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Förord 

Examensarbetet är skrivet på institutionen för Teknik och samhälle inom väg- och 
vattenbyggnadsprogrammet på Lunds Tekniska Högskola. Arbetet omfattar 30 
högskolepoäng av totalt 300 och genomfördes under våren 2017. 

Ett brinnande intresse för klimatpåverkan har växt starkare under studietiden. Samtidigt 
som vi i vår vardag har sett exempel på följderna av en mycket aktuell fråga: skyfall och 
dagvattenproblematiken. Med hänsyn till ett förändrat klimat och dagvattenhantering är det 
extra intressant att undersöka bygg- och anläggningsprojekt från idé till resultat. Plan- och 
byggprocessen involverar många aktörer, kommuner, konsulter, entreprenörer och va-
organisationer. Därför har intervjuerna med dessa olika aktörer varit av stor betydelse för 
examensarbetet. Här vill vi ge ett extra stort tack till de som har deltagit i intervjuerna då vi 
förstår att de oftast har varit tidspressade i sina yrkesroller. 

Vi vill tacka vår handledare, Sven Agardh, på institutionen för det stöd och de värdefulla 
råd han har gett. Vi vill även tacka vår externa handledare på Norconsult, Thomas 
Hedberg, för grundidén till arbetet och hans stöd i vår process. Även kollegorna på 
Norconsult vill vi tacka för att ha gett oss möjligheten att sitta hos dem och ta del av deras 
vardag. Ett tack till examinatorn, Ebrahim Parhamifar, för sin förståelse och givande 
kommentarer.   

Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer, vänner och sambo för att ha stöttat oss genom 
hela examensarbetet. Givetvis vill vi tacka varandra för att ha gjort detta till ett otroligt 
roligt och lärorikt examensarbete.  

 

Lund, juni 2017 
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Sammanfattning 

Kommunernas arbete för att ta hand om dagvattnet är intressant då klimatanpassning har 
uppmärksammats på en nationell nivå. Parallellt arbetar många skånska kommuner för en 
förtätning av den bebyggda miljön. Utmaningen med förtätning ligger i att ju mer 
bebyggelse och infrastruktur det byggs desto mindre ytor för infiltration lämnas kvar och 
desto större tryck skapas på det befintliga va-nätet när skyfall inträffar. Risken för 
översvämningar och kapacitetsbrist är stor om dessa frågor inte beaktas redan under 
planeringsskedet. Även arbetet mellan projektören, entreprenören och förvaltare är 
intressant för att undersöka hur väl den färdiga bebyggelsen möter kommunernas krav.  

Denna studie syftar till att undersöka vilket utrymme dagvattenfrågan har i plan- och 
byggprocessen. Vidare avser studien att beskriva vilken roll respektive aktör har för att 
säkerställa en god dagvattenhantering när bebyggelse planeras, genomförs och förvaltas. 
Uppsatsen berör hur beställare, projektören, entreprenören och förvaltare kommunicerar 
och samarbetar. Fokus ligger emellertid på kommunernas arbete under planeringsskedet 
för att lyfta fram vilka förutsättningar kommuner och övriga inblandade arbetar under.  

Kommunernas arbetssätt och övriga aktörers roll och förutsättningar i byggprocessen har 
undersökts genom en fallstudie. En genomgripande litteraturstudie av de för uppsatsen 
viktiga områden i processen har gjorts. I fallstudien har tre kommuner i Skåne undersökts 
för att ge en fördjupning i deras respektive arbetssätt. En intervjustudie har genomförts för 
att komplettera med erfarenheter och upptäcka felkällor i bland annat överlämningar av 
handlingar och samarbetsprocessen. Även ett specifikt projekt har studerats där fokus på 
dagvattenhantering under plan- och byggprocessen legat. 

Intervjustudien visade att det råder kunskapsbrist och dålig erfarenhetsåterföring under 
många skeden vid planering, genomförande och förvaltning. Arbetet visar skillnader och 
luckor i ansvar och kompetens när ett bygg- och anläggningsprojekt överlämnas till nästa 
aktör. Bristfällig information vid överlämningar av handlingar är ett problem som har 
uppmärksammats av olika aktörer. Anledningarna som har bemärkts är brist på riktlinjer, 
rutiner och checklistor vilka har som syfte att tydliggöra och underlätta de olika 
processerna. Andra anledningar som har uppgetts vid dåligt samarbete är då de ansvariga 
har dålig personkemi och/eller olika ambitionsnivåer. Detta förstärker ett bristande 
samarbete då rutiner som vägleder hur aktörerna ska jobba och vilka frågor som ska 
beaktas saknas. Utöver detta anser många aktörer att den röda tråden för 
dagvattenhanteringen tappas redan i planeringsskedet då kommunen saknar resurser och 
rätt kompetenser.  

Sammanfattningsvis framhäver de framtagna rekommendationerna vilken 

förbättringspotential de olika skeden under plan- och byggprocessen har. Störst tyngd läggs 

på framtagandet av rutiner och checklistor som underlättar det praktiska arbetet kring 

dagvattenhantering såsom överlämningar av handlingar. För att motverka kunskapsbristen 

bör det finnas en arbetsgrupp med nyckelkompetenser. Mycket viktigt är också att det sker 

en erfarenhetsåterföring inom kommunen men även mellan de olika aktörerna. Det bör 

finnas en utvärdering av utförda projekt där fokus ligger på dåvarande samarbete samt hur 

väl en anläggning i drift fungerar.  
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Summary 

The municipalities´ labor to accomplish an effective stormwater management in urban 
areas is of interest since climate change has been remarked at a national level. The urban 
planning process must consider this as well as the amount of impervious areas in the city. 
The work between the designer, the contractor and the facility manager is also of interest to 
find out how well the finished building and infrastructure meet the municipal requirements 
and aspiration for a long-term development of the physical environment. 

This study aims to investigate the amount of stormwater management in the planning and 
construction process. Furthermore, the study aims to describe which role each stakeholder 
holds to ensure an effective stormwater management during the planning, construction and 
management phase. The essay evaluates how municipalities, designer, contractor and 
facility manager communicate and cooperate. However, the essay focuses on the 
municipalities' planning approach to highlight the conditions under which municipalities 
and another stakeholders work. 

The municipalities' planning approach has been reviewed as a case study, as well as the 
role and conditions the other stakeholders hold through the construction process. An 
ongoing literature review of the process has been done, such as the design and construction 
process. In the case study, three municipalities in Skåne have been investigated to provide 
an overview of their respective planning approach. An interview study has been conducted 
to produce a more complete picture and detect sources of error in, among other things, 
handover of documents and the collaborative process. A specific project has also been 
studied, focusing on stormwater management during the planning and construction 
process.  

The interview study showed that there is a lack of knowledge and a poor transfer of 
knowledge and skills in many stages through the planning, design and management 
process. The overall approach shows gaps in responsibility and skills when a construction 
project is handed over to the next stakeholder. Missing or faulty information during 
handover of a project is a problem that has been noted by various stakeholders. The 
reasons behind this problem that have been noted are lack of guidelines, routines and 
checklists intended to clarify and facilitate cooperation. Personal incompatibilities and 
distinct levels of ambition have also been stated as reasons. A synergy effect is created 
between these conditions making cooperation vague. In addition, many actors consider that 
the stormwater management is not consistent during the planning phase, as the many 
municipalities lack resources and skills of professionals. 

The recommendations given highlight the potential for improvement during the various 
stages of the planning and construction process. The greatest emphasis is placed on the 
development of routines and checklists that facilitate practical work behind stormwater 
management and handover of documents. To counteract the lack of knowledge, there 
should be a working group with key competencies. It is also very important to introduce 
guidelines to transfer knowledge and experience in the municipality planning approach but 
also during the different processes. An evaluation of completed projects should be done, 
focusing on the collaboration work and how well a facility works from an operational point 
of view in order to implement “learned lessons” in an early stage. 
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Ordlista 

Följande begrepp har använts i examensarbetet 

Allmän platsmark Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) 

redovisas som allmän plats eller, om marken inte omfattas av 

detaljplan, väg eller mark som funktionellt och i övrigt motsvarar 

sådan mark.  

Avloppsvatten Ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten. 

Bygghandling Handling (ritningar, beskrivningar, instruktioner) som fastställs 

att gälla som underlag för utförande av byggnationen. 

Byggprojekt Innebär en begränsad verksamhet som avslutas i ett 

byggnadsverk. 

Byggnadsverk En byggnad eller anläggning. 

Dagvatten Tillfälligt, avrinnande vatten på en yta, mark eller konstruktion 
exempelvis regnvatten, smältvatten eller framträngande 
grundvatten 

Exploateringsavtal Civilrättsligt avtal om exploatering av mark, vanligast inom är att 

en kommun kräver ett exploateringsavtal som villkor för 

detaljplaneläggning och exploatering av ett markområde.  
 

Fysisk planering Långsiktig planering för användning av mark och vatten som 

naturresurser. 

Genomförandetid Period, 5-15 år, under vilken en detaljplan inte får ändras eller 

upphävas om det inte är nödvändigt på grund av förhållande av 

stor allmän vikt och som inte kunnat förutses vid planläggningen. 

Huvudman Den som äger en allmän va-anläggning. 

Kvartersmark Mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller 

vattenområde. 

LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten. 

MKB Miljökonsekvensbeskrivning används för att få en helhetssyn av 

den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6_(omgivning)
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PBL 

 

Plan- och bygglagen är en lag i Sverige som reglerar 

planläggningen av mark, vatten och byggande. 

Planarbete Kommunen har ansvaret för att planera för mark och 

vattenområden. 

Planavtal Kommunen har rätt att ta ut en avgift för planbeskedet och för 

upprättandet av en detaljplan i form av planavgift eller planavtal.  

Planbesked  I beskedet meddelar kommunen om de kommer att inleda ett 

detaljplanearbete eller inte. Beslutet går inte överklaga. 

Planbeskrivning Ska finnas till detaljplanen och ska redovisa 

planeringsförutsättningar, planens syfte och skälen till planens 

utformning. Beskrivningen ska i regel vara illustrerad. 

Planförslag Processen om att ta fram ett förslag av plan. 

Planförförande Det finns flera olika sätt (förfaranden) som används för att ta 

fram en detaljplan. 

Planprocess I Sverige regleras formellt i plan- och bygglagen och syftar till 

att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. 

Programhandling Översiktliga och preliminära handlingar. 

Relationshandling Ritning och beskrivning med mera som visar en byggnads eller 

ett installationssystems aktuella utseende och utformning. 

Skyfall Stora regnmängder som inte kan hanteras i dagvattensystemet 
och som orsakar störningar för samhällsviktig infrastruktur. 

Spillvatten Förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar 

och olika processer i industrin. 

Systemhandling Projektörens handlingar som ska tas fram och samordnas under 

projekteringsskedet. 

Vattenförsörjning Allmän va-anläggning 

Vattentjänster En sammanfattande benämning på olika tjänster för 

vattenförsörjning och avlopp. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Plan-_och_bygglagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fast_egendom
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det är allmänt känt att klimatförändringar är en verklighet. Det har uppmärksammats att 
intensivare regnhändelser och en högre havsvattennivå kommer att drabba Sverige, och 
Skåne i synnerhet (Länsstyrelsen Skåne 2014). Många skånska kommuner har därför börjat 
ett klimatanpassningsarbete i liten skala genom att ta hand om dagvatten lokalt och 
begränsa bebyggelsen i utsatta områden.  

Den befintliga bebyggelsen och infrastrukturen i tättbebyggda områden löper stor risk för 
att drabbas av skador vid skyfall och stigande havsnivåer. Tydliga exempel är skyfallet 
Arvid i Malmö 2014 (Ivarsson 2015) och översvämningen av Tivoliparken i Kristianstad 
på grund av det höga vattenståndet i Hammarsjön 2002 (Kristianstads kommun 2017). 
Dessa händelser hade till följd dränkta fordon, skadad infrastruktur såsom vallar samt 
översvämmade källare, hus och kommunala verksamheter (Ivarsson 2015, Kristianstads 
kommun 2017). Sådana händelser orsakar således höga och oftast oförutsedda kostnader då 
det både medför materiella skador och hinder för framkomlighet. 

Nya utmaningar och möjligheter uppstår i samband med kommunernas arbete med 
förtätning av den bebyggda miljön i städer och orter. Förtätning innebär att det uppstår fler 
hårdgjorda ytor såsom hustak, gator och parkeringsytor. En viktig fråga är om 
kommunerna kan begränsa andelen hårdgjorda ytor. Förtätning innebär även längre 
avstånd till grönområden som gör att större mängder dagvatten behöver omhändertas på 
plats. Det innebär att det skapas ett större tryck på det befintliga avlopps- och 
dagvattennätet. De tidigare nämnda exempel visar på att avloppsnätet är 
underdimensionerat på många ställen och att det saknas en tydlig grönstruktur som kan ta 
hand om dagvattnet när skyfall inträffar.  

Arbetet med förtätning där fokus ligger på dagvattenhantering ger alla inblandade aktörer 
en utmaning men även en möjlighet att göra om och förbättra. Inom detaljplanelagda 
områden regleras dagvattenfrågan av plan- och bygglagen. Det är framförallt under 
planeringsskedet som en röd tråd för dagvattenhantering ska skapas för att säkerställa ett 
gott utförande och funktion. Den kommunala planeringen, från översiktsplan till 
detaljplanering, baseras på lokala förutsättningar men ska även anpassas i ett större 
sammanhang. På en nationell nivå ställs det krav på samhällsutveckling, förtätning och 
hållbarhet medan all planering och fullföljning av dessa krav ligger på en kommunal och 
regional nivå. Om höjdskillnader och lågpunkter inte har beaktats vid planeringen kan 
skador på bebyggelse och infrastruktur bli stora, men görs detta i tillräckligt stor 
utsträckning? 

Processen som tar en idé och gör den till verklighet är många gånger lång och kräver 
många olika aktörers engagemang. Under plan- och byggprocessen fullföljs inte alltid 
arbetet med dagvattenfrågor (Widarsson 2007). Det innebär att den sammanhängande 
tråden som finns i arbetet att verkställa idéerna i en dagvattenstrategi för ett område 
frångås och därmed även dagvattenhanteringens syfte.  

Processen kan sägas vara splittrad mellan olika aktörer och olika intressen. Den färdiga 
planeringen ska dessutom gå igenom flera olika kompetenser som projekterar, bygger och 
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förvaltar, där det kan uppstå möjligheter och konflikter. Det har uppmärksammats att det 
finns skillnader och luckor i ansvar och kompetens när kommuner beställer ett bygg- och 
anläggningsprojekt (Naturvårdsverket 2016). Beror detta på en brist på resurser och 
ofullständiga handlingar? Behöver beställare, projektör, entreprenör och förvaltare uppnå 
en bättre förståelse för varandras yrken för att skapa en bättre dialog kring 
dagvattenproblematiken? Hur ser de skånska kommunernas arbete ut när det kommer till 
dagvattenfrågan? 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen och förståelsen för vilket utrymme 
dagvattenhanteringsfrågan har under plan- och byggprocessen, samt underhållsskedet. 
Fokus i denna studie är planeringsarbetet hos kommunen och hur hänsyn tas till ett 
förändrat klimat i detta skede. Arbetet under och mellan de olika skeden i plan- och 
byggprocessen, där projektören, entreprenören och förvaltare deltar, är också av intresse. 
Förbättringsförslag tas fram för att väva ihop de samlade erfarenheterna som anses ha 
förbättringspotential. 

1.3 Frågeställningar 

De svenska kommunerna arbetar med att säkerställa långsiktigt hållbara 

dagvattenlösningar genom översikts- och detaljplaner samt stödjande dokument vid 

planeringsarbetet. Det är i detta skede som en röd tråd för dagvattenhantering ska skapas 

för att säkerställa ett gott utförande och funktion. Att detta inte alltid uppfylls kan bero på 

olika faktorer. Det finns därför ett behov av att belysa var i plan- och byggprocessen vissa 

luckor uppstår och hur samarbetet, överlämningsskedena och erfarenhetsåterföring kan 

tydliggöras och effektiviseras. Det har bland annat uppmärksammats att överlämningar, av 

handlingar mellan aktörerna, inte alltid är konsekventa i avseende på innehåll och leverans. 

För att undersöka denna företeelse ska följande frågeställningar belyser Problematiken och 
leda fram till Förbättringsförslag. 

Problematik 

 Tas det hänsyn till ett förändrat klimat och en ökad mängd dagvatten i 
planeringsarbetet inom kommunen? Hur ser samarbetet ut hos och mellan de övriga 
inblandade aktörerna kring dagvattenfrågan?   

 I vilken utsträckning förekommer det skillnader och luckor gällande ansvar och 
kompetens vid överlämningsskedet mellan de inblandade aktörerna?  

 Hur sker erfarenhetsåterföringen efter färdigställande av projekt?  

Förbättringsförslag 

 Vilka lärdomar kan hämtas från ett specifikt projekt där arbetet med 
dagvattenhanteringen inte följt en sammanhängande tråd? 

 Hur kan samarbetsprocessen förbättras?  

 Vilka rekommendationer och åtgärder kan eventuellt vidtas för att säkerställa 
fullständig information mellan de inblandade aktörerna?  
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 Vilka åtgärder kan aktörerna vidta för att uppnå en god erfarenhetsåterföring?  

1.4 Avgränsning 

För att undersöka i vilken omfattning dagvattenfrågan ses över under plan- och 
byggprocessen har arbetet hos tre kommuner, ett konsultbolag, ett entreprenörsföretag och 
två VA-organisationer studerats.  

Kommunerna är Hörby kommun, Kristianstads kommun och Malmö Stad. Resterande 
medverkande är Norconsult AB, Skanska Sverige AB, Mittskåne Vatten och VA Syd. Den 
egna VA-förvaltningen, C4 Teknik, inom Kristianstads kommun inkluderas även i denna 
studie. Processen kan variera dels inom varje skede, dels sett till övergångarna mellan de 
olika skedena. Studien ska behandla enbart ovanstående aktörer inom varje skede eftersom 
examensarbetet inte rymmer mer plats än så.  

Även ett anläggningsprojekt har valts inom en kommun för att ge en kompletterande 
förståelse för processen.   

Kommunerna som har valts ligger samtliga i Skåne. Detta med hänsyn till att Sverige är 
avlångt land och därmed kommer klimatförändringarnas påverkan att variera beroende på 
vart man befinner sig. Genom att avgränsa studien geografiskt kan fokus ligga på en 
hanterbar storlek och läge på kommunerna varierar även de för att ge en överskådlig bild 
och förståelse för processen i Skåne. 

Då det finns olika områden inom dagvattenhantering har en avgränsning gjorts. Studien 
begränsas till att främst undersöka planeringsarbetet för öppen dagvattenhantering i form 
av exempelvis dammar, diken och gröna ytor samt hur hårdgjorda ytor begränsas. 
Ansvarsförhållanden för öppna dagvattenanläggningar och ledningar belyses i denna 
studie. 

Utgångspunkten för studien är dagvattenhantering i stadsmiljö.  I samband med förtätning 
finns det flera olika parametrar att ta hänsyn till vid planering. Det handlar exempelvis om 
politiska mål om hur den fysiska miljön bör utvecklas och ekonomiska krav om lönsamhet 
som ska beaktas. Dessa förutsättningar är viktiga är 

Exempelvis är politiska mål om nybyggnation av bostäder samt ekonomiska krav om 
lönsamhet vara en del av förutsättningarna. Komplexiteten ökar med antalet parametrar 
som ska beaktas på ett eller annat sätt. Dock beaktas faktiska kostnader inte i denna studie.  

1.5 Disposition  

Kapitel 1 – Inledning  

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till problematiken, syfte och frågeställningar, 
avgränsningar till rapporten, disposition samt tidigare studier.  

Kapitel 2 – Metod  

I detta kapitel presenteras de valda metoderna: fallstudie, litteraturstudie och intervjustudie. 
Det ges en beskrivning av varje metod och tillvägagångssättet i studien.  

Kapitel 3 – Teoretisk bakgrund 
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En genomgående beskrivning av de studerade kommunerna samt de olika skeden i plan- 
och byggprocessen ges i detta kapitel. 

Kapitel 4 – Resultat 

Erfarenheter och kunskap hämtade från intervjustudien presenteras för att belysa hur 
samarbetet, erfarenhetsåterföring och överlämningsskedena ser ut hos kommunen och 
övriga aktörer i byggprocessen. Fallstudien redogörs. 

Kapitel 5 – Diskussion 

Resultaten diskuteras. Även valet av metoderna och eventuella felkällor diskuteras.  

Kapitel 6 – Slutsats  

I detta kapitel besvaras frågeställningar utifrån insamlat material. Förslag på vidare 
forskning finns även här. 

1.6 Tidigare forskning i dagvattenfrågan 

Myndigheter som Länsstyrelsen Skåne och Boverket har tidigare tagit fram 
underlagsmaterial för att skapa en större medvetenhet kring klimatförändringar och hur 
dessa ska påverka befintlig bebyggelse och infrastruktur. Det material ska fungera dels 
som inspiration, dels som riktlinjer för de olika kommunerna. Nedan presenteras några 
exempel på underlagsmaterial där även samarbetet, överlämningar och 
erfarenhetsåterföring har tagits upp. 

Låt staden grönska – klimatanpassning genom grönstruktur, Boverket 

Boverket (2010b) lyfter fram Kristianstads kommun som ett gott exempel för sitt 
klimatanpassningsarbete. Det handlar både om framställningen av klimatpåverkan och dess 
följder samt åtgärder. I sitt arbete har kommunen betonat vikten av att introducera 
åtgärderna i den ordinarie utvecklingen för att minska kostnaderna.  

Dokumentet ger många bra exempel på fysiska åtgärder. Gällande samarbetet mellan 
aktörerna beskriver Boverket att det finns ett behov av att skapa utrymme för dialog mellan 
planerare och förvaltare. För att klimatanpassningsplan och liknande dokument ska kunna 
implementeras måste en granskning av kommunens planering och förvaltning fungerar. 
Genom att skapa ett förvaltningsövergripande klimatråd eller en strategisk grupp kan 
dagvattenfrågan drivas fram i rätt riktning. Samarbetet med fastighetsägarna nämns och 
behovet av ett bättre informationsflöde lyfts fram. Genom att ge råd kan fastighetsägarna 
välja bättre lösningar. Stockholm har tagit fram en informations- och inspirationsskrift, Ta 
hand om ditt vatten, som visar exempel på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i 
urbana miljöer och villaområden. Sådana metoder kan även andra kommuner använda.  

Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål, 
Naturvårdsverket  

Miljökvalitetsmålen är ett riktmärke för vad som behöver uppnås. Det är 16 
miljökvalitetsmål som bland annat styr planering, genomförande och förvaltning av 
bebyggelse och infrastruktur. Det är i dessa skeden som stora möjligheter finns för att 
effektivisera arbetet för en minskad klimatpåverkan och på så sätt uppnå ett hållbart 
samhälle.  

Naturvårdsverket (2016) framhäver att i samtal med ett stort antal kommuner har det 
framgått att det finns gott om framtagna medel för den långsiktiga utvecklingen i form av 
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översikts- och detaljplaner. Många kommuner arbetar med att ta fram nya uppdaterade 
planer. Under samma samtal har det identifierats en gemensam problematik för många 
kommuner och länsstyrelser, att många saknar rätt kompetenser. Anledningen till detta 
anses vara generationsskifte. Nya planhandläggare är nyexaminerade och saknar praktisk 
erfarenhet, samtidigt som kunskapen och erfarenheter som gamla planhandläggare besitter 
förloras. För att planerna ska förverkligas och lagstiftningen ska tillämpas på ett effektivt 
sätt krävs det rätt kompetenser. Relevant kompetens krävs även för att arbeta med specifika 
frågor inom olika områden såsom dagvatten och kulturvärden. Detta gäller för både 
kommuner och länsstyrelser. Inom andra områden uppmanas de olika aktörerna att satsa på 
kompetensutveckling och framtagning av rutiner. 

Resultatet av uppföljningen visar för målet God bebyggd miljö att utvecklingen som skett 
är positiv. Tydliga tecken på arbetet som kommunerna gör är framtagna strategiska 
dokument och fysiska åtgärder. Utmaningen att uppnå en sammanhållen hållbar utveckling 
kvarstår då stora och små kommuner har olika resurser och förutsättningar. 

Drivkrafter för hållbar dagvattenhantering – Lars-Erik Widarsson, Svenskt Vatten  

Widarsson (2007) beskriver genom exempel inhämtade från USA att det ska finns ett 
tydligt och öppet samarbete med allmänheten. Det handlar framförallt om att nå ut till 
allmänheten med information om viktiga dokument som dagvattenpolicys. Det är redan ett 
krav att kommuner samarbetar med allmänheten genom samråd under detaljplaneprocessen 
(SFS 2010:900). 

Vidare menar Widarsson att arbetet med dagvattenhantering har under lång tid varit drivet 
av enskilda anställda som hade ett stort intresse i frågan och/eller jobbat i branschen under 
lång tid. Det innebär att många av de lösningarna som tagits fram har varit resultat av 
några personers engagemang i dagvattenfrågan istället för att vara uppstyrda av tydliga 
krav och större drivkrafter.  

Saknaden av samordning och kunskap har lett till att lågt belägna områden vid sjöar och 
vattendrag har bebyggts då ordentliga översvämningsutredningar inte har gjorts. Det har 
även medfört att vattendrag har torrlagts för bebyggelse som tidigare svämmade över vid 
skyfall vilket i sin tur gör att vattennivåer på befintliga sjöar och vattendrag stiger. 
Saknaden av dokumentation och uppstyrning har lett till att bygglov getts i liknade 
områden trots tidigare exempel på översvämningar.  

Några fysiska åtgärder som Widarsson presenterar är bland annat en bättre höjdsättning på 
områden som ska anläggas, schaktning och massbalansering. Åtgärdar som rör 
planeringsskedet är exempelvis hårdare krav på fördröjning på tomtmark och högre 
dimensioneringskrav. Författaren nämner även att viktiga förutsättningar för en effektiv 
dagvattenhantering är att aktörerna har bra kunskaper och hög ambition, samt att de är 
delaktiga då detta ökar intresset för dagvattenfrågan. Han menar att genom att involvera 
exempelvis byggherrarna i dagvattenfrågan kan de jobba mot att hålla nere kostnader sett 
till anläggningens livslängd istället för att enbart fokusera på byggkostnaderna.  

