyta an 

till kommunernas medvetenhet om föroreningarna och övergödningen i dess recipienter. 

Resonemanget om att dessa miljöproblem kan påverka regionens dricksvattentäkt pekar på en 

medvetenhet om att ekosystemen i Mälaren till slut kan gå över en tröskel om inte 

föroreningsgraden minskar. TEEB (2010) resonerar om vägen från primärproduktion till 

produkt och att det är viktigt att se funktioner i ett djupare ekologiskt perspektiv. Även här 

visar resultatet att kommunerna har ett djupare perspektiv i vissa avseenden, framförallt synen 

på Mälaren som dricksvattentäkt. 

 När det gäller adaptiva cykler som Walker och Salt (2006) beskriver bör 

Stockholmsregionen och således också flerfallsstudieobjekten befinna sig i början av cykeln, 

troligtvis i den tillväxande fasen. Detta för att hela Stockholmregionen tillväxer i relativt hög 

takt (Stockholms läns landsting, 2013).  När denna fas kommer att övergå till de bevarande 

och frigörande faserna är svårt att resonera kring men när det gäller Mälaren som 

dricksvattentäkt påskyndar troligtvis den ökande föreningsgraden i recipienterna processen. 

Fortsätter Mälaren att förorenas kan det tolkas som att vi tänjer mer och mer på naturens 

resurser vilket till slut bidrar till att systemet kommer att frigöras (fas tre) och omorganiseras 

(fas fyra).  

 Att spekulera kring aspekterna latitud och osäkerhet som Walker et al. (2004) beskriver är 

också svårt då gränserna är svåra att se. Latituden anger hur mycket ett system kan förändras 

innan det tappar förmågan att återhämta sig och osäkerheten anger hur nära systemet är att nå 

en tröskel. Var dessa trösklar och gränser för återhämtning går är svårt att veta och därför är 

det svårt att spekulera kring det. Respondenten från Sundbybergs stad nämner 

klimatförändringarna, saltvatteninträngningar och översvämningsrisken i Mälaren som på sikt 

kan komma att bli aktuella om inte åtgärder vidtas. Detta kan dock förvisso ange ett mått på 
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hur nära systemet är att uppnå vissa trösklar då respondenten nämner att det är minst 100år 

kvar innan dessa problem eventuellt kan bli verklighet. Alltså kan man tolka detta som att det 

är minst 100 år kvar till en tröskeleffekt. Detta har dock egentligen inte med den här studiens 

syfte att göra. Däremot påverkar ju även föroreningsgraden i en sjö dess ekosystem och 

därigenom även eventuellt avståndet till en tröskeleffekt.  

 Adaptiviteten som Walker et al. (2004) beskriver kan i det social-ekologiska system som 

studerade kommuner befinner sig inom däremot ändras genom prioriteringsändringar. 

Kapaciteten finns för att öka resiliensen i systemet genom att använda mer ekosystemtjänster 

men det blir som resultatet visar ofta en prioriteringsfråga, till exempel på grund av platsbrist. 

Skulle kommunerna prioritera ekosystemtjänsterna mer än vad de gör ändras även 

adaptiviteten. 

 Resultatet pekar på att det finns visioner inom kommunerna att arbeta med 

ekosystemtjänster kopplat till dagvattenproblemen. Intervjun med Sollentuna kommun visar 

att kommunen använder sig av ekosystemtjänster i dagvattenarbetet. I vissa fall är det uttalat i 

en plan att det ska vara gröna tak, i andra fall sker hanteringen ”naturligt” genom exempelvis 

en grusad bollplan eller ett dike invid en väg. Intresset ökar ständigt angående vad de kan göra 

för att minska den direkta avrinningen till recipienten genom att använda sig av olika typer av 

ekosystemtjänster (Personlig kommentar, Sollentuna kommun, 2013-11-13). Sundbybergs 

stad arbetar med grönytefaktor och försöker skapa gröna tak, träd med skelettjordar med mera 

(Personlig kommentar, Sundbybergs stad, 2013-10-28). Även Huddinge kommun visar ett 

liknande resultat då de har ett flertal våtmarks- eller dammanläggningar, försöker arbeta med 

gröna tak och infiltration på gräsytor (Personlig kommentar, Huddinge kommun, 2013-10-

25). Solna stad har bland annat ett antal dammar i kommunen (personlig kommentar, Solna 

stad, 2013-11-01).  