Widarsson uppmanar VA-organisationerna att ta mer plats under planeringsskedet och 
aktivt påverka arbetet med dagvattenhantering. De kan påverka för en noggrannare 
höjdsättning och framtagning av ”vattenvägar”. Driftpersonal ska engageras i tidiga skeden 
under planeringsskedet då detta kan förebygga dåliga lösningar och främjar samarbetet 
mellan de som jobbar med det färdiga resultat och de som arbetar med att ta fram dem. Ett 
sätt att skapa incitament för att fastighetsägarna tar hand om dagvatten på sin mark är att 
höja dagvattenavgiften så att den speglar de riktiga kostnaderna som det innebär för 
kommunerna. På detta sätt uppmanas fastighetsägarna att ta hand om så mycket dagvatten 
som det är möjligt innan det behöver släppas ut i allmänna avloppsledningar.  
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Mångfunktionella ytor – Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och 
tätorter genom grönstruktur, Boverket  

Mångfunktionella ytor (2010c) är ett dokument som Boverket har tagit fram för att hjälpa 
kommunerna att skapa större utrymme för dagvattenfrågan under den fysiska planeringen 
av den bebyggda miljön. Boverket menar att konsekvenserna av ett förändrat klimat kan 
minskas genom att ge planeringsarbete en tydlig riktning. En sammanhängande tråd i 
dokumentet är att anpassa befintliga gröna ytor för klimatanpassningsändamål samt belysa 
hur hårdgjorda ytor påverkar den hydrologiska balansen i urbana miljöer. Det finns 
internationella exempel på mångfunktionella ytor från England och Kina där rekreation, 
natur och lek samlas på samma yta, samtidigt som utrymme ges för vattnet både i form av 
naturliga vattendrag eller fördröjningsytor. Andra exempel som ges är gröna fasader i 
Amsterdam. 

Boverket föreslår att ytor ska ges fler än ett funktion för att på så sätt bidra till att uppfylla 
olika behov och mål. Mångfunktionella ytor uppfyller på så sätt olika intressen. Sådana 
ytor till förmån för vattnet ska synliggöra vattnets väg. Under planeringsarbetet bör fokus 
även ligga på att omvandla befintliga hårdgjorda ytor på ett sätt som möjliggör gröna ytor 
både horisontellt och vertikalt. Detta bidrar till att vattnet ska kunna fördröjas och renas 
lokalt vilket medför att bräddning inte sker, recipienter inte överbelastas och 
översvämningsrisken minskas. 

Frågan om förtätning tas även upp i dokumentet då det kan innebära möjligheter och 
utmaningar. Möjligheter i form av att det ger en effektivare markanvändning i städerna och 
det även bidrar till ett minskat växthusgasutsläpp. Med utmaningar syftar Boverket på en 
ökad känslighet för klimatförändringar om den nya bebyggelsen inte är anpassad för ett 
förändrat klimat. På den redan bebyggda miljön finns det utmaningar i form av 
underdimensionerade avloppssystem och torrlagda vattendrag som fungerat som naturliga 
översvämningsområden samt ogenomsläppliga material som hindrar vattnets infiltration i 
marken. 

Gällande förtätning är det viktigt att identifiera potentiella översvämningsrisker i områden 
där gröna ytor tas i anspråk. Detta kan göras genom att identifiera lågpunkter i terrängen 
och använda ett hundraårsregn som återkomsttid. I översiktsplaner och i miljöprogram ska 
prioriterade områden redovisas kopplade till åtgärder och en tydlig ansvarsfördelning.  

Boverket beskriver i dokumentet att arbetet med klimatanpassning av den befintliga 
bebyggda miljön kräver en rad olika kompetenser, som tillsammans överväger vilka 
åtgärder bör implementeras i olika situationer.  Den resursen finns inte hos alla kommuner, 
speciellt i mindre kommuner kan det vara svårt att anställa alla de kompetenserna som 
behövs.  

När det kommer till kommunens roll och ansvar gällande planering av bebyggelsen och 
omkringliggande ytor, är det viktigt att rätt underlag finns för att motivera för de olika 
besluten som tas när andra intressenter är med och påverkar. Det kan handla om områden 
som inte är lämpliga att bebyggas. Rätt underlag bör finnas i form av exempelvis 
klimatmodeller och beräkningar, simuleringar, lågpunktskarteringar, risk- och 
sårbarhetsanalyser.  

Kommunerna får inte lämna över ansvaret för dagvattenhanteringen till enskilda 
fastighetsägare då de saknar möjligheten att anordna heltäckande dagvattenlösningar. 
Boverket menar att kommunernas ansvar för VA-anläggningar bör tydliggöras och en 
kombination av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och allmänna VA-
anläggningar bör tillämpas för att säkerställa en god dagvattenhantering på kvartersmark.  

Boverket lyfter fram fysiska och planeringsåtgärder som kan implementeras eller anpassas 
efter kommunernas arbetssätt, bland annat att: 
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 se sambandet mellan planering och förvaltning 

 informera allmänheten och fastighetsägare om riskerna och åtgärder på privat mark, 
genom exempelvis informationskampanjer och dialog 

 arbeta för helhetsorienterade lösningar som involverar kommunernas olika 
kompetenser och förvaltningar samt VA-organisationer 

 ta fram gemensamma dagvattenpolicys för kommunerna inom ett avrinningsområde 
och utveckla dagvattenhanteringsplaner anpassade efter kommunernas specifika 
förutsättningar 

 ta hand om dagvattnet vid källan genom LOD samt minska risken för 
översvämning genom att kombinera LOD med VA-anläggningar 

 skapa ”vattenvägar” som ett komplement till dagvattenledningar vid skyfall 

 introducera grönytefaktor i samarbete med entreprenörer, med syftet att minimera 
hårdgjorda ytor. 

 under detaljplanearbetet säkra klimatanpassningsåtgärder genom planbestämmelser  

 komplettera och anpassa gamla gällande detaljplaner som inte tar hänsyn till 
klimatförändringar. 

Det finns många åtgärder som kommunerna kan ta till men även en del begränsningar som 
finns i lagstiftningen. Boverket hävdar att en sådan begränsning är att det inte går att 
förutsätta i en detaljplan att bygglov först ges när klimatanpassningsåtgärder tas vid. Som 
nämndes ovan kan planbestämmelser i detaljplan säkerställa en god användning av 
befintlig obebyggd mark genom att styra exempelvis: 

 andel grönyta/andel genomsläpplig yta/andel hårdgjord yta 

 höjdsättning av marken. 

Dock gäller det att alla involverade aktörer tolkar planbestämmelserna på samma sätt, detta 
kräver samordning. 

Avslutningsvis betonar Boverket i sitt dokument att det bör diskuteras under 
planeringsskedet om det går att åstadkomma en god balans mellan förtätning och 
klimatanpassning. 
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2 Metod 

Med en strävan om att få en god kvalitet på svaren till frågorna krävs en väl lämpad metod 
för att ta sig an frågeställningarna. Med hänsyn till detta har följande metoder valts; 
fallstudie, litteraturstudie och kvalitativ intervju. Nedan följer en kort beskrivning av vad 
varje metod innebär. Därefter följer en utvärdering av metodvalet.  

De två forskningsmetoderna som man i regel tar hänsyn till när insamling och analys av 
data ska göras är kvantitativa och kvalitativa metoder.  

Den stora skillnaden mellan de båda metoderna är att den kvantitativa metoden resulterar i 
siffror medan den kvalitativa metoden resulterar i ord. Den förstnämnda metoden går ut på 
att sortera ut exakt information där förutsättningarna är samma. Metoden kan med fördel 
användas vid olika former av mätningar, exempelvis vid experiment och 
enkätundersökningar. Möjligheterna till att generalisera resultaten ökar vi denna typ av 
metod till skillnad från den andra metoden som är mer flexibel. Den kvalitativa metoden 
används där verkligheten och därmed resultaten beskrivs lämpligast i ord snarare än siffror. 
Urskiljning av variabler anses inte vara meningsfullt vid exempelvis observationer och 
intervjuer (Backman 2012; Blomkvist & Hallin 2014).   

2.1 Fallstudie 

Fallstudie som en forskningsstrategi är naturlig inom den kvalitativa forskningsmetodiken. 
Precis som tidigare nämnts är den kvalitativa metoden väl lämpad då det valda ämnet ger 
det mest representativa resultatet genom en beskrivning snarare än i siffror. Undersökning 
sker i ämnets verkliga miljö. Verklighetens komplexitet åskådliggörs därmed bättre och 
dessutom kan nya inriktningar på studien ta fart. En fördjupad studie skapas på så vis 
naturligt av ett objekt eller ett fall (Backman 2012).   

Enligt Blomkvist och Hallin (2014) väljs först en eller flera fall ut som ska studeras. Vi har 
valt de tre kommunerna Malmö, Kristianstad och Hörby i syfte om att utreda hur 
dagvattenhanteringsfrågorna behandlas i plan- och byggprocessen samt belysa deras 
arbetssätt. Detta stämmer överens med Backman (2012) då han menar att fallstudier är en 
vanlig forskningsstrategi då det handlar om förståelse- och processfrågor.  

Nästa steg enligt Blomkvist och Hallin (2014) är att inse att fallstudierna behandlas i sina 
verkliga miljöer. Detta har vi gjort genom att se till den specifika kommunens 
förutsättningar och annat som är relevant för dagvattenhanteringsfrågorna i plan- och 
byggprocessen i just denna kommun.  

Tredje steget handlar om att ta fram information och att välja avsikt med fallstudierna 
(Blomkvist & Hallin 2014). Antingen undersöks, förklaras eller beskrivs fallstudierna 
(Backman 2012). Informationshämtningen gjordes framförallt från kommunernas 
hemsidor, men även andra relevanta webbsidor såsom Länsstyrelsen Skåne och Statistiska 
centralbyrån (SCB) användes. Eftersom problemformuleringen syftar till att utreda väljs 
avsikten undersöka i fallstudierna.  
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Det avslutande steget inbegriper en systematisk hantering av informationen från det 
föregående steget. Jämförelser av information mellan de olika kommunerna med mera 
utfördes. Även säkerställande om att de utvalda fallen har ett samband görs i detta steg 
(Blomkvist & Hallin 2014). Valet av dessa tre kommuner har inte ifrågasatts under arbetets 
gång. Redan innan denna del av uppsatsen påbörjades fanns vetskapen om att 
kommunernas sätt att arbeta inte är helt lika. Detta beror bland annat på de olika 
förutsättningar som finns både sett till geografiska förutsättningar och resurser. 

Vid en fallstudie är det viktigt att tillåta uppsatsen ta nya riktningar för att vara kritisk mot 
den befintliga problemformuleringen och på så vis få ut mer av fallstudien (Blomkvist & 
Hallin 2014).  

Då fallstudierna är kvalitativa innebär det att studierna inte går att generalisera eller direkt 
applicera på andra kommuner. Det är viktigt att klargöra detta för läsaren. En så kallad 
statisk generaliserbarhet går inte att uppnå med denna metod. Däremot kan en analytisk 
generaliserbarhet uppnås om fallstudierna är väl genomförda så att jämförelser kan utföras 
mellan de olika fallen i analysdelen. Även om det inte går att jämföra allt i analysdelen kan 
en fallstudie vara bra i det avseendet att den utvalda problematiken uppmärksammas 
(Backman 2012).   

Erfarenheter från ett specifikt projekt lyfts fram för att visa hur de olika aktörerna har 
arbetat kring dagvattenfrågan. Projektet är en utbyggnad av en industripark i en av de 
studerade kommunerna.  

2.2 Litteraturstudie 

För att kunna skapa en förståelse och kunna svara delar av uppsatsens syfte och 
frågeställningar behövs en bakgrund i form av textbaserad information (Segesten 2012). 
Att förstå hur processen från planering till och med underhållsskedet går till sett till 
dagvattenhantering och de iblandade aktörerna är målet med litteraturstudien. 

En litteraturstudie handlar om att ta befintlig kunskap och bearbeta den. Genom en 
efterföljande textanalys kan stora mängder av information bearbetas om och därmed 
mynna ut i en större och djupare förståelse för problematiken, menar Segesten (2012).  

Texten som uppsatsen har baserats på är hämtad från diverse olika källor, såsom databaser, 
rapporter, tidskrifter, lagtexter och regelverk, myndigheters publikationer, litteratur i 
pappersformat och nätbaserat format. Detta är i enlighet med Östlundhs (2012) metod om 
informationssökning. Uppsatsen har inte varit en ren litteratursökning eftersom andra 
källor än just litteratur har använts för att hitta den relevanta texten. Dessutom menar 
Östlundh (2012) att sökande i sig skapar merkunskap kring ämnet eftersom författarna 
kommer över annan nyttig information som exempelvis ordlistor och viktiga referenser, 
däribland Boverket och Länsstyrelsen Skåne. 

Enligt Östlundh (2012) ska en struktur för uppsatsens genereras och en sökanalys utföras 
parallellt med sökningsarbetet successiva framfart. Uppsatsen struktur med rubriker och 
informativ brödtext är resultatet av en välarbetad informationssökning.  

Genom ett tekniskt sökande, vilket innefattar bland annat att söka på internet i 
sökfunktioner med sökord såsom ”dagvattenhantering kommun” och ”klimatförändring 
dagvatten”, har information genererats. Med en efterföljande analys av sökresultatet, i 
enlighet med Östlundh (2012), har de bättre resultaten lett fram till en fortsatt sökning i den 
riktningen.  
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Östlundh (2012) menar att den första delen av sökningsarbetet är den inledande 
informationssökningen där sökningarna inte är helt anpassade till uppsatsens syfte och mål. 
Den inledande sökningen är till för att skapa en grund att stå på. Sättet att söka på kan vara 
osystematiskt; sökningen sker varefter arbetet går framåt, och sökord som ”dagvatten” och 
”klimatförändringar väg” har använts. 

Den andra delen är den egentliga informationssökningen, vilken har till syfte att ta fram 
enbart den för uppsatsen verkligt intressanta informationen. Detta görs genom en 
systematisk sökning. Viktiga referenser här har varit Plan- och bygglagen, kommunernas 
egna styrdokument om dagvattenhantering och fakta om hur byggprocessen går till från 
projektering till drift och underhåll. Exempelvis har sökorden ”planering kommun 
dagvatten” resulterat i Boverkets ”Dagvatten i detaljplan” vilket har lett oss vidare in på 
Plan- och bygglagen. 

Först efter att all relevant information har tagits fram genom den systemiska sökningen 
sker analysen av texten (Östlundh 2012). Vid detta arbete har frågor som nedan varit stöd. 

 Hur ser arbetet med planeringen ut hos kommunerna? I vilket skede tas 
dagvattenfrågan upp? Hur ser ansvarsfördelning ut för att arbetet med 
dagvattenhantering påbörjas och följer en röd tråd under hela byggprocessen? Vilka 
dokument finns det som stöd för detta arbete? 

 Hur ser arbetet mellan kommunerna och projektörer samt entreprenörer ut? Hur går 
överlämningarna mellan aktörerna till? I vilken grad sker det en 
erfarenhetsåterföring efter utförda projekt? 

 Hur ser arbetet med dagvattenhantering hos kommunerna och VA-organisationer? 
Vem ansvarar för drift och underhåll? 

Den centrala information som har tagits fram ska enligt Östlundh (2012) slutligen kunna 
svara på uppsatsens syfte och frågeställningar.  

2.3 Kvalitativ intervju  

I en kvalitativ intervjustudie finns det två tillvägagångssätt att skilja mellan, nämligen 
öppna eller strukturerade intervjuer. Dalen (2015) beskriver att i en öppen intervju är 
ämnet som frågorna berör planerat i förväg/på förhand; intervjufrågorna är däremot inte 
det. Författaren menar att en sådan form ger en stor frihet för intervjupersonen att berätta 
självmant om vissa områden inom ämnet och hur hen väljer att lägga fram sina 
erfarenheter. Däremot kan denna intervjuform innebära svårigheter vid bearbetning av 
materialet. Vidare beskriver Dalen (2015) att den andra intervjuformen, den strukturerade, 
anses som en tryggare metod för intervjuaren då studien genomförs med i förväg valda 
frågor. En semistrukturerad intervju är den vanligaste formen inom den strukturerade 
intervjuformen, där samtalet är inriktat på bestämda områden och svaren kan lättare 
organiseras och analyseras.  

I vår studie har den semistrukturerade intervjuformen nyttjats då fokus har legat på att 
samla kunskap och identifiera orsaker till specifika händelser inom dagvattenhantering 
under plan- och genomförandeprocessen. En semistrukturerad intervjuform ger utrymme 
till att skapa en dialog genom följdfrågor, vilket kräver ett aktivt lyssnande, och genom att 
anpassa frågorna efter intervjupersonen (Kvale & Brinkmann 2015).  

Intervjustudien har följt stegen som Dalen (2015) rekommenderar, se figur 1. Studien har 
inletts med att välja tema och syfte samt informanter. Nästkommande steg var att utforma 
en intervjuguide och genomföra intervjuerna, för att sedan organisera och bearbeta 
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materialet. Avslutningsvis tolkades och analyserades svaren, vilka redovisas utifrån 
relevans i kapitel 4 Resultat. 

 

Syfte för studien har varit att belysa hur olika kommuner jobbar med dagvattenfrågor 
under sin planering, därför har informanterna valts ut utifrån vilken roll de utövar i 
verksamheten. Då de efterföljande skedena projektering, genomförande samt drift- och 
underhåll är viktiga vid en sådan planering har kontakt tagits med utvalda aktörer inom 
dessa skeden. Detta skapar en bättre bild av problematiken kring samarbetet, 
överlämningsskedena och erfarenhetsåterföringen. För att kunna svara på 
frågeställningarna har intervjuerna inriktats på olika teman: dagvatten under 
detaljplaneprocessen, dagvattenhantering, skötsel och drift, samarbete med övriga aktörer 
inom byggprocessen, och erfarenhetsåterföring.  

I planeringsskedet är det endast beställaren, kommunen och dess förvaltningar som 
kommer att vara medverkande i intervjun. Nästa skede som ska studeras är 
projekteringsskedet varpå konsulter och projektörer kommer att intervjuas. 
Genomförandeskedets medverkande i intervjustudien är entreprenören. Slutligen ska 
aktörer från drift- och underhållsskedet att intervjuas.  

Urvalet av informanter byggde på att ha representanter med liknande roller och uppgifter i 
respektive kommun för att svaren skulle vara jämförbara. Utgångspunkten var att begränsa 
antalet intervjutillfällen för varje kommun till två tillfällen för att underlätta bearbetning av 
intervjumaterialet (Dalen 2015).  

Inför första intervjutillfället med respektive kommun kontaktades en exploateringsingenjör 
i Malmö Stad, en planeringsarkitekt i Kristianstads kommun och en projektledare i Hörby 
kommun, se tabell 1 nedan. Medverkande exploateringsingenjör i Malmö Stad hade med 
sig en kollega som jobbar med liknande frågor. Även projektledaren i Hörby kommun hade 
med sig en kollega som jobbar som planeringsarkitekt. Dessa informanter jobbar i tidiga 
skeden under planläggningsprocessen vilket gör dem relevanta för studien. 
Intervjufrågorna skickades ut via mail. Då frågorna behandlade olika områden inom 
bebyggelseplanering fick vi tips om vem i kommunen som kunde svara på de frågor som 
handlade om dagvattenplanering samt drift och underhåll. Det resulterade i att en 
vattenstrateg och en utvecklingsingenjör i Malmö Stad samt en VA-strateg i Kristianstads 
kommun medverkat i intervjustudien.  

Utöver informanterna från kommunerna, valdes en representant från VA-organisationerna, 
två representanter från Norconsult och en representant från ett byggföretag. I tabell 1 kan 
det åskådliggöras de valda informanterna inom plan- och genomförandeprocessen. 
Informanterna har tilldelats siffror för att lättare kunna se vilka skeden samt vilken 
organisation de tillhör för att göra studien så transparent som möjligt utan att lägga så stor 
vikt i den enskildas identitet.  

Nästa steg var att utforma en intervjuguide. Den innehöll strukturerade frågor enligt 
skedena i bebyggelse- och byggprocessen. Intervjufrågorna skickades ut via mail med 
information om att intervjun skulle ta ungefär en timme. Intervjustudien genomfördes 
parallellt med litteraturstudien för att dessa metoder skulle fungera som ett komplement till 

Val av tema och 
syfte 

Val av 
informanter 

Utformning av 
intervjuguide 

Genomförande 
av intervjuer 

Organisation och 
bearbetning  

av svarsmaterial  

Tolkning och 
analys av 

materialet 

Figur 1 Stegen som har följts för att genomföra intervjustudien. Inspirerad av Dalen (2015). 
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varandra under insamling av material. Därför har intervjufrågorna förändrats under 
studiens gång. En representativ intervjuguide finns att tillgå i Bilaga 1-4.  

 

 

Tabell 1. Medverkande informanter.  

Skede Aktör Informant 

Planering Malmö Stad Exploateringsingenjör (1) 

Exploateringsingenjör (2) 

Vattenstrateg (3) 

Utvecklingsingenjör (4) 

Kristianstads kommun Planeringsarkitekt (5) 

VA-strateg (6) 

Hörby kommun Projektledare (7) 

Planeringsarkitekt (8) 

Drift och underhåll VA Syd Utredningsingenjör (9) 

Mittskåne Vatten Utredningsingenjör (10) 

Projektering Norconsult Vägprojektör (11) 

VA-projektör (12) 

Entreprenör Skanska Projektchef (13) 

 

Intervjuguiden för respektive kommun bestod av tre delar som täckte följande områden: 
detaljplanläggning, dagvattenpolicy och egna reflektioner. Därefter delades dessa 
kategorier in i ett antal frågor (se Bilaga 1-3). Syftet med första delen var att samla 
informanternas erfarenhet om dagvattenhantering under detaljplanläggning med hänsyn till 
lagen och till det egna arbetet inom kommunen. Vissa frågor var öppna till sin karaktär för 
att testa informanternas kunskap om gällande lagar och styrdokument. Andra delen 
behandlade olika aspekter hämtade ur respektive kommunens dagvattenpolicy eller 
dagvattenstrategi. Under sista delen ville vi få insyn i informanternas uppfattning om 
problematiken och förbättringspotential. 

Intervjuguiden som togs fram för VA-organisationer hade liknande upplägg som beskrivits 
ovan då även dessa aktörer deltar i detaljplanläggning. Dock fokuserade första delen på 
organisationernas roll under detaljplaneprocessen och det praktiska arbetet med 
dagvattenhantering. Detta gjordes för att anpassa intervjun till informanternas erfarenhet 
(Kvale & Brinkmann 2015). Intervjuguiden innehöll en fjärde del som hade arbetet med 
driften i fokus. 

För resterande aktörer, Norconsult och Skanska, skapades en intervjuguide med frågor som 
berörde överlämningsskedena och erfarenhetsåterföring.  
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Vid genomförandet av varje intervju frågades de deltagande om lov för att spela in 
samtalet. Samtliga har spelats in och finns i mp3-format. 

Intervjuerna med Malmö Stad ägde rum i Stadshuset vid två olika tillfällen. Resten av 
intervjuerna genomfördes via Skype (en applikation för internetkommunikation), både som 
röst- och videosamtal. Genom att använda sig av andra medier, såsom telefon eller dator, 
kunde personer från andra kommuner lättare kunnat nås (Kvale & Brinkmann 2015).  

Svarsmaterialet bearbetades genom transkribering, vilket skedde delvis men ordagrant. 
Citaten återges i skriftspråk då analysens fokus ligger på innehåll snarare än språkliga 
uttryck. Skriftspråkstranskriberingar är ett sätt att flytta fokus från enskilda informanter 
och deras uttryckssätt till fokus på gruppens arbete.  

Analysprocessen följde stegen som Kvale och Brinkmann (2015) beskriver vid 
meningskoncentrering. Intervjuerna kategoriserades för att pröva hur stor problematiken 
kring samarbetet, överlämningsskedena och erfarenhetsåterföringen är. Relevanta 
kategorier för studien valdes ut genom att göra en tankekarta utifrån de kodade svaren 
(kortare formuleringar). Nästa steg i analysprocessen var att hitta likheter och skillnader 
mellan de olika kommunernas arbetssätt samt hitta mönster i arbetet mellan aktörerna. 
Sammantaget ger de elva intervjuerna den bild av kommunens arbete som sen analyseras 
för att se kommunens arbetssätt kring dagvattenhantering i urbana miljöer samt övriga 
aktörernas roll kring detta arbete. I kapitel 4 Resultat presenteras det bearbetade 
svarsmaterialet utifrån följande kategorier: samarbete och kommunikation; överlämning 
och kunskap samt och erfarenhetsåterföring och medvetenhet. Materialet sammanställs på 
ett sätt som lyfter kommunernas förutsättningar och förbättringspotential istället för att 
jämföra kommunernas och de övriga aktörernas arbete. I samma kapitel sammanställs 
bakgrunden och problematiken kring ett projekt, där information har samlats under 
intervjustudien. 
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3 Teoretisk bakgrund 

”En flytande fråga – Om dagvatten i plan- och byggprocessen” handlar om att ta en idé 
och göra om den till verklighet samt förvalta den väl. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 
ska samhällsutvecklingen sträva efter en långsiktig och hållbar livsmiljö. Detta innebär att 
plan- och byggprocessen ska mynna ut i ett byggnadsverk; bygg- och anläggningsprojekt, 
som kan förvaltas så de efterkommande generationerna kan få leva i motsvarande eller i 
ett bättre samhälle sett till livskvalitet.  

Kommunernas uppgift i detta sammanhang blir alltså att säkerställa en god livsmiljö för 
kommande generationer.  Detta görs genom planprocessen vilken innefattar en planering 
för en översiktsplan som är kommuntäckande, samt detaljplaner för att mer detaljerat 
kunna bestämma vad som ska ingå i specifika områden inom kommunen. Det är i dessa 
planer som bestämmelser kring användning och utveckling av mark- och vattenområden 
samt bebyggelse ska utföras i enlighet med PBL. 

Planprocessen följs upp med byggprocessen vilken innefattar processen från ett 
beslutstagande om att ett projekt ska genomföras, till projekteringsprocessen, 

genomförandeprocessen, och slutligen förvaltningsskedet (Nordstrand 2013).  

3.1 Kommunerna 

I detta avsnitt presenteras kommunerna. Deras resurser och andra förutsättningar, såsom 
klimatförändringar och bebyggelseutveckling, beskrivs. 

Figur 2. Dagvattenfrågan börjar hos kommunen i plan- och byggprocessen. Konsulten projekterar 

efter kommunens önskemål och krav vartefter entreprenören utför anläggningsarbetet och VA-

organisationen sköter anläggningen. (Assarsson & Grillo 2017)  
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3.1.1 Befolkning och markanvändning 

Tre kommuner i Skåne har valts ut för fallstudien. Vid urvalet eftersträvades en geografisk 
spridning i länet för att belysa varierande landskap och lokala klimatförutsättningar. 
Arbetet avgränsas däremot till ett län för att ta hänsyn till att klimatet kommer att ändras 
olika i olika delar av landet och att specifika förhållanden råder för Skåne. Urvalet 
baserades även på befolkningsmängden och en spridning i det avseende också. Geografisk 
spridning i länet och varierande befolkningsmängd har använts som urvalsgrunder. Malmö 
Stad har en stor befolkningsmängd på 300 000 till 400 000 invånare. Kristianstads 
kommun har mellan 80 000 till 100 000 invånare och Hörby kommun har mellan 10 000 
till 20 000 invånare (SCB 2017).  

Malmö Stad är en kustnära kommun och är till yta den minsta kommunen bland de tre. 
Trots detta är denna kommun som är mest bebyggd, med 41,99 % bebyggd mark, enligt 
tabell 2 (SCB 2013). Kommunens vattenyta är marginell och det är närheten till havet som 
kan utgöra ett hot för strandnära bebyggelse och infrastruktur vid höga havsnivåer 
(Länsstyrelsen i Skåne län 2012). Kommunen består av en större tätort där befolkning och 
bebyggelse finns koncentrerade (SCB 2016) 

Tabell 2. Markanvändning (SCB 2017) 

Markanvändning (år 2010) 

 Malmö Stad 

(hektar) 

Kristianstads 

kommun  

(hektar) 

 Hörby kommun 

(hektar) 

Åkermark 4 939 (31,48 %) 43 831 (35,93 %) 16 317 (40,14 %) 

Skogsmark, produktiv 19 (0,12 %) 45 226 (37,07 %) 14 021 (34,49 %) 

Bebyggd mark och 

tillhörande mark 

6 446 (41,99 %) 9 950 (8,16 %)  2 843 (6,99 %) 

Betesmark 318 (2,07 %) 10 279 (8,43 %) 3 937 (9,69 %) 

Övrig mark 3 628 (23,64%) 12 704 10,41 %) 3 529 (8,68 %) 

Vatten 152 (0,96 %) 9 409 (7,5 %) 1 364 (3,3 %) 

 

Kristianstads kommun ligger även vid kusten. Kommunen är till yta den största av alla tre 
och mellan 7–10 % av den totala ytan täcks av vatten i form av vattendrag och sjö. 
Kommunen har en större tätort med översvämningsproblematik då närheten till vattnet 
ställer till med problem vid höga skyfall. I denna tätort bor nästan hälften av kommunens 
befolkning (SCB 2016). Dessutom är kommunen lågt belägen och stora delar av den stora 
tätorten har byggts på ett våtmarkstätt område (Klimatanpassningsportalen 2014). 

Hörby kommun ligger inåt landet. Befolkningstätheten är den minsta i denna kommun. 
Närheten till vattnet är begränsat till sjöar och mindre vattendrag som inte utgör något hot 
för tätorterna (Svenskgeografi u. å.). Kommunen består av en stor tätort samt mindre små 
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tätorter där befolkningen är jämt fördelad (SCB 2016). Enligt tabellen nedan har 
kommunen en övervägande andel öppen mark i form av åkermark och skogsmark. Den 
bebyggda marken begränsas till endast 6,99%. 

Statistik som SCB (2015) tagit fram visar att tätorterna med minst andel grönyta i hela 
landet ligger i Skåne. Två av dessa kommuner är Malmö och Kristianstad med en markyta 
som består av mindre än 50% grönstruktur. Detta har stor betydelse i ett förändrat klimat. 
Förutsättningarna för fördröjning, infiltration och rening av dagvattnet försvåras i städer 
med hög andel hårdgjorda ytor (Boverket 2010c). 

Avloppssystemet i Malmö består till cirka 30 % kombinerat avloppssystem. Kommunen 
har under lång tid arbetat med att genom ut- och ombyggnad av avloppsledingsnätet 
minska risken för överbelastade ledningar, bräddning av orenat avloppsvatten och 
bakåtträngande avloppsvatten i källare och gator (VA Syd 2016). Kommunen satsar även 
på att implementera lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) för att reducera 
belastningen på det kombinerade avloppsledningsnätet. Arbetet går ut på att låta dagvattnet 
ledas genom vissa kombinerade transportledningar ut till recipienten. Detta innebär att de 
valda ledningarna kommer att användas som dagvattenledningar i fortsättningen (VA-
verket i Malmö, 2007). 

Kristianstads kommun har ett duplikat avloppsledningssystem i tätorterna först och främst.  
På många ställen finns det gamla dikningsföretag utan att ett tydligt ansvar förefaller hos 
någon, därför är många dikningsföretag underhållna (Kristianstads kommun 2010).  

I Hörby kommun har de flesta tätorterna tillgång det kommunala avloppsledningsnätet. I 
stora delar av kommunen finns ett duplikat avloppssystem. Dagvattenledningarna är redan 
nära kapacitetstaket i många områden (Hörby kommun 2016).  

3.1.2 Utveckling 

Skåne består av ett tydligt nät bestående av stora städer som knyts ihop med varandra och 
med de resterande tätorterna genom strategiska kommunikationsleder (Länsstyrelsen Skåne 
2016). Det gynnar utvecklingen och tillväxten i regionen med en blandning av 
verksamheter, handel, forskning och universitet. Sådana förutsättningar ger invånarna 
frihet att välja arbete, bostad och fritidsaktiviteter oberoende av ort och pendlingsavstånd. 
Detta anses vara bra ur en ekonomisk och social synpunkt men ger samtidigt utrymme för 
stora utmaningar. Konkurrensen om marken är stor då mer bebyggelse och infrastruktur 
behövs för att klara av behovet av bostäder, kommunikationer, skola och barnomsorg i 
växande städer (Boverket 2012).  

Då fler flyttar in i storstadsregioner är behovet av infrastruktur stort i storstäderna och i 
orterna omkring dessa. I dagens samhällsutveckling ligger fokus på att förtäta städer. 
Genom förtätning av tätorterna i länet kan målet en effektiv mark- och resursanvändningen 
i den redan bebyggda miljön uppnås. Under den regionala utvecklingsplaneringen tas 
bostadsfrågan upp för att genom ett samarbete mellan kommunerna i länet minska 
bostadsbristen. Målet med förtätningen är att bostadsbyggandet ska resultera i 7000 
bostäder per år fram till 2030 i Skåne (Boverket 2012). Boverket (2010b) förordar att 
planeringsarbetet bör ske med tydliga begränsningar och direkta mål om klimatanpassning 
för att i ett tidigt skede integrera frågor som rör risker, sårbarhet och klimatpåverkan vid en 
viss förtätningsåtgärd.  

Utvecklingen som Malmö Stad planerar innebär en förtätning av stadens centrala delar 
samt hamn- och industriområden istället för exploatering av kommunens jordbruksmark 
(Malmö Stad, 2010). Genom förtätning vill kommunen skapa ett större innerstadsområde 
och minska bilbehovet genom att skapa bättre förutsättningar för gång, cykel och 
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kollektivtrafik. Kommunen belyser att detta ställer högre krav på planeringsprocessen då 
fler intressen och intressenter är involverade. Kristianstads kommun planerar en utbyggnad 
av en ny stadsdel i utkanten av den stora tätorten. Det planeras även en stor satsning på 
infrastruktur i form av motorvägar, cirkulationsplatser och köpcentrum i den nya 
stadsdelen och bättre kollektivtrafik i de centrala delarna av tätorten (Kristianstads 
kommun 2017). Hörby kommun beskriver i sin översiktsplan (2016a, 2016b) att en 
övergripande förtätning och utveckling av kollektivtrafiken är eftersträvansvärt såväl i den 
stora tätorten som i de mindre orterna i kommunen. I den stora tätorten har ett 
verksamhetsområde på 50 hektar byggts i utkanten för att flytta verksamheter som tar plats 
i tätortens centrala delar. Det finns utvalda orter där detaljplanelagd mark för bostäder 
redan finns såväl som möjligheter för att utnyttja befintliga kommunikationsleder. Dessa 
åtgärder ska möta det regionala utvecklingsarbetet och gynna tillväxten och attraktiviteten 
av kommunen.  

Utvecklingsarbetet och samhällsplanering med hänsyn till klimatförändringarna styrs bland 

annat av de 16 nationella miljömålen och EU:s ramdirektiv för vatten (Naturvårdsverket, 

2016). Tidigare har frågan om dagvattenhantering inte varit så stor som den är idag vilket 

har gett översvämningar och överbelastade avloppsledningssystem som konsekvens. Den 

fysiska planeringen genomsyras numera av en stor medvetenhet om klimatförändringar och 

en strävan att integrera dagvattenfrågan i den tidiga planeringen (Naturvårdsverket 2016). 

Målen för samhällsutvecklingen i Skåne ställer höga krav på att skydda den värdefulla 
åkermarken och utveckla infrastruktur som möter förutsättningarna i ett förändrat klimat. 
Bostadsbehovet och den ökade urbaniseringen i länet blir en utmaning när 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska uppfyllas. Det handlar dels om att minska 
byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och använda marken på ett hållbart 
och balanserat sätt. Marken ska inte bara användas för bostäder utan även för skolor, 
verksamheter, sjukvård och grönområden. För att målen ska kunna nås har kommunerna 
tagit fram strategiska dokument och planeringsunderlag som används tillsammans med 
olika styrmedel och åtgärder (Naturvårdsverket 2016). Styrmedel i planeringen ges av 
lagstiftningen som PBL och miljöbalken, EU-förordningar samt åtgärdsprogram.  

3.1.3 Ett förändrat klimat 

Det går inte exakt att veta hur klimatförändringarna kommer att påverka Sverige i 
allmänhet och Skåne i synnerhet. Det handlar om förändringar som kommer att ske under 
en lång tid, som dessutom kommer att variera kraftigt från år till år och utifrån 
klimatförutsättningarna på ett specifikt område (Länsstyrelsen Skåne 2014). 
Klimatanpassningen kommer därför att leda till lokala lösningar, även om samma princip 
kan användas för större områden inom länet (Länsstyrelsen Skåne 2012).  

Ett förändrat klimat i Skåne kommer att innebära förändrade regn- och havsförhållanden. 
Det förväntas mer intensiva regnhändelser som innebär mer regn under kortare tid, skyfall 
kommer således att bli vanligt förekommande (SMHI 2011). Havsnivån kommer att höjas i 
en allt snabbare takt. Det i samband med att landhöjningen är nära noll i Skåne kommer att 
medföra ett högt havsvattenstånd vid södra Sveriges kust. Medelvattenytan beräknas höjas 
till cirka 90 cm vid de studerade kommunernas kust (Länsstyrelsen Skåne 2012).  

En accelererad havsnivåhöjning kommer att leda till översvämning av låglänta områden. I 
Skåne har kustzoner varit attraktiva områden för bebyggelse och verksamheter som redan 
idag drabbas av översvämningar vid extrema väderhändelser (Länsstyrelsen Skåne 2014). 
Extrema regnhändelser, kusterosion och havsnivåstigning kommer även i fortsättningen 
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utgöra ett hot mot kuststräckorna och lågt liggande bebyggelse (Länsstyrelsen Skåne 
2008). 

I rapporten ”Skånes känsliga stränder – erosionsförhållande och geologi för 
samhällsplanering” som SGU (2016) tagit fram redovisas hur strandzonen ser ut för Skåne 
med dagens förutsättningar. Vid en havsnivåhöjning på en meter kommer en del av 
kustremsan i stora kommunen att bli översvämmad. Risken för översvämning är enligt 
studien begränsad till specifika områden och påverkar strandängarna samt en del av 
bebyggelsen som ligger i en mindre tätort. Risken för stranderosion är liten då vågorna 
bryter långt innan de når strandlinjen.  

Kartvisaren ”Skånestrand – erosion och geologi” (SGU 2016) ger möjlighet att se hur 2 av 
de studerade kommunerna kan komma att påverkas av översvämningar vid 1, 2 respektive 
3 meter havsnivåhöjning. Det presenteras även rådande och framtida erosionsförhållanden. 
Vid en havsnivåhöjning på 1 meter kommer strandängarna i Malmö att översvämmas som 
tidigare nämnts (Rapporten ”Skånes känsliga stränder” tillägger att risken för 
översvämning är begränsad till ett specifikt område i en mindre tätort där en del av 
bebyggelse kan översvämmas). Kustzonen i Malmö kommer att drabbas av erosion i en 
liten utsträckning (SGU 2016). De kustnära tätorterna i Kristianstads kommun kommer 
enligt kartvisaren att drabbas i större grad av översvämningar och erosion. Vid en 
havsnivåhöjning av 1 meter eller högre kommer sjöar och vattendrag som mynnar ut i 
havet bli översvämmade.  

I rapporten Hållbar utveckling av Åhuskusten (SGI 2008) ges en översiktlig bild av de 
betydande erosions- och översvämningsriskerna i olika delområden vid kusten i 
Kristianstad men det påpekas vikten av att ta fram mer detaljerade studier vid planering. I 
ett tidigt skede under planprocessen bör underlag för riskzoner och höjder för ett varje 
specifikt utvärderas för att ta fram åtgärdsförslag.  

Malmö har en strand- och kustlinje på cirka 168 km medan mellanstora kommunens 
kustlinje ligger på 908 km (SCB, 2012). Dessa förutsättningar gör att en stigning av 
havsnivån och högre vattenstånd kan ställa till med problem för båda kommunerna, men 
särskilt för Kristianstad. Området som kan komma att drabbas är större och därmed även 
konsekvenserna som kostnader och skador på bebyggelse och infrastruktur i den stora 
tätorten. En stigning av havsnivån skulle även medföra att vattenytan på vattendrag och sjö 
stiger vilket innebär en risk för de mindre tätorterna som ligger nära vattnet 
(Klimatanpassningsportalen, 2014). 

Länsstyrelsen i Skåne (2014) poängterar att lämplighetsbedömningar av marken ska 
utföras när det planeras bebyggelse. 

3.1.4 Dagvattenhantering i planeringen 

Det finns tre parametrar som är avgörande för att bedöma översvämningsrisken i 
stadsmiljö som måste beaktas vid planering. Dessa är höjdskillnaderna i terrängen, andel 
hårdgjord yta samt ledningsnätets kapacitet (Berggren & Christiansson 2010). Den första 
parametern har att göra med hur dagvattnets väg genom ett bebyggt område kommer att se 
ut vid intensivare regn. Vid planering är det av stor betydelse att arbeta med 
dagvattenfrågor och höjdsättning. Den andra parametern har stor påverkan på infiltration 
och avrinning. I områden där obebyggd mark har ersatts med hårdgjorda ytor kommer 
vattnet att rinna på ytan istället för att infiltrera. Även denna frågan måste tas upp vid 
planering för att se till att tillräckligt många gröna ytor finns. Ledningsnätets kapacitet är 
den sista parametern och det handlar om ett samarbete mellan huvudmannen för 
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ledningsnätet och den som utför driften. En dialog bör hela tiden finnas för att rätt 
erfarenheter hämtas och appliceras vid planering av nya ledningar.  

Det är inte alltid kostnadseffektivt att bygga om ett kombinerat avloppsledningsnät till 
duplikat system. Nyttan med att separera ett kombinerat avloppsledningsnät står inte alltid 
i proportion till kostnaderna ett sådant arbete innebär (VA SYD 2016). Dessutom går det 
inte att säkerställa att själva förändringen i infrastruktur minskar mängden föroreningar 
som släpps ut i recipienten tillsammans med dagvattnet (VA-verket i Malmö 2007). 

I arbetet med att ta fram översikts- och detaljplaner kan det uppstå skillnader i hur olika 
kommuner i samma region arbetar. Detsamma gäller samarbetet mellan kommunen och 
andra aktörer senare i processen till hur ansvaret för drift och underhåll fördelas mellan 
olika förvaltningar. 

3.2 Planprocessen – Översiktsplan 

Detta avsnitt ska ge en grundläggande förståelse för hur kommunen arbetar och under 
vilka förutsättningar som de tar fram nya planer för användning och utveckling av mark- 
och vattenområden samt bebyggelse. Planeringen av den fysiska miljön görs på en 
överskådlig nivå och det är redan här viktigt att beakta dagvattenhanteringsfrågorna. 
Avsnittet Översiktsplan utgår i huvudsak från PBL (SFS 2010:900), kapitel 2 och 3. Dessa 
kapitel samverkar dock med miljöbalken och därför blir även kapitel 3 till och med 7 
referenser till detta avsnitt.   

3.2.1 Översiktsplan – ett politiskt dokument 

Syftet med översiktsplanen är att kommunen ska beskriva vad de planerar att göra på 
befintlig byggd miljö och övrig tomtmark i kommunen. Planen är alltså kommuntäckande. 
Det handlar om att skapa en attraktiv kommun med användbar struktur genom att se till 
användning, bevaring och utveckling av bebyggelse, mark och vatten. Den ska vara 
vägledande för kommun, myndigheter och andra som kan tänkas behöva använda den vid 
beslutsfattningar. 

Enligt Plan- och bygglagen ska planen ta hänsyn till natur, kultur, miljö- och 
klimatpåverkan så att en attraktiv och användbar struktur kan tillhandahållas. Planen ska 
samtidigt främja ett socialt och ekonomiskt hållbart samhällsbyggande där man även ser 
till naturresurshushållningen och bostadsbyggandet. 

Beslut av allt från små till stora projekt av fysiska miljöer i kommunen inkluderas i 
översiktsplanen. Därmed fås en mer övergripande bild av kommunens planer trots många 
små enskilda projekt vilka tillsammans kan ha stora konsekvenser på de närliggande 
områdena. Det är viktigt att varje delområde långsiktigt kan bidra till en bra helhet för 
kommunen både geografiskt och över tid.  

Det är många faktorer som bidrar till en långsiktigt hållbar miljö och folkhälsa. Exempel 
på dessa är bra kollektivtrafik och gröna ytor i urbana miljöer, vilka ska planeras för i 
översiktsplanen.  

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande vid framtida beslut om 
användningen av områdena i kommunen, såsom detaljplan, tillstånd enligt miljöbalken, 
och bygglov utanför detaljplanelagt område. Dock måste den förnyas minst en gång vart 
4:e år, det vill säga minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige gå igenom 
översiktsplanen. Detta görs för att översiktsplanen ska kunna hållas aktuell. 
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Hanteringen av oförutsedda företeelser såsom översvämningar, värnande om värdefulla 
naturtillgångar, kollektivtrafiksträckningar kan genom en aktualiserad plan då också 
beaktas. På så vis kan dessa händelser tas om hand på ett enklare sätt än om planen inte 
hade uppdaterats mer än exempelvis vart 15:e år. 

3.2.2 Lagar som reglerar översiktsplaneprocessen 

Det är i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) som det beskrivs vilka krav som ska 
uppfyllas för att en översiktsplan ska bli antagen. Det är framförallt i kapitel 3 i PBL som 
används vid framtagandet av översiktsplanen. Även tillvägagångssättet för att ta fram en 
översiktsplan finns här, däribland vilka utredningar som bör utföras med hänsyn till miljön 
och hur hänsyn till allmänna intressen görs enligt PBL kapitel 2.  

I kapitel 3 och 4 i miljöbalken (1998:808) finns det krav som behandlar riksintressen vilka 
också är en viktig del vid framtagandet av ett förslag till översiktsplan.  

Kapitel 3 redovisar grundläggande bestämmelser om lämplighet, miljöpåverkan, 
skyddsåtgärder, utsatthet, natur- och kulturvärden vid anspråk på att använda mark- och 
vattenområden.  

Kapitel 4 i samma regelverk anges särskilda bestämmelser. Här redovisas krav för 
områden som i sin helhet är av riksintresse. Lagen reglerar även vilka allmänna intressen 
som ska vägas mot enskilda intressen och att planförslaget inte riskerar att skada 
riksintressen. 

Kapitel 5 i miljöbalken tar upp miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltningar. Även 
åtgärder, kontroll och förvaltning nämns här.   

Kapitel 6 i miljöbalken innefattar bland annat miljöbedömningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar i samband med planer och program, det handlar alltså om 
en betydande miljöpåverkan kan vara aktuell i planen/programmet.  

Kapitel 7 i miljöbalken behandlar skydd av områden och däribland naturreservat, 
strandskyddsområden och kulturreservat. 

3.2.3 Vad får regleras i en översiktsplan? 

Planen ska behandla följande. Mark- och vattenanvändning, bebyggelsen nu och i 
framtiden. Den ska ta hänsyn till allmänna intressen, riksintressen, miljökvalitetsnormer, 
mål, strategier, planer och program på nationell och regional nivå som kan påverka 
kommunen. Säkerställande av tillräckligt många bostäder, se över landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen där eventuell dispens kan ges enligt miljöbalken kapitel 7, ska också ha 
behandlats i planen.  

Eftersom mål, strategier, planer och program tas fram efterhand samt uppdateras betyder 
det att kommunen måste själva ta ansvar för vilka krav och rekommendationer som de 
måste ta hänsyn till.  

3.2.4 Roller och ansvar 

Det är kommunen som tar fram en översiktsplan och det är närmare bestämt 
kommunfullmäktige som antar planförslaget. Men framtagandet av planen görs i samarbete 
med de som är berörda. Det kan vara angränsande kommuner, regionalplaneorgan, staten 
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som agerar genom myndigheter, föreningar och privatpersoner som under framtagandet av 
planförslaget lämnar in synpunkter för att kunna var med och utforma planen.  

Sett till riksnivå sker det en typ av överenskommelse mellan stat och kommun för att ta 
hänsyn till de nationella målen såsom kulturvärden och naturtillgångar. Som statens 
representant i länet ska länsstyrelsen gå in och se till att samhällsintressen i såväl länet som 
på riksnivå finns med i översiktsplanen. Länsstyrelsen är en myndighet som har en mer 
specifik uppgift.  

Länsstyrelsen ska alltså ta eget initiativ och se till så att riksintressen, allmänna intressen 
gällande mark- och vattenanvändning beaktas. De ska även se till så att samordning mellan 
kommuner sker på ett bra sätt och att bebyggelse inte riskerar människans hälsa.  

3.2.5 Planarbetet för översiktsplanen

Då förslaget till översiktsplanen ska tas fram ska hänsyn tas till de inblandade parterna, 
däribland finns myndigheter, regionala samverksorgan och kommuner. Planförslaget tas 
fram i samråd med de berörda parterna för att konsekvenser och främjande för en 
långsiktigt hållbar utveckling ska kunna uppmärksammas och tillgodoses. För att få en så 
bra effekt som möjligt av samrådet bör processen pågå under hela planeringsarbetet.  

Eftersom en långsiktig planering är essentiell i översiktsplanen är konsekvenserna av 
denna också av största vikt. Det ska framgå vilka följder som fås då planen sätts i verk för 
att visa i vilken utsträckning förändringarna påverkar omgivningen.  

Däribland ska det framgå ur översiktsplanen hur miljökvalitetsnormer kommer att tas i 
beaktning och följas, precis som andra intressen som finns på nationell nivå. 
Miljökvalitetsnormerna finns i kapitel 5 i miljöbalken och behandlar bland annat kraven 
som finns på utomhusluft, vattenförekomster och buller.  

Det ska även göras en miljöbedömning vilken har till syfte att inverka på planförslagets 
utformning genom att miljöbedömningen är en del av planprocessen. Den ska utföras i 
samband med att en översiktsplan upprättas eller ändras. I bedömningen ska det framgå om 
planen anses medföra en betydande miljöpåverkan, detta enligt miljöbalken kapitel 6. 
Underlaget till bedömningen är analyser av olika alternativ till planförslaget. Processen 
innefattar också samråd, jämförelser mellan nollalternativet, planförslaget och andra 
framtagna alternativ, samt motivering till de valda alternativen. Bedömningen är gjord ska 
den sen dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning vilken följer med planförslaget, 
den är alltså inte en del av planen. 

Innan planen ska ställas ut görs ett avslutande samråd där kommunen presenterar ett 
genomarbetat förslag på översiktsplanen. Innehåll och konsekvenserna av planen ska 
synliggöras. Vid detta tillfälle kan synpunkter lämnas från samtliga berörda som har varit 
med i planeringsprocessen. Dessa synpunkter sammanställs sedan i en så kallad 
samrådsredogörelse där det ska framgå vilka av förslagen som togs fram under samrådet. 
De förslag som har tagits med ska framgå av redogörelsen men även de förslag som inte 
har tagits och varför ska också finnas med i dokumentet. Detta dokument är därmed en 
viktig bakgrund till planförslaget.  

Det utförs sen en justering av kommunen för att därefter låta ställa ut förslaget. Syftet med 
att ställa ut förslaget är att berörda ska få en inblick i vad som planeras samt att de också 
ska kunna påverka genom att lämna in synpunkter. Utställningen synliggörs för 
allmänheten genom kommunens anslagstavla samt i lokaltidningen och pågår under minst 
2 månader.  
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Efter utställningen samlas synpunkter in från allmänheten och andra berörda, där förslag 
som har kommit med i planförslaget redovisas i ett så kallat särskilt utlåtande. 
Länsstyrelsen ska efter utställningen på motsvarande vis redovisa sina synpunkter i ett så 
kallat granskningsyttrande. Om några större förändringar sker i planen ska den ställas ut på 
nytt annars godkänner kommunfullmäktige den föreslagna planen.  

Det är först när planen vunnit laga kraft som den börjar gälla. Man ska ha med sig att 
översiktsplanen inte är juridiskt bindande vilket gör att ett överklagande av planen kan 
göras av två skäl. Antingen har planen tagits fram på ett icke lagenligt sätt eller har 
antagandet gjorts av någon annan än kommunfullmäktige.  

Ibland kan det vara svårt att direkt avgöra hurdant ett område kan användas vid 
bebyggelse, mark- och vattenanvändning.  En detaljplan av området i fråga kan bli för 
omfattande eller vill kommunen helt enkelt inte utföra en detaljplan för området just i det 
tillfället. Särskilt gäller detta om området har komplicerade egenskaper som exempelvis i 
tätorter eller i kustnära områden där det finns en strak vilja till exploatering samtidigt som 
man vill bevara naturen. I den typen av fall kan det vara lämpligt med en fördjupning av 
just detta område i kommunen, en fördjupad översiktsplan. Granskning av förslaget till en 
fördjupad översiktsplan kan pågå under minst 6 veckor, här kan alltså kommunen välja att 
inte ställa ut förslaget men att ändå låta det vara tillgängligt genom granskningen. Sker 
fördjupningen efter att kommunfullmäktige har godkänt översiktsplanen anses 
fördjupningen vara en ändring av planen i just det området, annars ingår den i 
översiktsplanen.  

Tillägg är däremot kommuntäckande och används i samband med ett allmänt intresse som 
inte riktigt täcks in med enbart översiktsplanen men som bör beaktas ändå. Genom tillägg 
kan kommunen alltså uppdatera översiktsplanen i väntan på att en ny ska göras. Exempel 
på ett tillägg kan vara för jordbruksmark, infrastruktur eller där risk för översvämning finns 
i kommunen. Granskningsmöjligheterna för tillägg görs under en utställning som pågår 
under minst 2 månader.  

Med en fördjupning eller ett tillägg kan alltså ändringar i den befintliga översiktsplanen 
genomföras och följderna av dessa ska då också redovisas på en övergripande nivå för 
kommunen.  

Översiktsplanens utformning 

Utformningen av planen kan variera kraftig mellan de olika kommunerna i landet. Det som 
måste ingå är det som krävs för att uppfylla lagen samt konsekvenserna av planen. Men 
eftersom varje kommun kan ta egna beslut ska det också tydligt framgå vad som har 
beslutats av kommunfullmäktige och vad som enbart är underlag till planen enligt lag, 
nationella mål med mera. Verkningarna av kommunfullmäktiges beslut ska framgå i 
planen så att efterkommande beslut inte blir helt oförutsedda. 

Översiktsplanen ska vara utformad och användbar för såväl allmänheten som tjänstemän. 
Planen är av stor vikt för andra verksamma inom samhällsbyggandet. Exempelvis kan 
myndigheter som Trafikverket behöva veta vad som finns planerat då de planerar nya 
sträckningar för vägar och järnvägar. Detta gör det enklare för aktörerna att hitta rätt 
område att söka tillstånd för.  