 Alla kommuner använder sig av samtliga tjänster som räknas upp i tabell 2 och en del av 

dessa ingår i flera olika grupper enligt kategoriseringen skapad av MA (2005). Då alla tjänster 

har syftet att rena dagvatten är det ingen tvekan om att de tillhör kategorin reglerande tjänster. 

Huruvida de tillhör de andra kategorierna blir en bedömningssak, om ett tak uppfyller ett 

estetiskt värde beror nog på vem som svarar på frågan till exempel. 

 I vilken utsträckning dessa tjänster används är däremot inte lika tydligt. Många aspekter 

spelar in som lutning och utrymme men även tilliten till att ekosystemtjänster fungerar. 

Exempelvis råder det en skepsis bland exploatörer till att använda gröna tak (personlig 

kommentar, Solna stad, 2013-11-01). Även den juridiska aspekten spelar in, resultatet visar 

att det kan vara svårt att använda sig av ekosystemtjänster då det rent juridiskt uppstår 

komplikationer med att involvera dessa i detaljplaner (personlig kommentar, Solna stad, 

2013-11-01 & Sundbybergs stad, 2013-10-28). Resultatet tyder dock inte på att det är några 

stora skillnader angående kommunernas nyttjande av ekosystemtjänster kopplat till 

dagvattenhantering. Alltså syns det inte heller någon skillnad mellan de kommuner som är 

medlemmar i Sveriges ekokommuner och de kommuner som inte är medlemmar i föreningen.  

10. Diskussion 

Att lösa dagvattenproblemen är något som alla kommunerna vill göra. Visionen om att 

använda ekosystemtjänster i dagvattenarbetet finns också hos samtliga kommuner men i 

vilken utsträckning respektive tjänst används är svårt att säga. Vid intervjuerna framkom det 
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att samtliga kommuner tillämpar fördröjning av dagvatten och LOD. Detta är dock endast 

allmänna begrepp om hur dagvattnet hanteras. Inom både LOD och fördröjning av dagvatten 

kan både ekosystemtjänster och andra metoder användas. Till exempel går det att fördröja 

vattnet med gröna tak eller svackdiken men det går också att fördröja vattnet med 

vattenmagasin som inte har något med ekosystemtjänster att göra. Att säga ”vi arbetar med 

LOD” svarar därför inte på om det rör sig om ekosystemtjänster eller inte. Respondenterna 

hade väldigt svårt att svara mer konkret på i vilken utsträckning exempelvis gröna tak 

används och det är därför svårt att dra någon slutsats om det, mer än att de faktiskt använder 

tjänsterna till viss del. Dammar och våtmarker verkar dock vara den tjänst som används 

flitigast och det tror jag kan bero på att den ekosystemtjänsten är mer etablerad ute i 

samhällsplaneringen. 

 Stockholmsregionen tillväxer allt mer (Stockholms läns landsting, 2013) och detta bör 

bidra till att kommuner relativt nära Stockholms innerstad vill åka med på ”tillväxttåget”. 

Alltså bör det då också bidra till att kommunernas drivkraft att vara konkurrenskraftiga på 

arbets- och bostadsmarknaden är starkare än viljan att nyttja ekosystemtjänster i sitt 

dagvattenarbete om de måste välja mellan dessa två aspekter. Från Huddinge och Sollentuna 

kommun gavs det dock som jag har skrivit i analysen inget tydligt resonemang om att det 

ibland uppkommer prioriterings- eller målkonflikter.  

 Något som kan ha påverkat resultatet är att jag upplevde det som att en del respondenter 

var mer benägna att försvara kommunen angående varför de inte prioriterar ekosystemtjänster 

mer än vad de gör. Med den aspekten i åtanke hade det kanske varit givande att intervjua fler 

personer från varje kommun, dessvärre var det svårt att få till endast en intervju 

överhuvudtaget med en lämplig person från varje kommun.  