Hur användningen av den fysiska miljön ska ske framgår vanligtvis av en karta. Att 
redovisa blandad användning snarare än uppdelade områden med verksamheter för sig och 
bostäder för sig är numera vanligt förekommande. 
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3.3 Planprocessen - Detaljplan 

I detta avsnitt har plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL kunskapsbanken – en 
handbok om plan- och bygglagen (Boverket, 2014) samt den beskrivande texten om 
detaljplan som finns på Boverkets hemsida använts som underlag. Där andra källor 
används kommer det att framgå i texten. 

3.3.1 Detaljplan – ett styrande dokument 

En detaljplan upprättas av kommunen för att reglera mark- och vattenområdens 
användning vid exploateringar, förtätning eller när det ska anläggas någon typ av 
verksamhet. På det visset kan kommunen reglera den fysiska planeringen för ett begränsat 
område både när det gäller nybebyggelse eller befintlig bebyggelse som ska förändras eller 
bevaras. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som reglerar dessutom vilka 
rättigheter och skyldigheter de inblandade aktörerna har. Detta dokument har laga kraft 
mellan 5 till 15 år. När denna tid har passerats kan detaljplanen ersättas med ett nytt, men 
så länge det finns bestämmelser för ett område är det dessa som gäller.  

För att underlätta detaljplaneprocessen kan ett planprogram tas fram. Detta dokument 
innehåller utgångspunkter och mål för detaljplanen. Det är vägledande för kommunens 
besluttagande och tillåter myndigheter, allmänheten och organisationer att lämna in 
synpunkter och påverka innan kommunens beslut är bindande.   

Detaljplanen reglerar bland annat hur ny eller befintlig bebyggelse, grönstruktur, el- och 
dagvattenledningar samt kommunikationsnät för gång, cykel och fordon ska utformas och 
dess placering, mer om detta kan läsas i avsnitt 3.3.4. Detta sker genom planbestämmelser 
enligt kapitel 4 i plan- och bygglagen. Det är viktigt att de besluten som tas av kommunen 
beaktar riksintressen, samhällsutveckling och långsiktigt hållbar livsmiljö. Dessa faktorer 
har sitt ursprung i översiktsplanen som kommunen har tagit fram för hela 
kommunområdet.  

Kommunen bestämmer om detaljplaner tas fram eller ej vilket innebär att kommunen har 
planmonopol. När kommunen har gett ett positivt planbesked kan bygglov beviljas och den 
som ansökt om en detaljplan beviljas ett bygglov. 

3.3.2 Lagar som reglerar detaljplaneprocessen 

Den grundläggande ramen för detaljplaneprocessen är plan- och bygglagen (SFS 
2010:900). Lagen ställer krav på hur detaljplan ska se ut och anger vilka uppgifter som ska 
prövas för ett område i samband med ett planförslag, enligt kapitel 2. 

Arbetet med detaljplanen styrs även av miljöbalken (1998:808). Enligt kapitel 3 och 4 i 
detta dokument ska kommunen ta ställning till bestämmelserna för hushållning med mark- 
och vattenområden.  

Kapitel 3 i miljöbalken redovisar grundläggande bestämmelser om lämplighet, 
miljöpåverkan, skyddsåtgärder, utsatthet, natur- och kulturvärden vid anspråk på att 
använda mark- och vattenområden.  

Kapitel 4 i samma regelverk anger särskilda bestämmelser. Här redovisas krav för områden 
som i sin helhet är av riksintresse. Det kan handla om att främja turism och friluftsliv samt 
minimera miljöpåverkan för dessa områden. Lagen reglerar även vilka allmänna intressen 
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som ska vägas mot enskilda intressen och att planförslaget inte riskerar att skada 
riksintressen.  

3.3.3 Vad får regleras i en detaljplan? 

Genom detaljplanen kan kommunen bestämma huruvida ett område är lämpligt att 
användas för en viss typ av bebyggelse, exempelvis bostäder, handel eller industri. För 
mark- och vattenområden ska det anges hur dessa ska avgränsas och användas. Detta görs 
genom att i detaljplanen tydligt redovisa läget och gränserna för allmänna platser, 
kvartersmark och vattenområden inom planområdet.  

Allmänna platser definieras bland annat som torg, väg, gata, cykel, park, parkeringsplats 
och skydd. Det är dessa beteckningar som används i detaljplanen för att tydligt visa vad 
den allmänna platsen ska uppfylla för funktion. Allmänna platser som betecknas skydd är 
områden med en viss skyddsanordning som ska skydda mot bland annat översvämning och 
erosion. Exempel på skyddsanordningar är planteringar och diken. Ansvarsförhållande 
gällande allmänna platser finns beskrivet i avsnitt 2.3.8 Roller och ansvar.  

Med kvartersmark menas olika former av bebyggelse såsom bostäder, kontor, handel och 
industri. Även fritidsanläggningar, begravningsplatser, anläggningar för såväl trafik, 
vatten, energi som avlopp ingår i begreppet.  

Vattenområden kan regleras och användas för hamnar, bryggor, badplatser, öppet vatten 
och tekniska anläggningar. Kommunen kan avgränsa ett vattenområde till kommunal 
verksamhet, exempelvis vattenverk eller avloppsrecipient.  

Det som kommunen ska och får reglera för att säkerställa riksintressen, 
samhällsutveckling, och långsiktigt hållbar livsmiljö anges i kapitel 4 i PBL. Dessa kallas 
för planbestämmelser, egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser. 

3.3.4 Planbestämmelser, egenskapsbestämmelser och administrativa 
bestämmelser 

Alla planbestämmelser ska ha stöd i plan- och bygglagen och ska inte reglera mer än vad 
som behövs för att uppfylla detaljplanens syfte. Detsamma gäller för området som 
planförslaget innefattar. Ett större område än vad planförslaget innefattar får inte tas i 
anspråk. Dessa bestämmelser ska vara så konkreta som möjligt. Syftet med dessa och hur 
de ska implementeras ska redovisas på ett tydligt sätt, detta enligt kapitel 2 i PBL.  

Planbestämmelser som framgår i en detaljplan är juridiskt bindande och väljs för att 
säkerställa att allmänna platser, kvartersmark och vattenområden används enligt 
detaljplanen. För att reglera utformningen av delområdena och genomförandet kan 
egenskapsbestämmelser respektive administrativa bestämmelser användas. För allmänna 
platser ska både användning och utformning anges. För kvartersmark ska användningen 
alltid anges, och beroende på detaljplanens syfte kan även utformning avgränsas.  

Detaljplanen reglerar genom planbestämmelser placering för allmänna platser och 
kvartersmark, det vill säga: 

 gränserna för allmän platsmark och kvartersmark 

 allmänna platser: grönstruktur, torg och gator; kommunikationsnät för gång, cykel 
och fordon; parkering för cykel och fordon; vegetation och markytans utformning 
och höjdläge 
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 kvartersmark: verksamheter som exempelvis skola, vård, handel och kontor. 

Egenskapsbestämmelser fungerar som förtydliganden för att reglera placering och 
utformningen av bebyggelse, verksamheter och ytor inom området. Genom dessa kan 
ytterligare krav ställas på: 

 allmän plats: utformning och placering av allmänna platser; stängsel och utfart mot 
allmänna platser; skydd mot störningar såsom buller och förorening 

 kvartersmark: fastighetsstorlek, gemensamhetsanläggning, utseende på byggnader, 
begränsning av markens bebyggelse, skydd mot störningar 

Kommunen kan även styra hur anläggningar inom kvartersmark ska placeras och utformas, 
vilket berör exempelvis tillhörande parkeringsplats, tvättstuga eller lekplats. Detta görs 
genom egenskapsbestämmelser för kvartersmark i plankartan.   

Administrativa bestämmelser styr olika administrativa- och genomförandefrågor. Följande 
regleras: 

 huvudmannaskap för allmänna platser 

 genomförandetid 

 ändrad lovplikt 

 villkor för lov och startbesked 

 fastighetsindelning 

 markreservat för gemensamhetsanläggning 

 markreservat för ledningar, energianläggningar, trafik- och väganläggningar och 
elektroniska kommunikationsnät 

I samband med att planbestämmelserna redovisas på plankarta ska dessa refereras till 
respektive lag i plan- och bygglagen, då alla bestämmelserna måste ha stöd i lagen. Krav 
på vidare utredningar eller ytterligare prövningar kan inte ställas då detaljplanen ska tydligt 
ange den tillåtna användningen av området.  

Det finns viktiga frågor som kommunen inte kan styra då reglering för dessa inte tas upp i 
plan- och bygglagen. Det kan handla om hur dagvattenhanteringen ska regleras i ett tidigt 
skede eller hur behovet av fria ytor och lekplatser kan tillgodoses. Krav som inte har 
lagstöd i plan- och bygglagen kan ställas genom egenskapsbestämmelser. Då gäller det att 
tydligt redogöra för hur den hjälper till att uppfylla detaljplanens syfte.   

3.3.5 Dagvattenhantering i detaljplanering 

Dagvattenhantering innebär att vattenförsörjning och avlopp hanteras på ett säkert sätt med 
hänsyn till människor hälsa och miljö.  Med vattenförsörjning menas att förse samhället 
med vatten som duger till hushållsanvändning. Med avlopp menas dagvatten och 
spillvatten som ska ledas bort (VA SYD, 2016). 

Redan i översiktsplanen ska dagvattenfrågor tas upp då riktlinjer anges för hur den fysiska 
miljön ska utvecklas. Vid översiktsplanläggningen tas det fram underlag i form av 
utredningar och kartläggningar för att säkerställa en god avvattning och avrinning samt 
identifiera översvämningsriskerna för området. Det redovisas även känsliga områden och 
vattentäkter. När en fördjupad översiktsplan tas fram väljs ett mindre område där 
uppgifterna om geoteknik, hydrologi och avrinning studeras närmare. Typexempel på 
dagvattenlösningar kan tas fram tillsammans med kostnader och konsekvenser. 
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Lagar 

Dagvattenhanteringen regleras av olika lagar. Huvudmannens ansvar regleras i lagen om 
allmänna vattentjänster. Huvudmannaskap faller på kommunen, kommunalt bolag eller 
kommunalförbund. Krav på omhändertagande av avloppsvatten ställs i miljöbalken. Plan- 
och bygglagen är också en styrande lag när det gäller dagvatten då va-anläggningar inte får 
placeras där marken ska ha en annan användning. Varje kommun kan dessutom arbeta 
fram dokument med tydliga riktlinjer för hur dagvattensystemet bör utformas med hänsyn 
till markens förutsättningar inom kommunens gränser. 

Allmän va-anläggning 

Lagen om allmänna vattentjänster och kravet på huvudmannen gäller i ett område med 
bebyggelse då det finns ett behov av en allmän va-anläggning med syfte att skydda 
människors hälsa eller miljön. Huvudmannens ansvar ligger i att ordna en allmän va-
anläggning inom ett verksamhetsområde beträffande dagvatten, spillvatten eller båda. Det 
innebär att fastigheter inom ett område kan ansluta sig till det kommunala ledningsnätet för 
vattenförsörjning eller avlopp. Huvudmannen ska som ägare av va-anläggningen se till att 
ta emot avlopps- och spillvattnet och se till att drift och underhåll sköts på rätt sätt.  

För fastigheter som ansluter till ett kommunalt verksamhetsområde för avlopp ligger 
ansvaret hos kommunerna att ta emot avloppsvattnet. Då detta gäller för både spill- och 
dagvatten tillsammans eller var för sig, ska det enligt LAV (Lagen om allmänna 
vattentjänster) finnas ett stort behov av avledning. Finns det däremot förslag på andra 
lösningar som inte kräver avledning i det allmänna ledningsnätet är detta att föredra.  

Avvattning 

Huvudmannen ansvarar för avvattning av allmän plats. Avvattningen från kvartersmark 
ansvarar de enskilda fastighetsägarna för. Däremot ansvarar inte de för att 
fördröjningsmagasin eller pumpar anläggs på sin tomt om det skulle behövas. 
Huvudmannen ansvarar för detta samt bortledning av dagvattnet genom att det leds genom 
allmän va-anläggning.  

Grundförutsättningen för en god avvattning är att planering utgår från terrängens lutning 
och höjdskillnader och att marken får den användning som den är bäst lämpad för utifrån 
befintliga förutsättningar. Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att se till att 
detta uppfylls vid detaljplaneläggningen. Genom planbestämmelser kan rätt förutsättningar 
skapas för att styra områdets bebyggelse. Det är viktigt att kommunen styr vilka ytor inom 
området som inte får hårdgöras och att placering av bebyggelse fungerar tillsammans med 
markens lutning och höjd.  

3.3.6 Detaljplanens handlingar 

Detaljplanen innehåller följande: 

 plankarta 

 grundkarta 

 planbeskrivning 

 fastighetsförteckning 

 eventuell miljökonsekvensbeskrivning. 

Plankartan visar området som ska bebyggas och innehåller planbestämmelser i form och 
gränsbeteckningar och beteckningar för allmän plats och kvartersmarks ändamål. Den ska 
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även innehålla egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser om sådana finns. 
Det är ett juridiskt bindande dokument som kommunen tar fram för att reglera mark- och 
vattenanvändningen.  

I de fall detaljplanen innehåller fler bestämmelser kan dessa visas på en separat karta, en 
grundkarta. Dessa kan exempelvis vara egenskapsbestämmelser i form av 
fastighetsgränser, högspänningsledning i mark, byggnader och slänter. Det kan även vara 
administrativa bestämmelser som fastighetsförteckningen. Plankartan och grundkartan 
hänger samman. En karta som visar planområdet kan även läggas till för att läsaren ska 
kunna se vart planområdet ligger i förhållande till övrig mark i kommunen. 

En planbeskrivning ska genom text och illustrationer redovisa planens syfte, befintliga 
förhållanden och förutsättningar, genomförande av planen, planens konsekvenser, 
administrativa frågor, planens överstämmande med översiktsplanen, utredningar för buller 
och hur olika intressen vägs in mot varandra. Tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
frågor ska även redovisas. 

Fastighetsförteckningen anger vilka fastigheter detaljplanen berör och vilka fastighetsägare 
som äger dessa. Det ska även framgå vilka berörda gemensamhetsanläggningar som finns 
samt vilka som äger dessa.  

Om planförslaget antas ha en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning 
utföras. Där ska konsekvenser och åtgärder redovisas enligt miljöbalken.  

3.3.7 Roller och ansvar 

Under processen ska många aktörer med olika roller och kompetenser samverka för att 
detaljplanen ska uppfylla målen som styr landets och regionernas utveckling. Bland dessa 
finns staten och dess myndigheter, kommuner, exploatörer, byggherrar och fastighetsägare.  

Inom kommunen finns bland annat projektledare, planarkitekt, exploateringsingenjör och 
driftingenjörer samt olika förvaltningar som samarbetar för att beakta ekonomi- och 
genomförandefrågor.  

Kommunen kan ha olika roller och varierande ansvar under detaljplaneprocessen, då den 
kan vara myndighet eller fastighetsägare. Som myndighet tar kommunen ansvar för att 
upprätta översiktsplaner och detaljplaner. Den ansvarar även för dagvattenhantering, både 
genom att fastställa lösningar för allmän mark under planeringsskedet och genom att ordna 
och underhålla en va-anläggning. Som mark- eller fastighetsägare äger den och förvaltar 
allmänna platser som gator och parker. Gällande allmänna vägar är alltid kommunen eller 
staten som är väghållare. I många fall är det kommunen som äger och förvaltar olika 
verksamheter såsom skolor och sjukhus. På så sätt får kommunen även möjlighet att 
implementera nödvändiga åtgärder för att hantera dagvattnet lokalt.  

Länsstyrelsen är statens förlängda arm som övervakar allmänna intressen, kommunala och 
regionala intressen, miljökvalitetsnormer samt driver frågor som rör hälsa, miljö och 
säkerhet under vissa skeden i detaljplaneprocessen. Dessa skeden är samråd, granskning 
och när detaljplanen har antagits. Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram planeringsunderlag 
och vägledning för att stötta den regionala utvecklingen och den kommunala planeringen. 
Som statens representant i länet ser de till att politiska beslut och största samhällsnytta fås 
till stånd genom att pröva översikts- och detaljplaner. Länsstyrelsen ansvarar för en 
kontinuerlig och ostörd driv och funktion av samhällsviktiga verksamheter. Inom ett av 
sina ansvarsområden tar Länsstyrelsen fram bland annat regionala risk- och 
sårbarhetsanalyser (RSA)   
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Kommunens VA-förvaltning ska vara delaktig under det tidiga skedet i detaljplaneringen. 
VA-organisationer ansvarar för bland annat ledningarna. Ansvaret av de öppna 
dagvattenanläggningarna kan regleras genom avtal mellan kommunen och VA-
organisationer (Lunds kommun, 2013). 

3.3.8 Detaljplaneprocessen 

Varje kommun ska arbeta fram en översiktsplan som redovisar aktuella bestämmelser över 
platsens användning och bevarande. I översiktsplanen ska det framgå kommunens syn på 
långsiktig och hållbar utveckling av den fysiska miljön genom vägledning och 
bestämmelser. Där ska även miljö- och klimataspekter, natur- och kulturvärden samt 
förhållanden mellan kommuner och regioner beaktas. Vid upprättning av en detaljplan ska 
arbetet ha stöd och koppling till den senaste översiktsplanen. Översiktsplanen fungerar då 
som underlag och anger riktlinjer för beslut som kommunen tar. Den reglerar vad en 
detaljplan ska innehålla i form av bestämmelser och anger mål för kravställandet.  

En detaljplan tas fram på begäran då någon som har till syfte att bygga eller förändra ett 
område. Då lämnas en anmälan om detaljplan till kommunfullmäktige som beslutar om 
detaljplanen ska upprättas eller inte. Anmälan ska innehålla projektets syfte, planområde, 
valt planförfarande och en tidplan.  

3.3.9 Planarbetet för detaljplanen 

Planarbetet påbörjas när ett positivt planbesked lämnas. Då sägs att planprocessen har sin 
start och planarbetet kan sättas igång. Det är i detta tidiga skede som kommunen överväger 
behovet av ett planprogram och en miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen bestämmer 
val av planförfarande utifrån planförslagets komplexitet och inverkan på miljön.  

Utredningar 

Utredningar som tas fram i ett tidigt skede både innan och under detaljplaneprocessen 
används som underlag för att få en bild av planområdets förutsättningar. Besluten som tas 
om typlösningar, krav och vidare utredningar ska grundas på dessa utredningar. Exempel 
på utredningar är behovsbedömning för miljöbedömning och geotekniska utredningar som 
utförs innan själva planarbetet. Utredningarna kan behandla bland annat buller- och 
dagvattenutredningar, trafikprognoser och utredning av parkeringsbehov. 

Planprogram 

För att underlätta detaljplaneprocessen kan ett planprogram tas fram. Detta dokument 
innehåller utgångspunkter och mål för detaljplanen med stöd hos översiktsplanen. 
Dokumentet är vägledande för kommunens besluttagande och tillåter myndigheter, 
allmänheten och organisationer att lämna in synpunkter om förslagen. Ett planprogram kan 
även tas fram för att utreda möjliga lösningar och sätta upp en ram om det finns många 
olika intressenter. Ett annat skäl är vid de tillfällen som detaljplanen saknar stöd i 
översiktsplanen. Planprogrammet behöver inte enbart behandla ett avgränsat område utan 
kan också behandla ett större område såsom en stadsdel. Då fungerar planprogrammet som 
underlag för framtida detaljplaner. Ett planprogram tas även fram när en översiktsplan är 
inaktuell eller av andra anledningar inte längre är användbar.  
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Miljökonsekvensbeskrivning 

Det är kommunen som ansvarar för att göra en miljöbedömning över området för den 
tilltänka bebyggelsen. Om det finns ett behov av en miljöbedömning fastställs det innan 
planarbetet påbörjas.  

3.3.10 Val av planförfarande 

Processen för att ta fram en detaljplan kan se olika ut beroende på vad som ska göras i 
området och om det strider mot olika lagar, som PBL och miljöbalken.  

Det är när kommunen fattat ett beslut om att påbörja en detaljplaneprocess som ett 
planförfarande ska väljas. Beroende på vilket planförfarande som tillämpas kan 
handläggningen innehålla färre eller fler steg. Tiden kan därmed också variera.  

Standardförfarande   

Krav för att ett standardförfarande ska tillämpas är att detaljplanen inte är av stor 
betydelse, samt att den stämmer överens med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande. Dessutom ska detaljplanen inte vara av betydande intresse för 
allmänheten eller medföra en betydande miljöpåverkan.  

Processen för en detaljplan med standardförfarande är mycket enkel och tar mindre tid att 
utföra jämfört med de andra planförfarande. Under första skedet samlas befintlig 
information, önskemål och synpunkter för att kunna ta fram ett planförslag. Samråd sker 
med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, fastighetsägare och berörda boende om 
planförslaget. Förslaget kan sedan ändras utifrån de insamlade synpunkterna eller 
förutsättningarna på platsen. Det är ytterst viktigt att inkludera alla berörda när 
planförslaget ännu inte är klart för att undvika överklagande i ett senare skede och på så 
sätt spara tid och arbete. Hur samrådet ser ut är inte definierat och bör anpassas efter varje 
enskild projekt. Tiden samrådet ska ske under är inte reglerat i PBL.  

Efter samrådet och att eventuella ändringar har genomförts skickas en underrättelse till 
berörda fastighetsägare och boende. Underrättelsen innehåller information som 
planförslaget och annan viktig information utgör, bland annat datum och kontaktpersoner. 
Vidare publiceras denna även på kommunens hemsida och sätts upp på kommunens 
anslagstavla. Det är en förberedelse inför granskningsprocessen då detaljplanens alla 
handlingar ska vara utarbetade.  

Under granskningen får myndigheter och andra berörda aktörer lämna in ytterligare 
synpunkter. Planförslaget ska då redovisa tydligt bland annat hur genomförande- och 
administrativa frågor beaktas. 

Efter granskningen sammanställs synpunkterna från samrådet och granskningen i ett 
granskningsutlåtande tillsammans med en redovisning på hur de inkomna synpunkterna 
beaktas i kommunens förslag.  

Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. En detaljplan av mindre betydelse kan 
antas av kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden.  
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Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter kommunfullmäktiges beslut. 

Utökat förfarande 

Det utökade förfarande ska användas då planförslaget är av stor betydelse. 

Stegen som skiljer detta förfarande från ett standardförfarande är kungörelse, 
samrådsredogörelse och underrättelse. Under första steget är att kommunen ska publicera 
en kungörelse i den lokala tidningen. Det offentliga tillkännagivande ska innehålla 
information om planförslagets läge och förutsättningar, samrådstiden och kontaktperson 
för inlämning av synpunkter.  

Samråd sker som i standardförfarande. I samrådsredogörelsen redovisas alla synpunkter 
samt kommentarer på dessa. Om det finns förslag på ändringar ska de läggas till. 
Samrådsredogörelsen ska utformas så att den också uppfyller kraven i miljöbalken. 

Underrättelse ska skickas till de som berörs av planförslaget och övriga intressenter som 
har medverkat under samrådet. De tre nästkommande veckorna ska det färdiga förslaget 
vara tillgängligt för granskning. Efter granskningsskedet kan bara få ändringar göras i 
planförslaget.  

Ett granskningsutlåtande och efterkommande steg med detta förfarande ser likadant ut som 
för standardförfarande, det vill säga ett antagande av planen sker och därefter vinner 
planen laga kraft. 

Samordnat förfarande 

Det finns andra fall när arbetet för att ta fram en detaljplan klaffar med arbetet hos 
exempelvis Trafikverket. Då idén till detaljplan även ska prövas enligt andra lagar kan ett 
gemensamt förfarande tillämpas. Dessa lagar är miljöbalken, väglagen eller järnvägslagen. 
Syftet är att dubbelarbete och dubbla prövningar ska undvikas. 

Om båda processerna sker parallellt kan det vara tillräckligt att ordna ett gemensamt 
samråd där de inblandade från varje process medverkar. Om båda processerna inte sker 
parallellt men all viktig information som berör planförslaget tas upp i samråd i den ena 
processen behöver inte kommunen genomföra ett samråd.  

Figur 3 Standardförfarande, Boverket (2015) 

Figur 4 Utökat förfarande, Boverket (2014a) 

Figur 5 Samordnat förfarande, Boverket (2014b) 
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3.4 Byggprocessen 

Resultatet av byggprocessen är ett byggnadsverk som är i förvaltningsskedet. Förstavelsen 
bygg- kan tolkas som ”byggnads- och anläggnings-”, enligt Nordstrand (2013). Detta 
avsnitt förklarar i korthet byggprocessen samt det initiala skedet av processen.  

Byggprocessen innefattar processen från att ett beslut tas om att ett projekt ska 
genomföras, till projekteringsprocessen (utredning, programarbete, projektering), 
produktionsprocessen, och slutligen förvaltningsskedet är genomfört (Nordstrand 2013). 
Dessa tre delskeden motsvarar alltså bestämning, framtagning och slutligen användningen 
av en produkt (Hansson 2013a).  

Förvaltningen är ibland inte medräknat i definitionen av byggprocessen, men detta 
delskede är viktigt för att kunna få en återkoppling på nyttjandeskedet i processen 
(Hansson 2013a). 

Byggprocessen består av följande skeden: 

 initiativ till byggprojekt 

 projektering 

 byggproduktion 

 förvaltning 

Följande avsnitt är baserat på Nordstrands Byggprocessen (2013). Litteraturen förklarar 
hur den allmänna byggprocessen går till, från en idé till färdigställt byggnadsverk och 
förvaltningsskedet.  

3.4.1 Initiativ till byggprojekt 

Beställaren är den som tar initiativ till ett byggprojekt. Det är byggherren som startar och 
planerar processen för byggprojektet, ofta är beställaren och byggherren samma person, 
företag, organisation eller myndighet. Byggherren kan alltså vara en fysisk eller juridisk 
person. Här är kommunen beställaren och byggherre. Det som definierar en byggherre är 
att denna för egen räkning projekterar, uppför, river en byggnad/anläggning eller utför 
markarbeten. 

Den som initierar ett byggprojekt är många gånger kommunerna eftersom de kan ha ansvar 
för va-anläggningar/system samt ansvarar för de allmänna platserna i kommunen. Ofta har 
kommunen en projektledare som planerar tillvägagångsättet samt leder processen fram till 
färdigställandet, men detta görs i en dialog eftersom det är kommunen som tar de viktigare 
besluten. Hur projektet genomförs är något annat som också är upp till kommunen att 
bestämma. Det kan handla om val av mark, konsultupphandling, entreprenörsupphandling, 
ekonomi och tidsaspekten. Efter färdigställandet av va-anläggningen, då 
produktionsprocessen är över, går anläggningen in i förvaltningsskedet. 

3.4.2 Utredningar 

Om det finns några tveksamheter om ett byggprojekt ska göras eller ej utförs en förstudie, 
även kallat behovsutredning. Genom kartläggning av förutsättningar, behov och 
ekonomiska konsekvenser av byggprojektet kan beslut tas om projektet ska gå vidare eller 
ej.  
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Utredningsskedet 

Ett första steg mot en anläggning är att avgöra om det faktiskt finns ett behov för en sådan, 
och i så fall vilka förutsättningar har den och av vilket skäl den anskaffas. Genom att 
utreda fallet kan man med en behovsanalys avgöra detta och då även se till att det behov 
som finns faktiskt tillgodoses genom denna VA-anläggning. Behovsanalysen ska kunna 
användas av professionella aktörer för vidare arbete med projektet. Exempel på moment i 
en behovsanalys är funktionskrav, utdata från analyser av underlag, konsekvenser, 
ekonomi, och syftet med anläggningen (Hansson & Olander 2013). 

Besluten skapar en ram för projektet och på så vis begränsas slutresultatet av anläggningen 
redan i detta tidiga skede. De tidiga besluten om krav och önskemål som kommunen ställer 
på byggprojektet låser i praktiken en stor del av slutresultatet och därmed låses även 
kostnaderna för hur projektet ska genomföras.  Sett till kostnader talas det alltså om en 
låsning som sker redan i början och som efterhand som kunskapen om byggprojektet ökar 
leder fram till ett förbättrat kalkylunderlag. Detta påverkar dels slutkostnaden för hela 
anläggningen. Dels anbuden som entreprenörerna kommer att lägga på byggprojektet 
eftersom det är besluten om krav och önskemål som avgör hur anläggningen kommer att 
utformas.  

Om projektören lägger ned lite extra arbete och tar fram en utformning som exempelvis ger 
en lättskött öppen dagvattenanläggning, så kommer denna effekt att kvarstå under 
byggnadens hela livslängd. En strategi att lägga ned lite extra arbete under de tidiga 
skedena är då ofta klok (Hansson & Olander 2013). 

Programskedet 

Målet med programarbetet är att ge beställaren utrymme för att sätta sina krav och 
önskemål, samt att tydliggöra förutsättningar och de krav som ska ställas vid 
projekteringen genom en kravspecifikation. Även en del krav som kan tänkas ställas inför 
genomförandeskedet kan ställas i denna inledande process av projekteringen (Nordstrand 
2013).

Beställaren har en central roll i detta skede eftersom denna måste ha kunskap om vad och 
varför anskaffningen ska göras. Bland annat ska kommunen ha koll på funktionskrav för 
det som ska anskaffas och utvärdera hur dessa krav ställs mot användarnas krav och syftet 
med VA-anläggningen. 

Programmet ska resultera i ett beställningsunderlag inför projekteringsskedet, för att kunna 
upphandla konsulter. Även mål och jämförelser med andra alternativ till att kunna uppfylla 
kraven på varför just denna anskaffningen är den bästa lösningen. 

Precis som tidigare nämnts bestäms den stora delen av totalkostnaden redan i det tidiga 
skedet av byggprocessen. Efter avslutat programarbete finns förhållandevis tydliga 
handlingar inför projekteringsskedet och därmed är de stora kostnadsförändringarna redan 
fastställda. Av denna anledning är det av största vikt att beställaren har god kunskap om 
projektets kostnader så tidigt som möjligt i processen. Den erfarenhet som beställaren får 
vid varje tillfälle som ett byggprojekt genomförs bygger upp en kunskapsbank som kan 
användas vid andra upphandlingar och genomföranden av projekt menar Hansson och 
Olander (2013). Det handlar alltså om erfarenhetsåterföring. Sett till hela processen är det 
inte många procent av totalkostnaden som används i detta skede (Hansson & Olander 
2013) 

När det är bestämt att byggprojektet ska genomföras är nästa steg projekteringsskedet. 
Inför detta skede behöver kommunen utse en projektledare (byggprojektledare/byggledare) 
eftersom det är kommunen (beställaren) som har det övergripande ansvaret för 
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projektledningen. Projektledaren kan med fördel vara fristående från de företag som 
anlitats i samband med projektet. 

Att bestämma entreprenadform är den andra delen som behöver utföras av beställaren. 
Själva entreprenadformen, även kallat organisationsform eller ansvarsform, väljs med 
avseende på hur mycket projektet ska läggas över på någon annan än beställaren och vilket 
ansvar som ska läggas över. 

Vid en totalentreprenad tar entreprenören ansvar för projektering medan ansvarsformen 
utförandeentreprenad innebär att beställaren måste se till så att projektering utförs innan 
genomförandeentreprenaden tar över byggprocessen. Vid totalentreprenad krävs ett 
förfrågningsunderlag från den initiala processen, medan det vid utförandeentreprenad 
måste finnas underlag, utredningar och projektdirektiv till projektörerna i form av 
byggnadsprogrammet.  

3.5 Byggprocessen - Projektering 

Syftet med projekteringen är att ska skapa handlingar som är enligt kommunens krav och 
önskemål på anläggningen samtidigt ska handlingarna (ritningar och beskrivningar) 
kunna användas för att uppföra byggnadsverket av entreprenören, beskriver Nordstrand 
(2013). Detta avsnitt kommer fortsättningsvis att utgå ifrån just Nordstrand (2013). 

Vanligtvis har inte kommunen själv den kompetens eller de resurser som krävs för att 
utföra byggprojektet. Konsulter och specialister är ett sätt att hantera dessa moment som 
kräver denna särskilda kompetens. Beställarens ofullständiga kompetens synliggörs i det 
avtal som görs mellan beställaren och konsulten. Det ställs nämligen högre krav på 
handlandet från konsulten då denna innehar en fackkompetens som inte finns hos 
beställaren (Hansson 2013b).  

Vikten av konsulternas arbete är stor eftersom deras påverkan i projekteringsskedet är ett 
känsligt stadium då stora delar av kostnaderna för det resterande byggprojektet görs här. 
Kostnaden för projekteringsskedet är trots allt relativt låg i jämförelse med själva 
utförandet av de handlingar som tas fram under projekteringen (Hansson 2013b).  

Projektören börjar med att arbeta övergripande för att sedan gå in mer och mer på 
detaljerna och på så vis närma sig den slutliga utformningen av objektet. 
Projekteringsprocessen består utav det initiala skedet (utredning, byggprogram) och själva 
projekteringsarbetet som består utav tre delar, gestaltning, systemutformning och 
detaljutformning. Samtliga delar avslutas i någon form av ritning och/eller beskrivning 
som har till syfte att tillgodose beställarens krav och önskemål. Den förstnämnda resulterar 
i förslagsritningar till anläggningen och denna aktivitet påbörjas redan under 
programarbetet. Därefter tas systemhandlingar fram där olika system, exempelvis 
ledningar, åskådliggörs. Dessa handlingar är fullständiga till den grad att de skulle kunna 
användas vid ansökan om bygglov. Som ett sista steg tas bygghandlingarna fram, alltså 
detaljutformningen, vilken innefattar både ritningar och beskrivningar till byggnadsverket. 

Uppgifter som en konsult utför kan resultera i  

 utredningar och rapporter, 

 bygghandlingar, 

 förfrågningsunderlag. 

De kan ha uppgifter såsom att 
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 delta/leda i olika moment i projekteringen alternativt hela projektet, 

 kontrollera och följa upp, 

 utföra besiktningar för entreprenad, en överlåtelse, status. 

Projekteringen innebär ofta ett samarbete mellan olika projektörer, såsom vägprojektören, 
VA-projektören, geoteknikern och planeringsarkitekten. Samarbetet mellan de involverade 
är essentiellt för att undvika problem vid utformning av slutprodukten och uppnå ett 
framgångsrikt projekt. Genom att exempelvis använda verktyg som 2D- och 3D-
modelleringsprogram, såsom Computer Aided Design (CAD) och Asset Information 
Model (AIM), kan försök till att uppnå ett väl fungerande kommunikationssystem mellan 
projektörerna skapas.  

Med bygghandlingarna kan även information flöda mellan de olika aktörer i 
byggprocessen och till den efterkommande förvaltningsprocessen. Genom att använda sig 
av samma system, exempelvis AMA, kalkyler och CAD med svensk standard på 
ritningarna, kan informationen tolkas på ett likartat sätt hos samtliga inblandade. 

3.5.1 Handlingarna från projektören  

Då projektören har tagit fram den slutliga utformningen av anläggningen har 
bygghandlingarna för projektet tagits fram. Vid överlämning från konsulten till kommunen 
ska bygghandlingar levereras samt ett yttrande. Ett annat sätt att avsluta konsultuppdraget 
är genom en rådgivning.  

Komplexiteten av ett uppdrag varierar. Såväl förutsättningarna som den tekniska och 
administrativa biten är alltid unik för varje uppdrag. Om komplexiteten inte har retts ut 
under projekteringen visar sig detta först vid produktions- eller förvaltningsskedet. Den 
erfarenhet som konsulten besitter är avgörande för hur mycket ansvar denna får vilket 
synliggörs i avtalet mellan beställaren och konsulten.  

För att handlingarna ska uppfylla byggnadsprogrammet, se Programskede i tidigare avsnitt 
3.4.2 Utredningar, görs egenkontroller av de framtagna handlingarna samt interna 
granskningar mellan projektörerna av handlingarna. För att avgöra om konsultens arbete är 
fackmässigt utfört genomförs även en granskning av någon extern konsult, en extern 
granskning. Fackmässigt utförande handlar om att de förväntningar som finns på en seriös 
fackman uppfylls, enligt Konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716).  

Projekteringshandlingarna är grundläggande information för anbudet som 
genomförandeentreprenaden lägger. Vid fel i projekteringsskedet måste bygghandlingarna 
rättas till av konsulten. Framförallt krävs det ändringar i produktionen eller av 
byggnadsverket beroende på om produktionen redan har startat, slutförts eller om felet 
upptäcks före starten. Här måste projektören kommunicera med entreprenören för att lösa 
problemet. Hur allvarlig konsekvenserna blir beror alltså på i vilket skede produktionen 
befinner sig och därmed hur mycket det som redan är färdigställt påverkas, eller om det 
räcker med enbart mindre ändringar (Hansson 2013b).  

Enligt Hansson (2013b) kan det finnas flera anledningar till varför det blir fel som aldrig 
riktigt diskuteras mellan entreprenör och konsult. Diskussionen sker snarare mellan 
entreprenören och kommunen, eftersom beställaren inte alltid ställer krav på konsulten att 
hen ska stå för sina misstag och därmed även stå för de merkostnader som uppstår som 
följd av felaktiga bygghandlingar. Projektledaren, som representerar kommunen, är ju den 
som planerar tillvägagångsättet och leder processen fram till färdigställandet och därför 
blir det naturligt för entreprenören att vända sig till denna.  
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Den kompetenta entreprenören ser redan i planeringsstadiet om bygghandlingarna inte 
stämmer och ifrågasätter projektörens ritningar och beskrivningar. Dock gäller detta inte 
vid ansvarsformen utförandeentreprenad eftersom utförandeansvar gäller, se avsnittet om 
Utförandeentreprenad i avsnittet 3.6.3 Entreprenadformer. Som följd av detta kontrolleras 
inte riktigheten i bygghandlingarna som projektören lämnar ifrån sig vilket i sin tur leder 
till ändringar, tillägg och/eller avgående arbeten (ÄTA). Här kan frågor kring vem av 
parterna som är ansvarig för att en ÄTA uppkommer i projektet. De avvikelser som uppstår 
i projektet rapporteras inte heller alltid tillbaka till projektören och därmed får inte 
konsulten någon vetskap om brister och förbättringspotential i sitt arbete. Återigen finns 
projektledaren, en representant från kommunens sida, för att se till att projektet går framåt.  

Det är viktigt att samtliga inblandade får ta del av de misstag som har begåtts så att 
erfarenheter kan tas med in i framtida projekt och därav är vikten av att avvikelserapporter 
tilldelas samtliga berörda (Hansson 2013b).  

Upphandling av konsulter 

När en beställare ska välja en konsult för ett uppdrag måste en upphandling göras och ett 
avtal mellan de båda parterna slutas. Upphandlingens tillvägagångssätt beror på om 
beställaren är offentlig, det vill säga statlig eller kommunal, eller om den är privat. Lagen 
om offentlig upphandling (LOU) gäller för kommunen eftersom den tillhör den offentliga 
sektorn. Detta innebär att anbudsförfrågan måste vara offentlig för att alla ska kunna 
konkurrera på lika villkor. Det finns branschgemensamma bestämmelser som måste följas 
vid upphandling som påverkar utformningen av avtalet och samarbetet mellan de båda 
parterna. Det finns alltså stödjande standarddokument som används då upphandlingar ska 
göras och avtal slutas mellan konsult och beställaren.  

Standardbestämmelser, såsom AB 04, ABT 06, ABK 09, AMA AF 12, AMA Anläggning 
17 används vid upphandling som stödjande dokument. Med dessa dokument fås samma 
förutsättningar för samtliga parter i branschen.  

Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag (ABK) gäller vid upphandling, denna kan med 
fördel kompletteras med de administrativa föreskrifterna för konsulttjänster (AMA AF 
Konsult). Till AMA AF finns det även Råd och anvisningar (RA AF) för att underlätta då 
beskrivningar för arbetet i produktion ska utföras. 

För att säkerställa att innehållet i avtalet täcker det väsentliga i upphandlingen av 
konsultuppdraget bör ABK alltid finnas nämnd i avtalet. Själva konsultuppdragets innehåll 
kan grundas på branschorganisationernas checklistor. Även om ABK:s sista kapitel är 
konfliktrelaterade så är det inte särskilt vanligt med tvister mellan beställare och konsult, 
omvänt är rättsliga prövningar något som beställarna inte är speciellt drivna till att 
genomföra, menar Hansson (2013b).   

I ABK framgår det att är samarbete och öppenhet som bör prägla uppdraget för ett 
framgångsrikt resultat. Även förtroende är en viktig del i framgångsresultaten. 

Sett till om uppdraget är fackmässigt utfört av konsulten bedöms av andra konsulter om det 
skulle behövas en domstolsprövning. Med hänsyn till detta bör inte konsulten ta några 
större risker vid sitt utförande. Inom begreppet fackmässigt ingår även att underrätta 
beställaren om hen känner att uppdraget inte kan utföras optimalt på grund av otillräcklig 
kunskap inom området. Av en central roll är också en god kommunikation och att 
konsulten är pålitlig i det avseende som gäller beställarens intressen för att inte missbruka 
förtroendet som finns mellan de båda kontraktsparterna. Det är återigen viktigt att påpeka 
att konsulten är den som är specialist och inte beställaren (Hansson 2013b). 
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Det är grundläggande att konsulten kan leverera i tid, såvida inte en för projektets tidplan 
obetydlig försening uppstår och kan motiveras med en helhetslösning vars innehåll är 
bättre.  

Om beställaren skulle uppleva att konsultens handlingar ligger till grund för en olägenhet i 
projektet måste konsulten bevisa det omvända för att kunna avsäga sig felet, det vill säga 
omvänd bevisbörda gäller (Hansson 2013b). 

Ersättningsform 

Konsulten kan få ersättning för sitt arbete genom fast eller rörligt arvode med en eventuell 
extra ersättning beroende på omständigheterna i projektets framfart. Det rörliga arvodet 
leder lätt till fler timmars arbete än nödvändigt för att uppnå en enbart fackmässigt utförd 
utformning vilket däremot är i fokus vid fast arvode. Dock sätts det in färre resurser på 
projektet vid fast arvode och bygghandlingarna uppnår vanligtvis inte den bästa möjliga 
lösningen men är fortfarande fackmässigt utförda, menar Hansson (2013b).   

Beroende på vilken ersättning som står skrivet i avtalet mellan parterna kan konsulten få 
ersättning eller ej då ett visst behov av arbete uppstår. Konsulten måste dock informera 
beställaren att det finns ett behov av arbete, exempelvis kan det handla om nya eller 
ändrade anvisningar, för att kunna få ut en ersättning. Av vikt är ett väl genomarbetat avtal 
för att ett fortsatt samarbetet ska kunna upprätthållas stora ändringar.  
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3.5.2 Styrning av projektering 

Kvalitetsarbetet  

Ett systematiskt kvalitetsarbete behövs i det avseendet om att kunna säkerställa kvaliteten 
för det som levereras till kunden. Detta gäller såväl konsulterna som entreprenören för att i 
slutändan beställaren ska få sina önskemål och krav om byggprojektet uppfyllda.  

De olika aktörerna, beställaren, konsultföretag, entreprenörer och förvaltare, har ofta egna 
kvalitetsledningssystem. Med en projektspecifik kvalitetsplan och egenkontroller kan en 
uppföljning av kvalitetsarbetet genomföras, här kan även ansvarsfördelningen bestämmas.  

Det är i slutänden beställarens ansvar att se till så att en kvalitetssäkring finns för projektet. 
Detta görs genom att beställaren ser till så att de medverkande aktörernas kvalitetsarbetet 
stämmer överens med dennes krav samt att det finns tydliga krav på projektören och 
entreprenören. Genom att tillämpa kvalitetssäkring kan kvaliteten, krav och önskemål från 
beställaren uppfyllas och på så vis kan även extra kostnader undvikas och samarbetet kan 
flyta på.  

Samordning 

Vid upphandling av konsulter är det redan här viktigt att beställaren ställer tydliga krav på 
hur uppgift- och ansvarsfördelningen ser ut mellan dessa och på så vis kunna låta 
information flöda mellan de medverkande konsulterna. Exempelvis kan en 
projekteringsledare anställas för att samordna mellan de olika projektörerna så att 
handlingarna är praktiskt utförbara vid såväl byggproduktionen som vid drift- och 
underhållsskedet. Det är fördelaktig att denna samordnare även finns kvar under 
genomförandeskedet eftersom denna redan är insatt i projektet och då kan stödja 
entreprenörerna som ska utföra byggprojektet. På så vis kan överlämningsskedet 
underlättas för samtliga inblandade.  

Det är viktigt med möten för att kunna uppfylla beställarens önskemål och krav på 
anläggningen. Fastställande av mötesrutiner, det vill säga hur ofta mötena ska ske, samt 
vilken typ av möte är också av stor betydelse för att skapa ett syfte med mötet. Ett exempel 
kan vara att beställaren och projektledaren ska ha avstämningsmöten var fjärde vecka med 
projekteringsledaren, medan projekteringsledaren själv ska ha avstämningsmöten med alla 
sina projektörer varannan vecka.   

3.6 Byggprocessen - byggproduktion 

Även detta avsnitt, som behandlar genomförandeskedet i byggprocessen, använder 
Nordstrands (2013) Byggprocessen som underlag. 

Genomförandeprocessen består av entreprenadtiden, godkännande av slutbesiktning, 
vartefter ansvars- och garantitiden går in. Hur genomförandet av produktionen utförs kan 
inte beskrivas generellt utan är beroende av byggföretagets organisation. Med detta avses 
funktionerna som varje person har på företaget. En person kan ha flera funktioner i en liten 
organisation medan det i en större organisation krävs flera personer till samma funktion. 

Genomförandeprocessen börjar med att förfrågningsunderlaget, från föregående skede, 
skickas ut som en förfrågan till en eller flera entreprenörer. Entreprenörerna får sedan 
kalkylera kostnader utefter de ritningar och specifikationer som förfrågningsunderlaget 
innehöll. 

  



Kapitel 3 Teori 

46 

 

3.6.1 Förfrågningsunderlag 

Ett förfrågningsunderlag har till syfte att skapa en grundläggande information för 
anbudsprocessen och är väsentligt för alla upphandlingar. I underlaget ska samtliga 
dokument och handlingar finnas med för att ge korrekta och tydliga förutsättningar för 
entreprenörerna som ska lägga anbud och på så vis resultera i ett lämpligt anbud för såväl 
entreprenören som beställaren (Hansson & Olander 2013). Ett tydligt förfrågningsunderlag 
underlättar nämligen för beställaren då denna ska jämföra de olika anbuden. Underlaget 
har även till syfte att ligga till grund för de avtal som ska fastställas för den gällande 
entreprenadtiden (Hansson & Olander 2013).  

Ritningar, beskrivningar, mängdförteckningar, administrativa föreskrifter, och övriga 
handlingar bör finnas i ett förfrågningsunderlag. För att beställaren och entreprenören ska 
komma överens finns det gemensamma bestämmelser att gå efter, exempelvis finns 
Allmänna bestämmelser (AB) respektive Allmänna bestämmelser totalentreprenad (ABT) 
för utförandeentreprenad respektive totalentreprenad. Kapitel om utförande, organisation, 
ansvar och avhjälpande, besiktning och tvistelösning finns i såväl AB 04 och ABT 06 
(Hansson & Olander 2013).   

3.6.2 Upphandling av entreprenader 

Då förfrågningsunderlaget kommer ifrån kommunen, landsting eller statliga verk gäller 
LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) precis som vid upphandlingen av konsulterna i 
kapitel Byggprocessen - Projektering. Beställaren måste då välja den entreprenör som har 
det förmånligaste anbudet och även kan uppvisa bevis på god kvalitetssäkring och ett 
miljöansvar. 

Det som avgör vilken entreprenör som beställaren ska välja är inte enbart anbudspriset, 
även om detta är många gånger är avgörande, utan även annat innehåll i anbudet spelar 
roll. Det är därmed av betydelse att beställaren tydliggör vad som är viktigt redan i 
förfrågningsunderlaget så att entreprenörerna vet vad som kommer att vara av en större 
betydelse vid val av anbudsgivare. 

3.6.3 Entreprenadformer 

Entreprenadformen, även kallat organisationsform eller ansvarsform, väljs med avseende 

på hur mycket projektet ska läggas över på någon annan än beställaren och vilket ansvar 

som ska läggas över. 

Utförandeentreprenad  

Beställaren väljer en projektledare. Konsulter tar fram bygghandlingar (ritningar och 
beskrivningar). Upphandling av entreprenör/entreprenörer görs. Beroende på om det är en 
generalentreprenad, delad eller mycket delad entreprenad görs upphandlingar för en eller 
flera entreprenörer. På motsvarande vis är ansvaret uppdelat mellan entreprenörerna, 
antingen har en entreprenör huvudansvaret eller så är ansvaret delat mellan de 
entreprenörer som har vunnit respektive upphandling. Skillnaden mellan 
generalentreprenad och delad entreprenad är att till den förstnämnda ansvarsformen 
kommer det enbart ett förfrågningsunderlag eftersom det är endast ett entreprenörsavtal 
som beställaren har. I vissa generalentreprenader får entreprenören vara med i slutskedet 
av projekteringen. En variant på generalentreprenad är samordnad generalentreprenad. 
Ansvarsformen innebär att beställaren gör samtliga upphandlingar istället för att 
generalentreprenören väljer underentreprenörer.  
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Vad det gäller utförande är ansvaret begränsat till att endast följa de bygghandlingar som 
kom med upphandlingen. Ett så kallat utförandeansvar gäller.  

Totalentreprenad  

Beställaren väljer en projektledare som tar fram de krav som ska ställas på den 
färdigställda anläggningen. Det handlar om funktionskrav, för att se till att anläggningen 
kommer att fungera vid användning. Inför anbud måste varje entreprenör ta fram 
handlingar som ska uppfylla beställarens krav och önskemål, oftast används konsulter vid 
detta arbete. Därefter görs en upphandling av totalentreprenad. Entreprenören väljer en 
egen projektledare som ska ansvara för projektering och produktionen. Projekteringen 
färdigställs av konsulterna och byggandet utförs av entreprenaden själv. Det finns ett så 
kallat funktionsansvar som innebär att de funktionskrav som ställdes av beställaren ska 
uppfyllas. 

Partnering 

Beställaren väljer ett projektteam bestående utav de konsulter och entreprenörer som hen 
har mest förtroende för och som har hög kompetens inom sitt arbetsområde. Ett 
partneringavtal sluts mellan de olika parterna där bland annat mål, avtalsunderlag, 
stödjande standarddokument, såsom AB04, ekonomi och ansvarsfördelningen finns med. 
Detta dokument är juridiskt bindande. Själva utförandet av projekteringen och 
produktionen görs gemensamt med en öppenhet som tillåter att samtliga parter kan få insyn 
i projektets utveckling. Det handlar om bland annat gemensamma upphandlingar, 
tidsplaner och ekonomi.  

Syftet med ansvarsformen är att öka samverkan inom byggprocessen istället för att se till 
det egna intresset och målet med byggprojektet. Utnyttjandet av resurser som finns i 
projektet kan då optimeras och vinsten (eller förlusten) blir då också delad. Denna 
ansvarsform avslutas med en gemensam utvärdering av både anläggningar och vägen dit.  
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3.6.4 Entreprenadavtal  

När man som beställare eller entreprenör sluter ett avtal tillkommer det skyldigheter och 
rättigheter för de båda parterna. I enlighet med AB 04 och ABT 06 ska byggmöten hållas 
under entreprenadtiden. Mötena sker ungefär en gång i månaden och de medverkande är 
beställaren, entreprenören och andra aktörer som är relevanta för det aktuella mötet.  

Utförandeentreprenad – AB 04 

Enligt bestämmelserna är entreprenören skyldig att innan anbudsgivandet vara ute på 
arbetsplatsen som projektet avser för att bland annat ta del av de rådande förhållandena.   

Entreprenören driver projektet framåt och beställaren kontrollerar, genom en utsedd 
kontrollansvarig, vissa delar i byggproduktionen. Vid generalentreprenad finns det ett 
tydligt samordningsansvar lagt på huvudentreprenören, medan det vid delad entreprenad är 
beställaren som har det översiktliga samordningsansvaret. Dock kan ansvaret läggas över 
på en entreprenör genom att klargöra detta i avtalet mellan de båda parterna. 

Genomförandeprocessen avslutas med besiktning, garanti- och ansvarstid. För att få en 
godkänd besiktning ska avtalet som skrivits mellan beställare och entreprenör vara 
uppfyllda. Under garantitiden har entreprenören fortfarande ansvaret för att det utförda 
arbetet ska vara felfritt. Skulle dolda fel upptäckas ska entreprenören bevisa sig oskyldig 
till felet. Garantitiden tar slut när garantibesiktningen har blivit godkänd. Ansvarstiden 
fortsätter att gälla efter garantitiden och om fel påträffas här är det istället beställaren som 
ska bevisa att denna inte är skyldig till felen.  
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Totalentreprenad – ABT 06 

Totalentreprenad skiljer sig från utförandeentreprenad då denna även omfattar 
projekteringsskedet och funktionsansvar (inte enbart utförandeansvar). Denna ansvarsform 
är beroende på vad beställaren och entreprenören har kommit överens om i avtalet. 
Exempelvis kan projekteringen innehålla endast funktions-, standard- och andra krav i 
förfrågningsunderlaget. Eller kan arbetet redan innehålla många detaljer för hur projektet 
ska utformas såsom tekniska lösningar och annat som beställaren vill försäkra sig om att 
det ska finnas med i utformningen av byggnadsverket. Det sistnämnda innebär samtidigt 
att endast utförandeansvar gäller från entreprenörens sida eftersom beställaren får ansvara 
för själva lösningen.  

Den del av projekteringen som entreprenören tar fram med hjälp av konsulter ska 
godkännas av beställaren. Det är viktigt att samarbetet mellan de båda parterna fungerar 
väl eftersom entreprenören vill gå vidare med bygghandlingarna så snart som möjligt för 
att inte påverka tidsaspekten.  

En nackdel med totalentreprenad är att detaljutformningen inte ingår och därmed kan det 
vara svårt att avgöra vem som faktiskt är ansvarig för extra kostnader. Ännu en gång är 
vikten av ett gott samarbete väsentligt för att det ska vara tydligt med vad som förväntas 
ingå i projektet. 