 Cardinale et al., (2012) menar att ju fler olika natur- och artsammansättningar det finns i ett 

område, desto större är chansen att produkten från ekosystemtjänsterna kan fortsätta att 

existera. Skulle kommunerna använda sig av fler mer ekosystemtjänster än de idag gör och 

dessutom ta hand om dagvattnet genom dessa vinner hela systemet på det ur ett ekologiskt 

resiliensperspektiv. Vattnet till recipienterna renas då och det bidrar till fler olika arter och 

naturmiljöer i området. Dessa ekosystemtjänster kan också ha flera funktioner samtidigt 

(Reyers et al., 2013) och dessutom ge andra positiva effekter som luftfiltrering, 

ljudreducering, rekreation och reglering av mikroklimatet (Bolund & Hunhammar, 1999). 

Dessutom menar Walker och Salt (2006) att ekosystemtjänster är en viktig aspekt för att 

uppnå resiliens i ett system och att dessa tjänster bör ingå i alla bedömningar och 

utvecklingsförslag. 

 Dagvattenproblematiken kan säkert lösas på andra hållbara sätt än med hjälp av 

ekosystemtjänster men sett ur ett resiliensperspektiv ger kombinationen av ekosystemtjänster 

och hantering av dagvatten många positiva effekter. Dessutom hävdar respondenten från 

Sollentuna kommun att ekosystemtjänster är den bästa och billigaste lösningen där möjlighet 

finns. Alltså borde det om det genomförs på rätt sätt även ge en positiv effekt för 

kommunerna rent ekonomiskt i längden och för samhället som helhet bör det vara mer 

ekonomiskt att använda sig av ekosystemtjänster. Sveriges riksdag har också i sitt 

generationsmål en bild av att ekosystemtjänster är värdefulla och att de bör genomsyra hela 

samhället (SOU, 2013).  

 Resultatet visar också att juridiska aspekter kan spela in. Detta kan eventuellt lösas med att 
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ekosystemtjänstbegreppet används mer i lagar och förordningar. Hinderanalysen genomförd 

av SOU (2013) som jag har hänvisat till i teorikapitlet visar även att det råder en önskan om 

att begreppet ska föras in mer i lagar och förordningar. 

 Det går inte att se några tydliga skillnader mellan kommuner som är medlem i Sveriges 

ekokommuner och de som inte är medlem. Detta kan bland annat bero på att föreningen inte 

har något nyckeltal som berör ekosystemtjänster eller dagvattenhantering. Dock har ju 

föreningen en grundprincip om en ekologisk grundsyn kopplat till både det sociala och det 

ekonomiska perspektivet. Den ska även verka som förebild för övriga kommuner i landet och 

för en hållbar utveckling på den lokala nivån. En av föreningens grundprinciper handlar också 

om att föroreningar inte ska spridas i luft och vatten, därför ansåg jag ändå att studiens 

frågeställning om Sveriges ekokommuner var intressant. Ett tydligare resultat kan kanske 

uppnås om en jämförelse genomfördes på samma sätt mellan medlemmar och ickemedlemmar 

men att det istället undersöktes utifrån ett eller flera av nyckeltalen. Det är ett förslag till 

ytterligare en studie som kan göras om Sveriges ekokommuner och dess påverkan på 

medlemmarnas miljöarbete. En annan jämförelse som kan göras är att undersöka om det är 

någon skillnad mellan kommuner som inte drabbas lika hårt av tillväxten som 

storstadskommunerna gör. Alltså att på något vis jämföra några kommuner utanför 

storstadsregionerna med några kommuner inom storstadsregionerna och sedan se om det finns 

någon skillnad i ekosystemtjänstarbetet. 

 En aspekt som inte berör frågeställningen men som tydligt syns i resultatet är att EU:s 

ramdirektiv för vatten har bidragit till skillnad i dagvattenarbetet. I och med uppkomsten av 

miljökvalitetsnormerna har kommunerna nu ett mer konkret mål att arbeta mot. I Solna stad 

har intresset för vattenfrågor ökat i och med detta och i intervjun med Sundbybergs stad 

framgår det att de samverkansgrupper som kommunen deltar i syftar till att uppnå målen med 

miljökvalitetsnormerna. Samverkansgrupperna har också en viss påverkan på dagvattenarbetet 

i samtliga kommuner Att även utgå från avrinningsområden istället för kommungränser gör 

dagvattenarbetet mer logiskt då de utsläpp som kommer från en kommun även påverkar andra 

kommuner i och med att de har samma dricksvattentäkt eller har gemensamma recipienter. 