3.6.5 Ersättningsformer 

Det finns i huvudsak du indelningar av ersättningsform, fast pris och löpande räkning. Om 
det vid upphandlingen har bestämts ett pris så gäller fast pris vilken vanligtvis är 
indexreglerad. Fasta à-priser är en variant och är vanlig inom anläggningsprojekt. Men om 
det vid upphandling bestäms att det ska vara löpande räkning finns det såväl med 
procentuellt arvode, fast arvode, som kostnadstak med eller utan incitamentsavtal.   

För att säkerställa att byggnadsverket kommer att uppfylla de krav och regler som finns vid 
uppförande av byggnadsverk hålls ett samråd mellan beställaren och en kontrollansvarig i 
enlighet med PBL. Även entreprenören och andra intressenter kan delta i samrådet. 

3.6.6 Överlämnande 

Vid överlämnandet ska entreprenören och kvalitetsansvarig finnas på plats, medan övriga 
aktörer såsom beställaren, projektör och besiktningsman deltar vid behov. Vid 
överlämnandet sker en samordnad funktionsprovning för att säkerställa att byggnadsverket 
fungerar. Därefter kan slutbesiktningen godkännas. Genom att låta besiktningar ske 
parallellt med genomförandeprocessen kan slutbesiktningen förenklas och på så vis utförs 
åtgärder för eventuella brister tidigare i processen. 

Ett viktigt moment vid överlämnandet är drift- och underhållsinstruktionerna, vilka ska 
vara korrekta och enkla för personalen att förstå och tillämpa. Dessa ska innehålla 
information om hur byggnadsverket ska drivas och underhållas för att den ska hålla hela 
sin livslängd.  

En annan handling som är av stor betydelse vid överlämnandet till beställaren är de så 
kallade relationshandlingarna. Dessa utgörs av de sista versionerna av bygghandlingarna 
tillsammans med de tillkomna förändringarna på det faktiska byggnadsverket. 
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3.7 Byggprocessen - förvaltning 

Detta är det sista skedet i byggprocessen. Här sköts anläggningarna, genom tillsyn, 
renhållning, snöröjning, skötsel av planteringar och annan drift- och underhållsarbete.  

3.7.1 Drift och underhåll 

Med driftåtgärder menas de åtgärder som utförs med ungefär ett års intervall och de 
åtgärder som inte behöver utföras lika ofta tillhör istället underhållsåtgärderna (Agardh & 
Parhamifar 2014). Det handlar om att fortlöpande upprätthålla funktionerna hos 
byggnadsverket och att åtgärderna behöver anpassas till de lokala förhållandena 
(Nordstrand 2013).  

Ett sätt att kontrollera hur byggnadsverken fungerar och om det behövs åtgärder är genom 
rutiner. Med datoriserade styr- och övervakningssystem kan uppgifter automatiskt loggas 
och analyseras. Med den dagliga, vecko- eller månadsrutinen kan eventuella brister 
förebyggas. Specialister kan tillkallas mer sällan för att kontrollera funktionerna 
regelbundet (Nordstrand 2013).  
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4 Resultat 

Erfarenheter och kunskap lyfts fram de tre studerade kommunerna samt informationen 
inhämtad från intervjuerna i detta kapitel. Som tidigare beskrivet är samarbete och 
kommunikation; överlämning och kunskap; erfarenhetsåterföring och medvetenheten samt 
projektet Industriparken centrala teman för intervjustudien. 

 

4.1 Samarbete och kommunikation 

Intervjustudien ger en bild av viktiga områden inom samarbetsprocessen inom kommuner 
samt samarbete med övriga aktörer såsom va-organisationen, fastighetsägare, projektörer, 
entreprenörer och driftansvariga. För att undersöka hur samarbetsprocessen går till har 
andra viktiga aspekter såsom kommunikation, ansvarsfördelning och resurser inom 
kommunen granskats. 

Figur 6. Dagvattenhanteringsfrågan ska gå igenom hela plan- och byggprocessen innan den mynnar ut 

i ett färdigt byggnadsverk som befinner sig i förvaltningsskedet. Från kommunens vision om en 

anläggning till att den faktiskt finns kräver konsultarbete, byggentreprenör och VA-organisation som 

sköter anläggningen. Här är samarbete, överlämning samt erfarenhetsåterföring viktiga moment 

menar många informanter, se nedan. (Assarsson & Grillo 2017) 
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Samarbetet från kommunernas perspektiv 

Kommunernas syn på samarbetsprocessen inom verksamheten samt med andra aktörer när 
det gäller dagvattenfrågan är att den stöter på olika hinder. Samarbetet och arbetet för 
dagvattenhantering försvåras oftast av att det finns många olika intressen som beaktas när 
en detaljplan tas fram. Det är många aspekter inom planeringen som måste vävas ihop men 
som egentligen är i strid med varandra. Den första aspekten som dyker upp är just 
dagvattenhantering i samband med förtätning: 

”De har i uppdrag att få fram jättemycket bostäder och det ska ske inom 

tätortgränsen (…). När vi då ska stoppa in jättemycket bostäder då innebär det 

att vi tar yta i anspråk. Någonstans går det inte ihop.” (Informant 4, 2017) 

Informanten, som jobbar i planeringsskedet, menar att förtätning innebär stora utmaningar 
när det kommer till att bestämma användningen för ytorna inom ett område samtidigt som 
plats ska finnas för dagvattnet. Varje yta är viktig för att skapa fler bostäder med 
tillhörande innergård, parkering och lekplats. Synen på dagvattenhantering idag är att det 
ska få ta plats på markytan i form av öppna dagvattensystem som fördröjningsmagasin och 
öppna diken. Tidigare har dagvattnet skickats ner i stadens avloppsledningsnät under 
markytan för att sedan mynna ut i ett reningsverk tillsammans med spillvattnet eller 
släppas ut i en recipient.  

” Det är inte lätt att jobba på en kommun där det är otroligt komplext målbild 

på vart vi ska. Det är svårt att uppfylla alla målen. Det blir en balansering och 

jättemånga mål, och vissa som fightar rätt så hårt med varann. Mycket med 

att man ska förtäta staden, det ska både få plats med mer människor och bli 

grönare, och mer trafiksäkert. Alla de här brottas med varandra.” (Informant 

3, 2017) 

Detta påstående visar att kommunerna måste jobba för att uppfylla olika krav och mål om 
samhällsutvecklingen. De olika målen som kommunerna har är väldigt komplexa och går 
oftast inte hand i hand med varandra. Planeringen handlar många gånger om att balansera 
olika intressen med varandra och till viss del kompromissa när hänsyn ska tas till många 
olika faktorer. Både Informant 2 och 3, som arbetar i de tidiga skeden, poängterar vikten av 
att beakta andra aspekter under planeringsskedet, vilket då kan avgöra vilken prioritering 
dagvattenfrågan har. Några aspekter som nämndes var trafiksäkerhet, framkomlighet, 
grönska, gestaltning och trygghet.  

”Vi har olika ingångar i det arbetet, så det är klart att vi ibland inte tänker 

likadant, men det är nog mer utifrån att man … jag tycker att det blir bättre 

och bättre ju mer förståelse man får för varandras roller också.” (Informant 6, 

2017) 

Informanten uppger vidare att samarbetet inom kommunen idag upplever hen som att det 
fungerar bra även om de olika inblandade har olika prioriteringar vid planarbetet. 

Det framgår även att det är av stor vikt att någon driver dagvattenfrågan framåt under 
planeringsprocessen.  

”Och de intressena som kommer in sist i processen, är oftast de som har svårt 

att försvara sin existens så att säga. När vattenfrågorna kommer in sist finns 

det oftast inga förutsättningar för att planera för vatten.” (Informant 3, 2017) 

” Samtidigt innehåller alla sådana projekt olika ambitioner och mål. Man 

måste hålla på att sålla, en del åker in och en del åker ut och en del har 
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starkare förespråkare och mindre starkare. Det är inget perfekt system.” 

(Informant 4, 2017) 

Det går inte att säkerställa att dagvattenfrågan prioriteras, menar dels Informant 3 och 4 
som arbetar med planering. Detta gäller särskilt vid ombyggnation och mindre projekt då 
informationsflödet inom kommunens kompetenser blir begränsat. Kunskapen är svår att 
förmedla, påpekar Informant 4: 

”Alla i organisationen har inte all den kunskap som finns i organisationen. Så 

där finns två glapp, dels att läras allt som vi behöver lära oss och dels att se 

till att alla som arbetar med frågorna.” 

Samarbetsprocessen och kommunikationen inom Hörby kommun sker genom en så kallad 
plangrupp där det samlas flera olika kompetenser, bland annat representanter från va-
organisationen Mittskåne Vatten. Möten sker varannan månad för att gemensamt gå 
igenom olika detaljplaner. Samarbetet mellan kommunen och Mittskåne Vatten är konstant 
under detaljplanearbetet för att säkerställa att arbetet flyter på. Motsvarande finns hos 
Malmö Stad genom det så kallade Startblocket, som är ett stort samråd där man pratar om 
flera planerade detaljplaner. En informant från kommunen menar att de ”vill lyfta alla 
problem och synpunkter tidigt så att man inte går in i detaljplanearbetet. De är en lärdom vi 
har tagit”. 

Kommunerna ska dessutom uppfylla ekonomiska krav. Informant 1 berättar att den 
kommunala markförsäljningen måste ge bra avkastning, då vinsten levereras till 
stadskassan för att staden ska kunna utföra andra projekt. 

Medvetenheten för dagvattenfrågan och de utmaningarna som ett förändrat klimat innebär 
för den bebyggda miljön är stor hos kommunerna. Hur stor frågan är beror dock på de 
lokala förutsättningarna som skiljer sig mellan de studerade kommunerna. Malmö Stad och 
Kristianstads kommun har i varierande omfattning haft med dagvattenfrågan och 
översvämningsproblematiken som viktiga aspekter som ska beaktas tidigt under 
planeringen. Det är dessa kommuner som också är mest utsatta gällande stigande 
havsnivåer och skyfall. En informant från Kristianstad beskriver hur kommunen är utsatt 
för högvatten och havsnivåhöjning vid kusten och att detta är de största bidragande 
faktorerna till översvämning där. Inne i staden är det istället höga flöden i Helgeå samt 
skyfall som bidrar mest till översvämningar. 

Arbetet för en bra dagvattenhantering hos Hörby kommun är inte begränsat trots att 
kommunen inte är lika hårt drabbat. Kommunen har i samarbete med sin va-organisation 
tagit fram en dagvattenpolicy i december 2016. I fallet för Malmö Stad har medvetenheten 
blivit som störst efter skyfallet som föll 2014. Informant 3 berättar: 

” Historiskt sett har man tagit det lite lugnt och tänkt att rörsystemet fixar 

biffen, alltså att allt ska ner i rännstensbrunnar och sen ner i ledningarna och 

det som har skett kanske de senaste 10 åren är att det där har sina problem 

när det väl kommer stora regn för då får vi en del översvämningar.” 

Utmaningen som den bebyggda miljön innebär för de studerade kommunerna är att 
befintliga brister inte är så lätta att bygga bort. En viss prioritering måste finnas för att 
identifiera svaga punkter i systemet då det inte är ekonomiskt motiverat att bygga bort alla 
problem genom att göra om alla ledningarna. 

I diskussionen kring samarbetet med fastighetsägare framkommer det att det är svårt att 
påverka hur dagvattenlösningar ska se ut på privat mark eller kvartersmark. Inom 
planeringsskedet arbetar Informant 8, och hen framhåller att det bör råda en viss 
försiktighet om det finns risk för att närma sig kapacitetstaket i ledningarna ”(…) i första 
hand kan man fördröja det i fastigheter, det är ju det bästa”. Även Informant 6, som arbetar 
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med planering men på en annan kommun, påpekar att den bästa lösningen hade varit att 
fördröja vattnet vid källan, alltså på fastigheten och att därefter leda vattnet vidare i 
ledningsnätet och till eventuella reningsdammar innan det går ut i recipienten.  

”Men grundprincipen är ju ändå att avvattningen ska ske till allmän platsmark 

och att mycket ska vara där.  Det är ju lite så att de olika lagstiftningarna inte 

går riktigt hand i hand, de säger inte samma sak, så då blir det svårt.” 

Såväl Informant 1 som 9, som arbetar i planeringsskedet men i olika kommuner, medger 
att det inte finns tillräckligt mycket lagstöd för att ställa krav på fördröjning på privat mark. 
Skulle detta göras, är det stor risk att kommuner måste ändra sina krav i detaljplanen vid en 
rättslig prövning. Behovet av fördröjning får istället tillgodoses genom att avsätta allmän 
platsmark för exempelvis ett fördröjningsmagasin, betonar Informant 2, från 
planeringsskedet. Eventuella krav kan ställas på fastighetsägaren angående fördröjning om 
det råder kapacitetsbegränsningar på det befintliga ledningsnätet, menar Informant 6. 

Det kan däremot ske en dialog med fastighetsägare för att introducera fördelarna med vissa 
dagvattenlösningar. Genom att skapa ett samarbetsklimat mellan kommunen och 
fastighetsägaren, menar Informant 1 att det skapas ett utrymme för att ”(…) visa på goda 
exempel, idag finns det många material som är genomsläppliga och även trevliga (…) att 
man samtidigt bidrar till den ekologiska mångfalden”. Informant 1 tillägger även ur sitt 
planerarperspektiv att samarbetet och förståelse för dagvattenfrågan är bättre när 
fastighetsägaren även har ett förvaltarperspektiv.  

”Hur viktigt är det att driva det här med att marken ska vara genomsläpplig?” 

(Informant 5, 2017) 

Här menar Informant 5, som arbetar inom en kommun, att denna fråga får ställas i varje 
enskilt projekt. Genom avtal (genomförandeavtal) kan möjligtvis någon form av 
säkerställande för hur just andelen genomsläpplig mark ska kunna tillgodoses eller andelen 
hårdgjorda ytor ska kunna begränsas på privata fastigheter. Informanten påpekar även att 
det alltid finns en viss osäkerhet om ansvaret för dagvattenhanteringen ska läggas över på 
den enskilda fastighetsägaren. Därför bör kommunen se till så att det finns tillräckligt med 
yta för att kunna hantera dagvatten vilket blir på den allmänna platsmarken. 

Dagvatten är något som tas i beaktning vid ansökan om bygglov men när allting är byggt är 
det exempelvis svårt att kontrollera hur mycket som är andel hårdgjorda ytor av 
detaljplanen, Informant 5.  

Om informationen är densamma blir samarbetet mellan de olika inblandade i planarbetet 
enklare och tydligare.  Informant 5 framhåller att nyttan av Boverkets webbsida är stor, 
bland annat för att se på goda exempel av dagvattenlösningar och hur lagtexten i Plan- och 
bygglagen ska tolkas. Temautbildningar för dagvattenhantering och höjdsättning är något 
annat som också är av nytta i arbetet.  

Uppfattningen att det finns tillräckligt mycket stöd att hämta från kommunernas egna 
framtagna dagvattenpolicys vid planering framkommer i samtliga studerade kommuner. 
Med hänsyn till klimatförändringar, behövs det emellertid förbättringar i form av 
uppdateringar för att det ska finnas tillräckligt med stöd vid beslutstagande för planering, 
betonar Informant 5. De flesta intervjuade inom kommunerna påpekar att dagvattenpolicyn 
är ett viktigt dokument som dels ger vägledning för hur kommunen ska arbeta med 
dagvattenfrågan och dels där det framkommer en tydlig ansvarsfördelning och strategier. 
Informant 4, som sitter på en större kommun än Informant 5, menar dock att intresset för 
dagvattenfrågan är störst hos dem som faktiskt varit med och tagit fram dessa strategier 
och att vattenfrågan drivs hårdare av dessa människor. Hen tillägger att: 
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” En del av tankarna som förs fram i en sån strategi blir mainstream för så 

fortsätter man att jobba så och en del saker är så pass perifierade så de 

kanske tappar betydelsen, kunskapen och förståelsen sjunker undan.” 

Det framkommer även att det inte sker någon intern uppföljning och kontroll på att 
kommunen själv följer sina egna dokument med hänsyn till dagvattenfrågan. 
Ansvarsfördelningen gällande förvaltning av dagvattenanläggningar är något diffust i en 
kommun. Informant 8, som jobbar i planeringsskedet, menar att kommunen måste jobba 
vidare med att förtydliga ansvaret, för att veta om det är kommunen eller va-organisationen 
som bär ansvaret.  

 

Samarbete från de övriga aktörernas perspektiv 

Informant 9 uppger att det finns ett behov av mer uppstyrning internt i organisationen. 
Rutiner eller likande behövs för att underlätta informationsflödet internt i denna stora va-
organisation. Med en stor organisation försvåras arbetet internt vilket tillsammans med 
tidsbrist stundtals kan utgöra grunden för bristfälliga anläggningar. Beroende på vem som 
är projektör inom en stor organisation framgår informationen till övriga inblandade i 
projektet olika väl, såväl internt som externt (till kommunen). Informant 9 uppger vidare 
att kommunikationen internt är något som är under utveckling och så är även interna 
rutiner.  

Informant 12, en konsult, poängterar att det ska finnas respekt mellan konsult och 
entreprenör när de framför sina åsikter om specifika handlingar, speciellt när något inte 
stämmer. Entreprenören bör närma sig konsulten på ett bra sätt och ge konstruktiv kritik 
för att skapa utrymme för dialog och förståelse. 

Enligt Informant 13, en byggentreprenör, har större kommuner och organisationer generellt 
bättre koll på dagvattenaspekten. De mindre kommunerna och organisationerna har helt 
enkelt inte tillräckligt med resurser för att alltid kunna hantera detaljarbetet som krävs för 
system och dagvattenanläggningar. Men Informant 13 betonar samtidigt vikten av vem 
som gör arbetet hos kommunen, konsultföretaget respektive va-organisationen och vilka 
krav som ställs i förfrågningsunderlaget. 

Vanligtvis är det general- och utförandeentreprenad som dominerar kommunala väg- och 
anläggningsverksamheter, berättar Informant 13. På senare tid har ansvarsformen 
partnering uppmärksammats som ett alternativ med tanke på samarbetsaspekten.  

”Partnering är bra, men det gäller att alla parter går in med samma 

engagemang.” (Informant 13, 2017) 

Här menar Informant 13 att de som inte engagerar sig låter därmed de resterande parterna 
få mer inflytande i utformningen av projektet.   

Partnering innebär, enligt Informant 13, att entreprenörerna kan komma in i ett tidigt skede 
med sin kunskap kring detaljer. På så vis kan något som är byggbart tas fram tillsammans 
redan från början, snarare än att entreprenörerna lägger ett anbud på bygghandlingar som 
projektörerna har tagit fram, för att sen behöva låta dem bearbeta om bygghandlingarna. 
Dessutom innefattar partnering att betalning görs för utfört arbete och att diskussioner 
kring ÄTOR och annat ”ekonomiskt tjafs mellan parterna” kan avlägsnas. Informanten 
påpekar även vikten av personkemin vid denna ansvarsform. 

Sett till drift och underhåll är Informant 9, som arbetar i en stor VA-organisation, tydlig 
med att funktion går före estetik medan kommunen gärna ser mer till estetik, vilket kan 
skapa intressekonflikter för anläggningen, menar informanten. 
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Både Informant 6 och 10, från planeringsskedet och en VA-organisation, anser att de 
skulle behöva dokument för skötselplan för öppna dagvattenanläggningar då de idag sköts 
enbart efter de erfarenheter som finns hos de som jobbar inom drift- och underhållsarbetet. 
Det borde tas fram i projekteringsskedet eftersom projektörerna ofta redan har en tanke 
med skötsel av anläggningen.  

Det skulle även behövas andra dokument för hur ansvarsfördelningen ska vara gällande 
avvattningen och drift av anläggningar. 

Det handlar inte om att planhandläggarens ska föra behovet av skötselplaner vidare eller 
beställa det av projektören, utan det är snarare den som ska utföra projektet (kommunen 
eller privat) som ska driva frågan, uppger Informant 6 som arbetar i planeringsskedet. 

Informant 10 konstaterar att det finns mest brister i förvaltningsskedet, särskilt framhävs 
det stora behovet av skötselplaner som inte gjordes i samband med alla de 
dagvattenåtgärder som har utförts i kommunen det senaste decenniet. Ansvaret för att ta 
fram dessa planer borde ligga jämt fördelat inom kommunens berörda avdelningar men att 
det kan upplevas som att vissa är mer drivande i frågan. Informant 6, med sitt 
planerarperspektiv och i en annan kommun, påpekar även denna behovet av att styra upp 
ansvarsfördelning för skötseln av dagvattenanläggningarna.  

4.2 Överlämning och kunskap 

För att överlämning av diverse handlingar samt den färdiga anläggningen ska ske på ett 
korrekt sätt bör det finnas ett riktigt informationsflöde genom alla skeden. Den röda tråden 
för dagvattenhanteringen försvinner då det saknas tillräcklig detaljnivå i 
förfrågningsunderlag och diverse utredningar samt tillräckliga resurser i form av 
finansiering, möten och rätt kompetenser. Genom intervjustudien skapas det en förståelse 
för hur överlämningar fungerar inom kommunen och genom hela byggprocessen.   

Det råder en kommunöverskridande konsensus om att bebyggelse inte får översvämmas 
vid stora regn. Att andra ytor såsom gator översvämmas verkar inte vara ett stort problem. 
Det finns däremot olika syn på översvämmade gator. I en kommun har man synen att gator 
kan fungera som avrinningsstråk för dagvatten vid stora regn. Informant 4 berättar om 
kommunens arbete med att identifiera samhällsviktiga transportleder för att försöka skydda 
dessa från att bli översvämmade. Exempel på viktiga vägar är sådana för att ta sig till och 
från ett sjukhus. Gällande mindre och vanligt förekommande regn, som ett 10-årsregn, 
tycker alla intervjuade att vägar och andra ytor inte bör översvämmas om 
dimensioneringen har skett enligt regel. Frågan som kvarstår är dock hur hårdgjorda ytor 
ska klara av högre mängder dagvatten när intensivare regn blir vanligt förekommande i 
framtiden. Hårdgjorda ytor som byggts utefter dimensioneringskrav som inte längre gäller. 

Ett problem som uppmärksammas av nästan samtliga intervjuade är att det vanligtvis 
tillkommer oförutsedda kostnader under olika delar i processen. Oftast dyker det upp nya 
förutsättningar efter att en överlämning av handlingar har skett mellan projektören och 
entreprenören. Det är således i genomförandeskedet som höga kostnader kan uppstå. 
Informant 2, 3 och 6, från planeringsskedet i två olika kommuner, beskriver att geotekniska 
undersökningar inte alltid ger en komplett bild av markförutsättningarna i ett område då 
man kan stöta på jordmaterial eller berg när grävarbeten påbörjas. Det kan även handla om 
markföroreningar som är mer omfattande och som tar mer tid att behandla. Kablar 
ledningar och annat som kan finnas nedgrävt i marken sedan tidigare, men som inte finns 
utmarkerade på befintliga relationshandlingar försvårar arbetsgången för både projektör 
och entreprenör, uppger Informant 13, som är själv entreprenör. Kommuner avsätter 
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pengar för att genomföra rätt utredningar men det uppstår generellt alltid något. Då gäller 
det att åtgärda problemen så tidigt som möjligt: 

” Ju tidigare man upptäcker desto bättre, i byggskedet är alla förändringar 

dyra.” (Informant 7, 2017). 

Enligt Informant 13, entreprenören, uppkommer det alltid någon ändring och på så vis är 
det oundvikligt att information saknas. Det är ”mer regel än undantag att det saknas 
information” för att kunna utföra projektet fullständigt utefter de bygghandlingar som har 
levererats. Det handlar framförallt om i vilken grad det saknas information. Vidare betonar 
informanten att det snarare handlar om vart pengarna ska läggas, är det vid projektering 
eller entreprenad?  

Dialogen mellan beställare och projektör bygger på möten, både i kvantitet och kvalitet, 
samt dokumentation. Det är viktigt att det finns en fungerande dialog för att 
överlämningarna ska kunna ske utan problem. Informant 11, som är en projektör på ett 
konsultföretag, tycker att möten med beställaren fungerar ganska bra. Det finns väl 
etablerade mötestyper, såsom startmöte, projekteringsmöte och teknikmöte samt 
granskningsmöten. Under dessa möten framkommer vad kommunernas krav och önskemål 
och projektörerna redovisar hur detta ska tillgodoses. Synpunkterna som beställaren 
framför under granskningsmötet arbetas in innan leverans.  

Informant 13, från genomförandeskedet, berättar att projektörens leverans av handlingar 
till entreprenören är generellt bra i avseende på byggbarhet vid nyexploatering. Vid 
dagvattenfrågor i befintlig miljö krävs det dock ofta lösningar som är så kallat ”ute på 
plats” eftersom det är vanligt att man inte vet vad som finns i marken gällande både 
ledningar och jordmaterial. Här är det fastighetsägarens ansvar att lämna underlag till 
kommunen så att förutsättningarna för projektet blir tydligt för att samtliga intressenter ska 
kunna göra ett bra arbete, beskriver Informant 13. 

Sett till möten under genomförandeskedet finns det vanligtvis teknikmöten (teknikfrågor) 
med projektör en gång i veckan och byggmöten (ekonomi, arbetsmiljö med mera) en gång 
var fjärde vecka. Informant 13, som arbetar i detta skede, beskriver vidare att teknikmötena 
avtar efterhand som projektets byggprocess fortsätter ”upp ur backen”, eftersom 
dagvattenfrågorna oftast är mest komplicerade under markytan. Följderna av felaktiga 
detaljarbeten under mark kräver mycket arbete för att korrigera i efterhand.  

Det nämns även att förseningar och högre kostnader kan uppstå då vissa handlingar som 
projektören har tagit fram är felaktiga. Informant 2, från planeringsskedet, menar att detta 
kan hända trots att förfrågningsunderlaget är noga beskrivet, vilket Informant 9, från en 
VA-organisation, instämmer med.  Informant 1, från planeringsskedet, tillägger att det sker 
något fel i granskningen, då synpunkterna som framförts under granskningen inte arbetas 
in och beställaren inte är uppmärksam på det. Hen menar att granskningsrutinerna ses inte 
över ordentligt då de involverade i projektet vill bli färdiga så snabbt som möjligt på grund 
av en tidspress. För projektörens sida gäller det att leverera färdiga handlingar, och för 
beställarens sida att påbörja upphandling av entreprenaden. 

Informant 6, medverkande i planeringen, pekar på betydelsen av en väl genomarbetad 
kravspecifikation till förfrågningsunderlaget till projektören för att undgå att något faller 
bort, exempelvis en oljeavskiljare till en dagvattenanläggning. Särskilt viktigt är det att 
dokumentation utförs om det inte är samma personer som har arbetat i det tidiga skedet och 
som sen också är med vid överlämningen. Vid överlämningen försvinner annars de krav 
som har ställts redan vid de initiala skedena. När överlämningen inte har blivit riktigt bra 
så har inte heller projektet blivit riktigt bra, säger Informant 6. Därav ser hen stor 
förbättringspotential vid just överlämningsskedet. Hen trycker även på vikten av att det ska 
vara samma personer som har varit med i de tidiga skedena som även ska vara med vid 
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överlämningen för att säkerställa att alla krav kommer med. Ett alternativ är att 
kravspecifikationerna ska finnas i en dagvattenutredning som är sammankopplad till en 
viss detaljplan. Överföringen är viktigt och det har inte alltid varit bra, säger informanten 
och menar på att det handlar om hur organisationen ser ut, samtidigt som resurser och tid 
ständigt är en överhängande faktor.  

Oftast är det lättare om projekteringen sker internt i kommunen men det vanligaste är ändå 
att kommunen anlitar en konsultfirma som utför projekteringen. Den vanligaste 
ansvarsformen inom dagvattenhantering är utförandeentreprenad, Informant 6. 
Totalentreprenad har förekommit i projekt, men eftersom de själva, alltså kommunen, 
gärna vill vara med och styra tappar entreprenören möjligheten till att påverka på det viset 
som denna ansvarsform har som syfte bland annat, berättar informanten.

Det medverkande konsultföretaget följer egna kvalitetsrutiner och om så är fallet, även 
beställarens rutiner för att se till att lösningarna som tas fram uppfyller beställarens krav 
och önskemål. Informant 11 beskriver att ”i vissa projekt upprättar man kvalitetsdokument 
eller kvalitetsplaner just för det specifika projektet.” Kvalitetsrutinerna inom företaget 
bygger på en intern kontroll och stickprovskontroller. Den interna granskningen utförs av 
någon som inte har varit involverat i projekteringen.  

Om det trots allt uppstår fel i handlingarna, upptäcks inte det förrän i genomförandeskedet. 
Att dessa avvikelser kommuniceras tillbaka till beställaren eller projektören sker i 
varierande utsträckning. Det som avgör i fallet med beställaren är framförallt den 
ekonomiska aspekten. För projektören gäller i regel att avvikelser aldrig kommuniceras 
tillbaka om det inte gäller att ritningarna ska uppdateras. Informant 11 tillägger att de inte 
alltid får reda på anledningen till ändringarna när dessa ska arbetas in i ritningarna. 
Informant 12, som också projekterar, framhåller att projektören kan få reda på hur det har 
gått med ett projekt i senare skeden om det finns en bra kontakt med projektledaren på 
kommunen. Hen tillägger att det även beror på om det är en återkommande 
samarbetspartner i fall det finns ett ramavtal. I övrigt sker det en dialog och feedback under 
granskningsskedet.  

”Vi får feedback från beställaren, men det hade varit trevligt att få från 

entreprenören också.” (Informant 12) 

Enligt Informant 13 är det ”mer regel än undantag att det saknas information” för att kunna 
utföra projektet fullständigt utefter de bygghandlingar som har levererats. Det handlar 
framförallt om i vilken grad det saknas information. Vidare betonar informanten att det 
snarare handlar om vart pengarna ska läggas, är det vid projektering eller entreprenad? Det 
uppkommer alltid någon ändring och på så vis är det oundvikligt att information saknas.  

En annan kritik som framförts från beställarens sida under dialog om projekteringsskedet 
är att det läggs stort fokus på den avgränsade ytan inom ritningens gränser att bebyggelsen 
utanför planområdet lätt missas. Det är svårt att i denna studie ange i vilken omfattning 
detta händer. Informant 1 framhäver dock också att det är viktigt att projektören besöker 
platsen för att få en uppfattning av området, vilket senare påverkar hur ytkrävande 
aktiviteter såsom schaktarbete genomförs av entreprenören. Informant 12 tycker också det 
är viktigt att projektören genomför platsbesök men ”för att projektören ska komma ut och 
kolla på plats så ska de timmarna räknas in i tidplanen och budgeten”, vilket oftast beror på 
hur stor budget som projektet ges.  

Informant 13 berättar att projektörens leverans av handlingar till byggentreprenören är 
generellt bra i avseende på byggbarhet vid nyexploatering. Vid dagvattenfrågor i befintlig 
miljö krävs det ofta lösningar som är så kallat ”ute på plats” eftersom det är vanligt att man 
inte vet vad som finns i marken gällande både ledningar och material. Här är det 
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fastighetsägarens ansvar att lämna underlag till kommunen så att förutsättningarna för 
projektet projektören blir tydligt för att samtliga intressenter ska kunna göra ett bra arbete. 

Det framkommer att aktörerna har olika syn på hur tidskrävande vissa delar och aktiviteter 
är. Informant 11, en konsult, tycker att tidplanerna som beställaren tar fram är oftast 
väldigt snäva vilket begränsar hur projektören väljer att lägga upp arbetet. Bägge 
informanterna inom konsultföretaget tycker dessutom att timpriserna ligger ganska lågt i 
de befintliga ramavtalen. När det gäller fasta förfrågningar är det upp till projektören hur 
mycket de vill pressa sig själva. Informant 12, som också är konsult, beskriver att det är 
svårt att sätta ett exakt antal timmar för projekteringen av en viss anläggning, då detta 
beror mycket på projektörens erfarenhet. Informant 11 tillägger att beställaren saknar oftast 
en förståelse för att projekteringen tar längre tid än vad själva tror. Det finns alltså inte en 
lathund där det framgår hur många timmar ett visst arbete kommer att ta. Detta strider mot 
strävan efter att ha så låga budgetar som möjligt. Informant 11 påpekar dock att beställaren 
får en bättre förståelse om det sker en kontinuerlig dialog och beskrivning av 
projekteringens ingående delar: 

”Det är bra att i budgeten skriva vad de får, för de här timmarna och pengar 

får ni de här ritningar, den här handlingen, och projekteringen i sig är 

komplicerad här på grund av det här. Såna saker hjälper alltid att skriva för då 

inser de att det tar mer tid än vad de tror då de ser bara slutresultatet. Det 

gäller att man kan berätta för dem vad som händer under projekteringens 

gång.  

Dialogen med beställaren beror många gånger på ambitionsnivån hos beställaren. Detta 
framkommer då Informant 12 påpekar att ” (…) det beror på vilken ambitionsnivå det finns 
hos projektledaren på kommunen, vissa vill ha en enkel och billig lösning och då gör vi 
det.” 

4.3 Erfarenhetsåterföring och medvetenhet 

Intervjustudien undersöker om det sker en erfarenhetsåterföring under plan- och 
byggprocessen. Resultatet från de undersökta aktörerna presenteras sammanvävt i detta 
avsnitt. Tyngdpunkten ligger på om det förekommer några fasta rutiner på återknytande 
och vilken nytta aktörerna ser på detta. 

Från projektörens sida sker en erfarenhetsåterföring med beställaren till viss del. Förutom 
att synpunkter på de framtagna lösningarna tas upp under granskningsmöten, skickar 
projektören ut enkäter till beställaren för att veta vad de tyckte om samarbetet och hur det 
kan förbättras. 

Utöver teknik- och byggmötena sker det en uppföljning genom en dialog mellan en 
representant från kommunen och entreprenören. Dialogen sker vanligtvis över telefon eller 
ute på byggarbetsplatsen. Informant 13 menar att det handlar om en till flera gånger i 
veckan. Kvaliteten på genomförandearbetet från entreprenörens sida sker genom 
kvalitetssystem, såsom egenkontroller enligt AMA Mark.  

Uppföljning från projektörens sida gällande utvecklingen av byggandet i 
genomförandeskedet är långt ifrån tillräcklig, uppger Informant 13. Entreprenören menar 
på att de har försökt att få ut projektörerna till arbetsplatsen i olika sammanhang, men att 
det ofta kommer nya projekt som kräver tid och uppmärksamhet från projektören istället. 
Informant 11, som är konsult, uppger å andra sidan att projektören får själv vara drivande 
om de ska kunna få någon feedback efter färdigställandet. De båda projektörerna 
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framhåller att de gångerna en beställare har hört av sig till dem är för att det har gått väldigt 
dåligt eller väldigt bra. 

Projektören, konsulten, tillägger att platsbesök sker oftast på bekostnad av andra saker. Det 
finns andra delar som också är viktiga för deras utveckling inom yrket, såsom utbildning, 
som en projektör vill hinna med. Hen vill gärna att det ska finnas mer utrymme för att 
utbilda sig och komma ut på byggarbetsplatsen.  

Erfarenhetsåterföringsmöte blir inte av även om det tas upp redan vid startmöten och att 
viljan finns från projektören sida. Informant 11 för fram en viktig kritik: 

”Man pratar mycket om erfarenhetsåterföring men det sällan man har varit 

med på ett sådant möte. Man prioriterar i regel bort.” 

När det kommer till entreprenören och synen på erfarenhetsåterföring säger Informant 13: 

”Vi har haft det på ett antal projekt, vilket är jättenyttigt att vi lär oss av 

varandra!”  

Hen menar att det bara är positivt att projektörer kommer till arbetsplatsen och att det finns 
ett utbyte av information mellan de båda parterna. Informanten har en förståelse för att det 
handlar om tidsbrist och tycker att det är bra när projektörerna är med på teknikmötena där 
de lyfter fram tekniska frågor. Informanten påpekar även på betydelsen av byggbarhet som 
en sammankoppling till den projektör som är BAS-P och därmed har arbetsmiljöansvaret 
under projekteringen.  

Önskan från entreprenörens sida, Informant 13, är att ha uppföljning efter att projektet är 
avslutat, då erfarenhetsåterföring när det gäller driftsatta anläggningar idag är dålig. 

De båda medverkande projektörerna anger att en önskvärd förbättringsåtgärd är att skapa 
utrymme för erfarenhetsåterföring. Företaget bör kräva detta av sina medarbetare, dels för 
att det inte ska prioriteras bort och dels för att kunna ha det med i budgeten. Informant 12 
menar att det behövs en återföring på den praktiska delen av arbetet en projektör utför. Hen 
tycker att beställaren bör hjälpa till att skapa en bättre dialog och samarbete mellan 
projektören och entreprenören.  

Enligt Informant 9, som arbetar i en VA-organisation, sker det uppföljningar men de görs i 
huvudsak muntligt. Uppföljningarna blir en bank med erfarenheter som varje individ själv 
lagrar. Detta är viktiga erfarenheter som samlas under drift- och underhållsskedet som kan 
vara till nytta under plan- och byggprocessen.  

”Erfarenheterna sitter i folks huvuden” (Informant 9, 2017) 

Något annat som informanten beskriver är variationen på kunskap och erfarenhet hos 
entreprenörerna. I vissa projekt där kompetens kring drift och underhåll hos entreprenören 
har saknats har Informant 9, eller medarbetare till hen, varit med genom hela 
byggproduktionen för att säkerställa att funktionen hos anläggningen beaktas. 
Projektörerna från organisationen är däremot alltid med i processen men kan behöva ta 
hjälp av Informant 9 eller annan kunnig inom drift då innovativa lösningar ska tas fram. 
Informanten ser att det finns en stor medvetenhet inom organisationen när det kommer till 
förståelse mellan de olika kompetensområden under projektets gång.   

Generellt är erfarenhetsåterföringen dålig, säger Informant 9. En lösning som är perfekt på 
en plats kan ha en betydligt sämre effekt på en annan plats som ändå har liknande 
förutsättningar. Alla lösningar måste anpassas väl till varje enskilt projekt. Med öppna 
dagvattenanläggningar är det önskvärt med riktlinjer för hur man ska bygga med hänsyn 
till att det uppstår skillnader projekten emellan. Dock kommer flera delar av anläggningen 
att ta många år på sig innan man kan se hur bra anläggningens funktion faktiskt är. Öppna 
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anläggningar utvecklas hela tiden men en garantibesiktning görs alltid efter en viss tid efter 
att anläggningen har blivit färdigställd, bekräftar Informant 9. 

Båda Informant 11 och 12 som är medverkande konsulter i intervjustudien anger att en 
önskvärd förbättringsåtgärd är att skapa utrymme för erfarenhetsåterföring. Företaget bör 
kräva detta av sina medarbetare, dels för att det inte ska prioriteras bort och dels för att 
kunna ha det med i budgeten. Informant 12 menar att det behövs en återföring på den 
praktiska delen av arbetet en projektör utför. Hen tycker att beställaren bör hjälpa till att 
skapa en bättre dialog och samarbete mellan projektören och entreprenören.  

Informant 5, från planeringsskedet, beskriver att erfarenhetsåterföringen generellt är dålig. 
Utbyte av erfarenheter mellan olika aktörer, särskilt med drift- och underhållskunniga, sker 
oftast då projekt ska påbörjas. Då kan det vara jämförelser med tidigare och liknande 
projekt som diskuteras. Det finns alltså inga rutiner på detta, där man exempelvis skulle 
sitta ner och gå igenom slutförda projekt och utvärdera. Detta eftersom det ständigt finns 
nya ärenden som väntar är det en tidsfråga när det handlar om återknytande till tidigare 
projekt och utvärdering av dessa, även om det hade varit värdefullt. 

”Det bästa är ju att resultatet blir bra, det är ju inte roligt att göra detaljplaner 

om det inte blir bra.” (Informant 5, 2017)

4.4 Industriparken 

Projektet som har studerats är en stor industripark i Hörby, där området omfattar cirka 50 
hektar. En detaljplan hade tidigare antagits och gällde fortfarande när kommunen beslöt sig 
för att börja bygga inom området. Informant 8, medverkande i planeringsskedet, berättar 
att detaljplanen som man jobbade utifrån hade antagits under 50- eller 60-talet. De 
upptäckte att förarbetet inte hade gjorts enligt dagens praxis, vilket innebar att det inte hade 
gjorts ordentliga markundersökningar eller höjdsättning. Att det fanns ofördelaktiga 
höjdskillnader upptäcktes när man började bygga.  

”Sen upptäcker vi nu att gatorna ligger på fel höjd och dagvattenhanteringen 

ligger på fel plats och det är den sorts problem som uppstår när vi har gamla 

detaljplan. Vi har rätt så många planer som har antagits under 50-, 60-talet. Då 

gjorde man inga utredningar på det sättet.” (Informant 8, 2017) 

Höjdskillnaderna var så ofördelaktiga att dagvattenlösningar som behövdes med dagens 
dimensioneringskrav tog i anspråk alla ytor som fanns som allmäns platsmark. I 
detaljplanen fanns ytor avsatta för dagvatten men dimensioneringen av dessa hade 
underskattats och var dessutom anpassade för dåvarande dimensioneringsflöde.  

Informant 7 beskriver de möjliga lösningarna: 

”Man hade ju fått använda all allmän platsmark som då fanns avsatt inom 

planen. Då hade man fått ganska långsträckta dagvattendammar utmed hela 

området precis som väldigt djupa diken. Och det är kanske inte sådär vackert 

att ha.” 

Industriparken låg i anslutning till en markyta som användes som betesmark. Området var 
inte planlagt utan hade varit arrenderat till jordbruksändamål som fårbete. Dessutom var 
ytan begränsad på grund av höjdskillnader och skarpa sluttningar. Ytan användes för att 
anlägga en dagvattendamm som skulle ta hand om dagvattnet från industriparken.  

Informant 7 beskriver att ”det är ett exempel på att man har löst lite i efterhand då”. 
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Vid frågan om lösningen hade sett annorlunda ut om höjdsättningen hade arbetats igenom 
från början, svarar informanten att de hade beslutat på samma sätt. Hen menar att det var 
ett bra sätt att optimera ytan och tillägger: 

”Tanken är att i förlängningen, för att kunna sköta den här dammen också, 

kunna hyra ut den till fårbete som kommer att hjälpa till att hålla vegetationen 

borta.” 

Gällande ansvar för drift och finansiering för den anlagda dammen svarar informanten att 
det är ännu inte riktigt klarlagt: 

”Det är lite tudelat beroende på om det ligger inom verksamhetsområdet för 

VA eller ej. Och den här gör inte det i dagsläget men den borde då göra det och 

det borde vara mittskåne vatten som hanterar dammen.” (Informant 7, 2017)
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5 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras de resultat som framkommit i studien, både från 
litteraturstudien, fallstudien och intervjustudien. Resultaten diskuteras i form av ett antal 
identifierade teman. Kapitlet avslutas med en diskussion av de använda metoderna. 

5.1 Resultatdiskussion 

Figuren nedan visar på några av de återkommande teman som har noterats under den 
kvalitativa intervjustudien. Detta diskuteras kort tillsammans med teorin. I avsnittet 

presenteras även andra teman. 

 

Krav och mål  

Det ställs hårda krav på kommuner när det gäller ekonomi samtidigt som målen för 
samhällsutvecklingen inte alltid går hand i hand med varandra. Tjänstemännen på 
kommunerna ställs inför stora utmaningar när de ska lösa ekvationen där 
dagvattenhantering och förtätning finns med. För att klara av de ekonomiska målen som 
ställs från politikerna, ska markförsäljning ge en god avkastning. Detta i samband med att 
lagstiftningen inte ger stöd för att i större grad påverka utformningen av kvartersmarken 
och dagvattenhantering på privat mark, gör att kommuner förväntas övertala den privata 
fastighetsägaren att tänka mer på dagvatten. Bra dagvattenlösningar hänger helt och hållet 
på fastighetsägarens initiativ vilket överensstämmer med tidigare forskning, till exempel 

Figur 7. Det finns olika ingredienser från Resultat och Teoretisk bakgrund som har genererat 

diskussionstårta ovan. Nedan diskuteras bland annat tårtbitarna. (Assarsson & Grillo 2017) 
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Boverket (2010b) och Widarsson (2007) i tidigare tagits upp i avsnitt 1.6 Tidigare 
forskning i dagvattenfrågan.  

Det finns även krav på att leverans av dokument och färdigställande av projekt ska ske på 
en så kort tid som möjligt. Kommunens egna tidplaner är hårt pressade. Kommunerna 
behöver hela tiden stämma av med politikerna om vilka detaljplaner som ska upprättas, och 
det är politikerna som i slutändan avgör vad som ska byggas vilket oftast inte alltid ställer 
dagvattenfrågan i främsta rummet.  

Röda tråden för dagvattenfrågan  

Under intervjustudien har det framkommit att röda tråden för dagvattenfrågan tappas under 
processen av olika anledningar. De anledningarna som har pekats ut är att det finns brister i 
ansvar och kompetens, speciellt i planeringsskedet. Gällande ansvar har det framförts att 
det är svårt att säkerställa att arbetet med dagvattenfrågan är konsekvent. Detta orsakas av 
bristfälliga rutiner och riktlinjer. Dagvattenpolicyn i sig ger inte tillräckligt stöd utan det 
behövs tydligare rutiner på hur nya lösningar och satsningar ska implementeras i 
kommunernas arbetssätt rent praktiskt. Detta gäller särskilt för att skapa en tydlig 
ansvarsfördelning.  

Det har nämnts att det finns två glapp gällande kompetens och kunskap. Det första handlar 
om att det finns mycket kunskap inom organisationerna som oftast inte förmedlas på rätt 
sätt, som även Widarsson (2007) har påpekat. Det andra gäller att det inte går att 
säkerställa att man arbetar med framtagna dokument då det inte sker någon intern 
uppföljning eller kontroll inom kommunen. Emellanåt mynnar förvaltningsskedet ut i en 
besvikelse då anläggningens funktioner inte blir som de var tilltänkta vid 
projekteringsskedet eller tidigare än så beroende på vilka krav beställaren har lagt. 

Olika intressen  

Synen på dagvattenhantering idag är att det ska få ta plats på ytan, dels för att kunna 
fördröja dagvattnet lokalt och minska belastningen på ledningar, och dels för att det skapar 
en bättre gestaltning inom området (Boverket 2010c). Denna syn strider mot planerna för 
att förtäta, där varje yta är viktig för att skapa fler bostäder med tillhörande innergård, 
parkering och lekplats. Många av de intervjuade förklarade att ytor för dagvatten är svåra 
att planera för då det finns många olika intressen och det kan finnas andra som väger 
tyngre. Det har bland annat nämnts att sänkta ytor för dagvattenhantering kan skapa 
otrygghet och vara ett hinder dels för framkomlighet och dels för underhållsarbete. 

Fastighetsägare och dagvatten 

Samtliga intervjuade kommuner beskriver en avsaknad av lagstöd för att ställa krav på 
dagvattenhantering hos fastighetsägarna. Många menade att det är svårt att kontrollera 
andelen hårdgjorda ytor, trots att det som Boverket (2010c) hänvisar till i sitt dokument. 
Med dagens lagtexter krävs det motivering till varför fastighetsägarna borde vilja anlägga 
dagvattenanläggningar. Dels handlar det om en ekonomisk investering, dels krävs det 
skötsel i form av drift- och underhållsarbeten. Att peka på kapacitetsbegränsningar på det 
befintliga ledningssystemet är en av de vanligaste förekommande orsakerna för att hantera 
dagvatten på privat mark.  En annan väldigt vanlig lösning är att kommunen själv väljer att 
säkerställa att det finns tillräckligt med plats för dagvattnet i form av allmän platsmark. 
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Saknad av förståelse för varandras yrken  

Intervjustudien visade tydligt att aktörerna inom processen inte riktigt förstår vad nästa 
aktör har för förutsättningar för att genomföra sitt arbete. Varje enskild aktör begränsas i 
sin tur i sitt arbete och detta kan vara anledningen till att de hela tiden fokuserar på sitt eget 
arbete. Dialogen inom byggprocessen är bristfällig och många gånger obefintlig. Några av 
de intervjuade har angett att vissa aktörer har svårt att framföra sina idéer då de tycker att 
felen de hittar är “självklara”. Det försämrar dialogen och hindrar de inblandade från att 
lära av varandra. Ett särskilt fall som har uppmärksammats handlar om arbetet med de 
ansvariga för drift- och underhåll. Det finns en uppfattning om att de oftast ställer sig 
negativa till vissa lösningar. Det kan handla om innovativa lösningar där nytt material är 
föreslaget. En förståelse för deras roll i processen innebär att man förstår att det handlar om 
att det kan försvåra deras arbete eller att lösningen innebär en osäkerhet när det gäller 
driftpengar. Driftpersonalen har en annan synvinkel och en mer praktisk kunskapsbank 
precis som Widarsson (2007) menar i sin forskning.  

Otillräckliga resurser  

Resurser i form av pengar och kompetens är ett återkommande tema i intervjustudien. 
Oftast för att man arbetar med begränsade resurser. För många kommuner gäller att 
resurserna är direkt proportionerliga till kommunens storlek.  

Det har även uppmärksammats att det behövs mer kunskap hos alla inblandade parter i 
planeringen när det kommer till dagvatten. Arbetet kring höjdsättningen av området sker 
oftast i ett tidigt skede vilket säkerställer att det skapas naturliga avvattningsstråk för 
dagvattnet. Många aktörer finner att det är viktigt att olika yrkesgrupper samarbetar och tar 
del av varandras kunskap. Detta är däremot svårt att uppnå i alla kommuner. Mindre 
kommuner har mindre resurser i form av kompetenser och lägre budget som beskrivet av 
Naturvårdsverket (2016). Alla yrkesgrupper hämmas i sin utveckling då det finns en låg 
kunskapsnivå inom ämnet och detta ger en mindre möjlighet att vara med och påverka 
samhällets utveckling. 

Idag sker arbetet kring dagvattenfrågan utan några tydliga riktlinjer, vilket har 
uppmärksammats i intervjustudien. Hur frågan framförs under samarbetsprocessen beror 
på de inblandades kunskap och erfarenhet med dagvatten. 

Mänskliga faktorn  

Arbetet inom plan- och byggprocessen involverar många olika aktörer, med olika intressen 
och därmed prioriteringar. Men det handlar också om arbetet mellan olika människor. 
Personkemi, respekt för varandra, professionalitet i sitt yrke och yrkesstolthet, och 
människan sätt att vara bekväm, är faktorer som har påträffats under intervjustudien. 
Många intressenter nämner personkemi som en viktig faktor för ett bra samarbete och hur 
det kan påverka projektets process från idé till verklighet om det inte sköts professionellt.  

Vägledande dokument 

Dagvattenpolicy är ett av de vägledande dokument som används flitigt hos kommunerna. 
Dock krävs det regelbundna uppdateringar av dessa efterhand som fler krav kommer från 
myndigheter och beslutstagande organ, såväl regionala som på internationell nivå. Med de 
uppmärksammade klimatförändringarna nämner flera i intervjuerna att de behöver se över 
sina dagvattenpolicys och att de behöver utvecklas. Det har påträffats en saknad av 
riktlinjer, rutiner och checklistor som möjliggör att dokument skapas för att underlätta 
processen för arbetet med dagvattenhanteringen. Bland annat jobbar två av de tre 
kommunerna med att ta fram skötselplaner för de öppna dagvattenanläggningar. Den 
tredje, och största kommunen, har redan tagit fram dessa. 
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Ansvarsfördelning  

I vissa avseenden behöver ansvarsfördelning tydliggöras, däribland för de öppna 
dagvattenanläggningarna som har fallit mellan de inblandade intressenterna. Många av de 
intervjuade jobbar internt, inom organisationen eller kommunen, med att ständigt förbättra 
kommunikationen och samarbetet så att bland annat ansvarsfördelningen kan förtydligas.  

Programskedet 

Av resultatet framgår att olika krav och önskemål försvinner vid överlämningar. Det är 
under programarbetet som beställaren får utrymme för att sätta sina krav och önskemål, 
samt att tydliggöra förutsättningar och de krav som ska ställas vid projekteringen genom 
en kravspecifikation (Nordstrand 2013) som nämnts tidigare i kapitel 3.4.2 Utredningar. 

Av denna anledning är det av största vikt att beställaren har god kunskap om projektets 
kostnader så tidigt som möjligt i processen. Den erfarenhet som beställaren får vid varje 
tillfälle som ett byggprojekt genomförs bygger upp en kunskapsbank som kan användas 
vid andra upphandlingar och genomföranden av projekt menar Hansson och Olander 
(2013).  

Komplexiteten av ett uppdrag varierar. Såväl förutsättningarna som den tekniska och 
administrativa biten är alltid unika för varje uppdrag. Om komplexiteten inte har retts ut 
under projekteringen visar sig detta först vid produktions- eller förvaltningsskedet. 

Projektledaren, som representerar kommunen, är den som planerar tillvägagångssättet samt 
leder processen fram till färdigställandet och därför blir det naturligt för entreprenören att 
vända sig till denna snarare än till projektören vid mindre fel. 

Upphandling av konsulter 

Upphandling av konsulter och entreprenörer sker genom LOU inför varje projekt vilket 
försvårar möjligheterna till att det är samma personer som kommunen kommer att jobba 
tillsammans med, såvida det inte finns ett ramavtal. Ett ramavtal måste inte heller innebära 
att det är samma personer som arbetet kommer att ske med igen, utan det kan vara andra 
personer. Men om personkemin inte stämmer och/eller arbetet inte utförs professionellt kan 
det vara en fördel att ta in andra personer i ett projekt. Dock finns det potential, vid 
ramavtal, till en bättre kommunikation och samarbete vilket kan ge bättre underlag för 
överlämningsskedet och eventuell återkoppling av tidigare projekt. 