Detta går till viss del hand i hand med riksdagens generationsmål och att de tycker att det är 

viktigt att kommunerna för en dialog med varandra. 

 En del klimatprognoser som jag har nämnt i kapitel 1 pekar på att nederbörden i 

Stockholmsregionen eventuellt kan komma att öka och resultatet från den här studien visar att 

de studerade kommunerna är medvetna om detta. De ser även enligt min tolkning kopplingen 

mellan ökad nederbörd, mer hårdjorda ytor och ökad föroreningsgrad i recipient. Hur 

kommunerna väljer att lösa detta problem är givetvis upp till dem. Dock bör idén om att 

använda ekosystemtjänster som en lösning vara en bra lösning då de bidrar med många andra 

positiva effekter som ökad resiliens men även att andra ekosystemtjänster ”kommer med på 

köpet”.  

11. Slutsats 
Alla intervjuer visar att respektive kommun har en vilja att lösa dagvattenproblemen och i den 

mån som det är möjligt med hjälp av ekosystemtjänster Alla kommuner använder sig av 

samtliga tjänster som räknas upp i tabell 2 och en del av dessa ingår i flera olika grupper 
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enligt kategoriseringen skapad av MA (2005).  I vilken utsträckning dessa tjänster används är 

däremot inte lika tydligt. Många aspekter spelar in som lutning och utrymme men även tilliten 

till att ekosystemtjänster fungerar. Exempelvis råder det en skepsis bland exploatörer till att 

använda gröna tak i Solna stad (personlig kommentar, Solna stad, 2013-11-01). Även den 

juridiska aspekten spelar in, resultatet visar att det kan vara svårt att använda sig av 

ekosystemtjänster då det rent juridiskt uppstår komplikationer med att involvera dessa i 

detaljplaner (personlig kommentar, Solna stad, 2013-11-01 & Sundbybergs stad, 2013-10-28). 

 Studien tyder inte på att det är någon skillnad angående kommunernas nyttjande av 

ekosystemtjänster kopplat till dagvattenhantering. Alltså syns det ingen tydlig skillnad mellan 

kommunerna som är medlemmar i Sveriges ekokommuner och de kommunerna som inte är 

medlemmar.  

 Studien visar däremot att införandet av ramdirektivet för vatten har bidragit till skillnad i 

dagvattenarbetet över lag. I och med uppkomsten av miljökvalitetsnormerna har kommunerna 

nu ett mer konkret mål att arbeta mot. Att även utgå från avrinningsområden istället för 

kommungränser gör också dagvattenarbetet mer logiskt då de utsläpp som kommer från en 

kommun även påverkar andra kommuner i och med att de har samma dricksvattentäkt eller 

har gemensamma recipienter. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

1. Vilka problem kopplat till vatten och vattenförsörjning har ni i kommunen?  

 

2. Hur gör ni för att ta hand om dagvatten, vilka metoder använder in er av?  

 

3. Vilka samarbeten har ni mellan kommuner och andra aktörer för att handskas 

med vattenproblemen/dagvattnet? Påverkar dessa samarbeten valen av hur 

hanteringen av dagvattnet sker?  

 

4. Hur ser ansvarsfördelingen ut när det kommer till hanteringen av dagvattnet? 

Jag tänker till exempel på om det är något bolag som har hand om hela eller 

delar av VA-nätet i kommunen? Hur påverkar det i så fall hanteringen av 

dagvattnet? 

 

5. Vilka aspekter avgör hur ni, när ni till exempel bygger ett nytt område, 

bestämmer hur dagvattenhanteringen där ska utformas? 

 

6. Hur stor del av dagvattnet tas om hand av någon form av ekosystemtjänst?  

 

7. När det gäller hanteringen av dagvatten. Står ekosystemtjänster som en hög 

prioritet när ni överväger olika alternativ för att lösa hanteringen med 

dagvattenfrågor? 

 

8. Använder sig kommunen av följande ekosystemtjänster i sitt dagvattenarbete?  

 Gröna tak 

 Träd 

 Genomsläppliga ytor 

 Svackdiken 

 Infiltration på gräsytor 

 Våtmarker och dammar 

 

 

 

 

 

 