Möten 

Det finns olika möten såsom startmöte, teknikmöte, granskningsmöten men ändå 
försvinner viktig information. Några informanter har själva insett att kraven som ställs i de 
tidiga skedena kan komma med till nästa skede i byggprocessen om kraven dokumenteras 
noggrant. På så vis kan överlämning till konsult eller entreprenör, beroende på 
ansvarsform, fortgå smidigt och information bibehållas intakt. Under intervjun har även 
förslag kommit på att de som är med i de tidiga skedena också ska vara med vid 
överlämningen och gärna fortsätta in i byggprocessen.  

Erfarenhetsåterföring  

Samtliga intervjuade medger att erfarenhetsåterföringen generellt är dålig. Majoriteten av 
erfarenheterna finns att hämta hos individerna som har tagit fram, deltagit i produktion 
eller skött liknande projekt som det som är i fråga. Det beskrivs som ett stort problem 
eftersom som det inte finns nedskrivet och dokumenterat så att fler personer kan ta del av 
informationen. Precis som Naturvårdsverket (2016) beskrivit försvinner den kunskapen 
från branschen när personen byter jobb eller går i pension.  
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Samtliga intervjuade anser att erfarenhetsåterföringen är viktig för det fortsatta arbetet och 
välkomnas, både på individnivå och verksamhetsnivå. Framförallt handlar det om att 
projekten ska bli bra och långsiktigt hållbara. Ett lyckat projekt innebär en arbetsglädje 
vilket kan generera fler bra arbeten och inspirerande dagvattenlösningar både i kommunen 
och för de resterande involverade aktörerna. 

Figuren nedan redovisar hur kommunikationen ser ut idag mellan de olika aktörerna. 
Allting går genom kommunen. När det är utförandentreprenad gäller figuren och 
beskrivningen nedan. En annan ansvarsform kan nämligen generera en annan figur. 
Samtidigt är utförandentreprenad vanligast inom dagvattenhantering och därför redogörs 
den. Kommunen tar kontakt med projektören och beställer bygghandlingar av denna. 
Bygghandlingarna granskas genom egenkontroller, internt och externt för att sen levereras 
tillbaka till beställaren som sen ska godkänna dem innan de överlämnas till entreprenören. 
Entreprenören utför bygghandlingarna så länge de är byggbara, vid större fel tar 
entreprenören kontakt med projektören för att lösa problemen. Annars är det en 
representant från kommunens sida som är ute på byggarbetsplatsen eller på något vis har 
kontakt med entreprenören och följer utvecklingen av projektet. Kontakten kan ske en till 
flera gånger i veckan. När entreprenören har fått igenom slutbesiktningen övergår projektet 
i förvaltningsskedet och här gäller garantitid och ansvarstid, vilket lägger ansvaret för 

dolda fel på byggentreprenören och därefter enbart på kommunen. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Intervjustudien har genomförts parallellt med litteraturstudien för att skapa en bättre 
förståelse för ämnet. Detta tillvägagångssätt har stundtals medfört vissa glapp under 
insamling av materialet. I slutändan har metoden både bekräftat och kompletterat det 

Figur 8. Hur dagens kommunikationsflöde ser ut. Att tillägga är att det finns kommunikation mellan 

projektören och byggentreprenören när bygghandlingarna inte är byggbara. Annars är det en 

representant från kommunen som har kontakt med entreprenören för att se hur projektet fortgår. 

(Assarsson & Grillo 2017) 
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material som redan finns att tillgå. Exempelvis ansvarsfördelning gällande förvaltningen av 
öppna dagvattenanläggningar.  

Olika typer av källor har skapat svårigheter i arbetet då det krävs mer tid för att sätta sig in 
i de olika typerna av upplägg. Det hade varit lättare att bara arbeta med vetenskapliga 
artiklar eftersom deras struktur har liknande upplägg. Lagtexten är generellt mycket 
tidskrävande att sätta sig in i. Stundtals har det varit svårt att hitta ”rätt material”, 
exempelvis personer med rätt kompetens för frågorna som ställs under intervjuerna. 
Arbetssättet har ändå varit nödvändigt för att få en övergripande samt fördjupad bild av 
problematiseringen.  

Bättre källor önskas i vissa anseenden. Här åsyftas att en publikation på exempelvis 
Boverkets webbsida kanske inte finns kvar på samma länk om ett antal år vilket gör denna 
källa till en mindre bra källa. I mån om mer tid hade vi, som författare, önskat finna andra 
källor som vi med lätthet kan hitta om ett par år t.ex. en rapport eller ett dokument med 
samma information. 
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6 Slutsatser 

 

Uppsatsen avslutas genom att svara på frågeställningar från avsnitt 1.3 Frågeställningar. 

6.1 Problematik 

 Tas det hänsyn till ett förändrat klimat och en ökad mängd dagvatten i 
planeringsarbetet inom kommunen? Hur ser samarbetet ut hos och mellan de övriga 
inblandade aktörerna kring dagvattenfrågan?   

 

Det är Länsstyrelsen i varje län som har ansvaret för att ta fram underlag som 
sammanställer klimatförutsättningarna samt hur dessa ska påverka kommunerna. Det leder 
till att kommuner behöver anpassa sitt planeringsarbete genom att ta fram dagvattenpolicys 
och strategier. De intervjuade kommunerna hade under tiden för studien relevanta 
strategiska dokument som de jobbar med under planeringsskedet. Två av de tre 
kommunerna hade precis tagit fram nya uppdaterade dagvattenpolicys och skyfallsplaner, 
bland annat. Enligt tidigare forskning har de flesta kommunerna i landet arbetat hårt de 
senaste åren för att ta fram strategiska dokument och planer. 

Samarbetet mellan aktörerna hindras av olika aspekter som har identifierats i denna studie. 
Det handlar om krav om mål som styr kommunernas arbete samtidigt som många olika 
intressen ska vävas samman under planeringsarbetet. Samarbetet mellan kommunen och 
fastighetsägarna sker inte på lika villkor då kommunerna saknar lagstöd för att säkerställa 
en god dagvattenhantering vid källan. Samarbetet mellan kommuner och övriga aktörer i 
byggprocessen hindras då de saknar förståelse för varandras yrken och förutsättningar och 
möten styrs av personkemin, erfarenhet, ambitionsnivå och professionaliteten hos de olika 
aktörerna. 

 

 I vilken utsträckning förekommer det skillnader och luckor gällande ansvar och 
kompetens vid överlämningsskedet mellan de inblandade aktörerna?  

Skillnader i ansvar och kompetens är mer uppenbara i mindre kommuner samtidigt som 
större organisationer menar på att de är så stora att det blir alltför många detaljer att få reda 
på. Detta gör det svårt att väva ihop kompetenserna. 

Utöver detta har det framkommit att problemet kring bristfällig information förekommer i 
stor utsträckning. Både tidigare forskning och informanterna själva betonar att rätt 
kompetenser måste finnas med under planeringsskedet för att driva dagvattenfrågan och se 
till att den får tillräckligt mycket utrymme i överlämningsskedet. Under planeringsarbete 
går det inte att säkerställa att dagvattenfrågan är lika viktig under alla skeden och mellan 
de olika kompetenserna. En annan bakomliggande orsak är gamla strategiska dokument 
eller saknaden av uppföljning. Det saknas även rutiner och en kontinuerlig 
erfarenhetsåterföring inom organisationerna.  
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Bristfällig information sker även under överlämningsskedet mellan beställaren och 
projektören då förfrågningsunderlaget inte innehåller all viktig information, eller att 
informationen är felaktig. Detta har sin grund i otillräckliga resurser hos kommunerna.  

Överlämningarna i de sista skedena i byggprocessen, det vill säga genomförande och 
förvaltning, är även den bristfällig då det inte finns en tydlig ansvarsfördelning. Om det 
inte är tydligt vem som ansvarar för vissa anläggningar är det ingen som kräver att vissa 
handlingar eller dokumentation lämnas över för att kunna sköta driften. 

 

 Hur sker erfarenhetsåterföringen efter färdigställande av projekt?  

Erfarenhetsåterföringen sker beroende på entreprenadform och de involverades egna vilja 
och ambitionsnivå. Oftast sker erfarenhetsåterföringen inofficiellt, det vill säga utan varken 
styrning eller dokumentation. Projektörerna är oftast den aktören som inte får veta hur 
anläggningen fungerar i drift då de saknar återkoppling. Kommunerna är oftast förvaltare, 
och entreprenören tar hand om driften under garantitiden, vilket innebär att dessa aktörer 
får på så sätt en bild av hur bra anläggning fungerar efter avslutat projekt. Det har dock 
betonats både i tidigare forskning och under studien att det är personalen i drift- och 
underhållsskedet som besitter viktig kunskap och erfarenhet vilket de andra aktörerna inte 
får ta del av. Detta är däremot något som samtliga parter önskar en förbättring på för att 
kunna skapa bättre framtida plan- och byggprocesser samt långsiktigt hållbara projekt. 

6.2 Förbättringsförslag 

 Vilka lärdomar kan hämtas från ett specifikt projekt där arbetet med 
dagvattenhanteringen inte följt en sammanhängande tråd?  

I projektet Industriparken användes en yta utanför detaljplanelagt område för att anlägga en 
dagvattendamm. Dammen tar hand om dagvattnet som rinner och samlas från 
industriparken. Att en sådan lösning har kunnat appliceras i detta fall beror på att området 
inte låg i redan bebyggd miljö, utan låg i anslutning till orörd mark. Kostnader och 
förseningar som sådana situationer medför kan bli väldigt höga. För att undvika detta ska 
planerare tänka på att ge plats för dagvattenhanteringen i ett tidigt skede. Eventuella 
karteringar för att hitta lågpunkter och sårbarhetsanalyser ska utföras. Detta ger rätt 
förutsättningar för att förbättra kunskaps- och planeringsunderlaget genom att utnyttja 
tekniken, som dessutom hela tiden utvecklas. Det är viktigt att hålla dagvattenrelaterade 
dokument och planer uppdaterade, vilket i detta fall är orsaken till att projektet inte 
utvecklades problemfritt. Det är även viktigt att ta fram klimatanpassningsåtgärder: både 
som fysiska åtgärder och övergripande beredskapsplanering. Åtgärder kan finnas samlade i 
skyfallsplan och dagvattenstrategier. Tidigare forskning har visat att mångfunktionella ytor 
kan lösa problemet med intressekonflikter, ytkrävande lösningar och 
dagvattenproblematiken vid intensiva regn. 

 

 Hur kan samarbetsprocessen förbättras? 

Samarbetsprocessen kan förbättras genom att skapa bättre förståelse för varandras yrken 
och förutsättningar. Genom att bland annat lyssna på varandra, förstå hur man arbetar i 
andra skeden och förstå varandras arbetssätt, varierande tidsaspekter, styrande dokument 
och kompetens kan samarbetet göras fördelaktigt för samtliga involverade parter.  
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För att hjälpa planerare att använda lagstiftningen på rätt sätt kan plan- och bygglagen 
översättas i tydliga rutiner anpassade efter kommunens förutsättningar och resurser för att 
säkerställa att dagvattenfrågan beaktas i ett tidigt planeringsstadium. Detta bör inledas 
genom att förbättra de egna processerna i planering och förvaltning. 

Genom att ordna träffar med seminarium kan aktörerna lära sig de praktiska 
arbetsmomenten och liknande som kan bidra till en bredare och djupare förståelse för hur 
övriga aktörer arbetar. Möten med viktiga kompetenser. Både Länsstyrelsen i Skåne och 
Boverket har tagit fram bra underlag för att underlätta dagvattenfrågan i samband med 
planering, vilka bör implementeras i kommunernas arbetssätt. Det bör dessutom alltid 
finnas en dialog mellan de olika aktörerna där det tydligt framgår vilka dokument som ska 
användas vid varje startmöte och efterföljande arbete. Tydligare ansvarsfördelningar 
gällande skötsel av dagvattenanläggningarna är viktigt att ta fram tidigt för att säkerställa 
att framtagning av skötselplaner sker. 

Det finns alltså stödjande standarddokument som används då upphandlingar ska göras och 
avtal slutas mellan konsult eller entreprenör, och beställaren, på så sätt kan det skapas ett 
effektivt och tydligt samarbete. I ABK framgår det till exempel att samarbete och öppenhet 
bör prägla uppdraget för ett framgångsrikt resultat. Även förtroende är en viktig del i 
framgångsresultaten. Genom att tillämpa kvalitetssäkring kan kvaliteten, krav och 
önskemål från beställaren uppfyllas och på så vis kan även extra kostnader undvikas och 
samarbetet kan flyta på med aktörerna. 

 

 Vilka rekommendationer och åtgärder kan eventuellt vidtas för att säkerställa 
fullständig information mellan de inblandade aktörerna?  

För att säkerställa att överlämningarna sker på ett tillfredsställande sätt kan kommunerna 
skapa rutiner och checklistor för att förbättra sina egna processer. På detta sätt kan de se till 
att rätt handlingar tas fram och levereras. Rutiner som underlättar det praktiska arbetet 
kring dagvattenhantering bör även tas fram. 

För att kommunerna ska vara välrustade inför klimatförändringar är det nödvändigt att ta 
fram rätt underlag med riktvärden som visar vilka nya klimatförutsättningar som gäller. 
När denna kunskap finns kan den röda tråden för dagvattenfrågan säkerställas under 
överlämningarna med andra aktörerna. För varje projekt bör effekterna av ett lågt och ett 
högre värde utredas, exempelvis ett 10-årsregn jämfört med ett 100-årsregn, samt 
konsekvenserna och kostnader i förhållande till markens och bebyggelsens värde. Detta ger 
bra förutsättningar för att ställa rätt krav i planeringsskedet och ta fram bra lösningar under 
projekteringen. Hänsyn bör tas i första hand till markens höjd i förhållande till havsnivån 
för kustnära bebyggelse. Genom att göra en kartering av låglänta områden och göra en 
klassificering för olika risknivåer kan riskerna hanteras på ett bättre sätt. Det gäller även att 
se till att välja rätt tekniska krav och tillämpa anpassade konstruktionsmetoder för att inte 
riskera bland annat översvämningar eller ett okontrollerat tryck på det kommunala 
avloppsledningssystemet.  

Ett kontinuerligt uppdateringsarbete för modellerna och prognoserna bör ske. Viss 
information om terrängen, klimat och risker bör alltid finnas tillgänglig. Några exempel på 
dokument som kan tas fram är följande: kartering av områden med risk för översvämning 
vid möjliga framtida havsnivåer, förbättrade höjddatabas med tätare höjddata tillsammans 
med terrängmodeller, uppdaterade grundvattenmodeller samt klimat- och 
sårbarhetsutredningar. 

Sett till överlämningarna kan man genom att använda sig av samma system, exempelvis 
AMA, kalkyler och CAD med svensk standard på ritningarna, kan informationen tolkas på 
ett likartat sätt hos samtliga inblandade. Bygghandlingarna blir på så vis inte enbart en 
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metod för att hantera överlämningen mellan projektör och entreprenör utan informationen 
blir även tillgänglig för den efterkommande förvaltningsprocessen.  

Som nämns tidigare krävs det en tydligare ansvarsfördelning för att säkerställa att bland 
annat skötselplaner tas fram. Om aktörerna vet vad de ska ansvara för kommer de att se till 
att nödvändiga handlingar levereras. 

 

 Vilka åtgärder kan aktörerna vidta för att uppnå en god erfarenhetsåterföring? 

Erfarenhetsåterföring kan bli en del av samarbetsprocessen genom att införa det i budgeten 
och i tidplanen som kommunerna tar fram. På detta sätt säkerställs det också att det sker ett 
återknytande till tidigare projekt. Mycket viktigt är också att det sker en 
erfarenhetsåterföring inom kommunen men även mellan de olika aktörerna. Det bör finnas 
en utvärdering av utförda projekt där fokus ligger på dåvarande samarbete samt hur väl en 
anläggning i drift fungerar. Arbetet för erfarenhetsåterföring bör ske främst mellan 
projektör och entreprenör, samt beställare och driftentreprenörer då det framgår att det idag 
inte sker någon erfarenhetsåterföring mellan dessa aktörer.  

Det är viktigt att erfarenheterna dokumenteras, både i slutet av ett projekt och när 
anläggningen är driftsatt. Det finns viktig kunskap som långtidsmedarbetare inom de olika 
skeden har samlat på sig som bör förmedlas dels internet men även till övriga aktörer för 
att skapa bättre förståelse. Denna kunskap kan sammanställas i lathundar som kan 
användas genom alla skeden i plan- och byggprocessen genom att inkludera dem i 
strategiska dokument. 

En annan åtgärd är att skapa större samverkan mellan offentliga aktörer och privata 
aktörer, såsom kommunerna och fastighetsägare, genom informationskampanjer och 
dialoger. Dels för att öka kunskapen om riskerna samt öka medvetenheten hos de privata 
aktörerna, dels för att gemensamt ta fram lösningar. Dock behöver kommunerna påverka 
ännu mer vilket kan komma att kräva ändringar i lagstiftningen.  

6.3 Förslag på vidare studier 

 Studera samarbete, överlämning och erfarenhetsåterföring inom enbart en kommun 
eller organisation. Särskilt intressant är detta i verksamheter där det finns många 
involverade. Detta eftersom informationsflödet ska resultera i en ändamålsenlig 
plan för ett flertal personer vilket i så fall genererar ett framgångsrikt projekt. 

 Jämföra kommunens process med Trafikverkets process då man ska anlägga 
hårdgjorda ytor. Generellt sett ansvarar kommunen för gatorna (inne i staden) och 
Trafikverket ansvarar för vägarna i kommunen (större vägar och landsbygd). Men 
processerna för att utreda och ta fram bygghandlingar skiljer sig åt och därmed 
även hur arbetet internt, såsom samarbete, överlämningar och erfarenhetsåterföring.

 Studera Örebro-modellen då denna anses vara en bra förebild, enligt en av 
informanterna i den största kommunen. Modellen handlar om Örebros detaljplan- 
och markanvisningsprocess och där ingår bland annat rutiner för återkoppling då 
kommunen vill skapa god service, vara tydliga och uppmuntra till ett snabbt 
informationsflöde för samtliga inblandade aktörer. 

 Växjö kommun har också nämnts som en bra förebild under intervjuerna. Detta 
gäller främst dagvattenhantering i förvaltningsskedet, men även i andra skeden i 
plan- och byggprocessen.  
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 Skapa rutiner, checklistor eller riktlinjer för hur de olika aktörerna ska arbete med 
dagvattenfrågor. Framförallt för kommunen då det är denna som sätter kraven och 
önskemålen trots att någon annan intressent initierar detaljplanearbetet.  

 Många dagvattenpolicys liknar varandra väldigt mycket. I och med detta skulle en 
standard policy kunna tas fram som varje enskild kommun kan utgå 
ifrån.  Förutsättningarna kan variera kraftigt beroende på kommunens geografiska 
läge och därmed krävs vissa anpassningar, exempelvis befintlig bebyggelse och 
avrinningsområden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide med intervjufrågor till kommunerna 

Frågor till Kristianstads kommun 

1. Vem brukar initiera/beställa en ny detaljplan? (En privat exploatör eller 
kommunen/politiker?) Gäller det endast urbana miljöer eller också obebyggd mark 
utanför exempelvis Kristianstad? 

2. Vilken nämnd är ansvarig för att dels beställa dels upprätta detaljplanen? Finns det 
andra nämnder eller medverkande? 

3. Hur lång tid brukar det ta att upprätta en detaljplan?  

4. Hur mycket tar man hänsyn i detaljplaneskedet till dagvattenfrågor och 
höjdsättning? 

5. Har detaljplaneskedet föregåtts av några tidigare utredningar kring 
dagvattenfrågor? 

6. Finns det något samarbete med de som arbetar med nästkommande skede i själva 
detaljplaneskedet? 

7. Sker det någon överlämning från detaljplaneskedet till nästkommande skede kring 
dagvattenfrågor och höjdsättning? Vad är det då för uppgifter projektören ska ha? 

8. Finns det några inarbetade rutiner för hur man arbetar med dagvattenfrågor? 

9. Har ni någon uppföljning av erfarenheter efter att det är byggt och driftsatt. I så fall 
tar man upp frågor kring höjdsättning och dagvattenhantering? 

10. Hur arbetar ni med kringliggande intressenter t.ex. fastighetsägare, trafikverk och 
andra kommuner avseende höjdsättning och dagvattenhantering? 

11. Tar ni i detaljplaneskedet någon hänsyn till kostnader för drift avseende 
dagvattenfrågor? 

12. Hur ser processen ut när en ny gata ska anläggas inom planområdet? Är det en 
annan aktör som jobbar med den frågan? 

13. Vilken aktör är den ansvarige för att se till att drift och underhåll utförs?  

14. Genom vilka förutsättningar, krav eller element kan ni styra hur projekteringen för 
ytor i kontakt med dagvatten ska se ut? 

15. Vilka förutsättningar tar ni hänsyn till för att den planerade gatan inte ska påverkas 
negativt av dagvatten? 

16. Kommuniceras avvikelser från detaljplan något tillbaka till detaljplaneskedet eller 
har man någon ”tolerans” beroende på omfattning av avvikelsen 

17. Vilken typ av entreprenadform använder ni och varför? 

Frågor om dagvattenpolicy 

1. Har ni separata ledningssystem för att leda bort dagvattnet? 



 

79 

 

2. Hur engagerar ni fastighetsägarna att implementera LOD-åtgärder på sina 
fastigheter och anläggningar? Några krav? 

3. Vilka är de viktigaste faktorerna som ni beaktar när ni tar fram krav som 
exempelvis fördröjning och andel hårdgjord yta? 

4. Vilken del av dagvattenarbetet tycker ni att det finns brister i? Är det vid 
planeringen, utförande, drift eller förvaltning? 

5. Hur ser ni på dikningsföretag? Är det en viktig del av dagvattenhanteringen för 
kommunen? Är det en stor fråga i kommunen som bör beaktas i framtiden?  

6. Renas dagvatten idag? 

7. Är kostnader för drift och underhåll högre/lägre för ett ledningssystem än för ett 
öppet system? 

8. Hur ser ni på att införa gröna tak som ett sätt att fördröja vatten? 

9. Låter ni vägar bli översvämmade när dagvatten- och ledningssystemet har uppnått 
sin maximala kapacitet? Finns det riktlinjer för att skydda vägar från dagvatten eller 
prioriteras bebyggelse högre? 

10. Hur ser ni till att vägens funktion uppfylls både under och efter en översvämning? 

11. Är det skyfall eller havshöjning som är den viktigaste bidragande faktorn till 
översvämningar? 

 

Övriga frågor, Kristianstads kommun 

1. Ur egen erfarenhet, vad tycker ni skulle kunna förbättras för att effektivisera 
processen? Processen innebär detaljplaneprocessen, hänsyn till dagvatten, 
projekteringsskedet, byggskedet samt drift- och underhållsskedet. 

2. Under vilket/vilka skeden i hela processen (detaljplan till färdig bebyggelse i drift) 
kan oförutsedda kostnader uppstå? 

3. Finns det något speciellt projekt där det uppstått förseningar och högre kostnader? I 
vilket skede hände detta och vet ni var det berodde på? 

4. Anser ni att de befintliga ramdokumenten tar hänsyn till klimatförändringar och ger 
tillräckligt stöd för besluttagande vid planering? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide med intervjufrågor till projektör 

 

1. Vad använder ni för dokument när ni ska projektera för dagvatten? Exempelvis 

dimensioneringsdokument, publikationer från Länsstyrelsen eller Svenskt Vatten. 

2. Vad har ni för kvalitetsrutiner?  

3. Upplever du att ni har tillräckligt många möten med 

beställaren/entreprenören/förvaltare för att kunna göra en bra projektering? Vilka 

möten har ni?  

4. Upplever du att ni får tillräckligt med tid och pengar från beställaren för de olika 

delar som ingår i projekteringen? Exempelvis platsbesök, utredningar, osv. Vad 

behövs för att komma fram till ”bättre” eller ”perfekta” lösningar? 

5. Får ni någon feedback från utförda projekt?   

6. Vilken förbättringspotential ser du när det kommer till samarbete och 

erfarenhetsåterföring?  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till entreprenören 

 

1. Har ni upplevt att det saknas information i förfrågningsunderlaget då beställaren är 

en kommun? 

2. Finns det några tydliga skillnader mellan olika kommuner i samma avseende som 

föregående fråga gäller? 

3. Hur är byggbarheten generellt i de bygghandlingar som projektören lämnar över 

och som avser dagvattenprojekt? 

4. Om det saknas information eller om det finns oklarheter i bygghandlingarna, hur 

går ni vidare därifrån? 

5. Vilken entreprenadform är vanligast? 

6. Vilken entreprenadform är att föredra ur samarbetsaspekten mellan de olika 

ingående aktörerna? 

7. Är det vanligt med sidoanbud/alternativt utförande? Om ja, varför? 

8. Finns det någon uppföljning under produktionens gång från beställarens sida 

(kommunen)? 

9. Finns det någon uppföljning under produktionens gång samt efter färdigställandet 

från projektörens sida? 

10. Finns det ett utbyte av erfarenheter eller utvärderingar av produktionsutvecklingen 

tillsammans med projektören? (Om inte, ser ni ett behov eller en vilja till detta?) 
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Bilaga 4 – Intervjuguide och intervjufrågor till VA-organisationer och 
driftsansvariga 

 

Frågor om dagvattenhantering i detaljplaneprocessen 

1. Hur mycket tar man hänsyn i detaljplaneskedet till dagvattenfrågor och 
höjdsättning? 

2. Har detaljplaneskedet föregåtts av några tidigare utredningar kring 
dagvattenfrågor? Skyfallskartering, höjdmodeller?  

3. Hur mycket inflyttande har ni under detaljplaneskedet kring höjdsättning samt 
dagvattenlösningar (ledningar/öppna dagvattensystem)? 

4. Hur ser samarbetet och kommunikationen ut med de som arbetar (övriga 
professioner/tjänstemän) under detaljplaneprocessen? (Med kringliggande 
intressenter t.ex. fastighetsägare, trafikverk och andra kommuner avseende 
höjdsättning och dagvattenhantering?) 

5. Finns det en tydlig ansvarsfördelning för drift av ledningar, öppna dagvattensystem 
och andra anläggningar? (Finns det några dokument där detta framgår?) 

6. Tar ni i detaljplaneskedet någon hänsyn till kostnader för drift avseende 
dagvattenlösningar? 

7. Vilka är de viktigaste faktorerna som ni beaktar när ni tar fram krav som 
exempelvis fördröjning och andel hårdgjord yta? 

8. Genom vilka förutsättningar, krav eller element kan ni styra hur projekteringen för 
ytor i kontakt med dagvatten ska se ut? Exempelvis en gata. 

9. Sker det någon överlämning från detaljplaneskedet till projekteringsskedet kring 
höjdsättning och dagvattenfrågor/lösningar? Vad är det för uppgifter ni ser till att 
projektören ska ha? 

10. Kommuniceras avvikelser från projekteringen något tillbaka till detaljplaneskedet 
eller finns det någon ”tolerans” beroende på omfattning av avvikelsen? (Avvikelser 
gällande dagvattenlösningar) 

 

Frågor om dagvattenhantering och dokument 

1. Finns det duplikat eller kombinerat avloppsledningssystem i kommunerna?  

2. Renas dagvatten idag? 

3. Hur ser ni på gröna tak som ett sätt att fördröja vatten? 

4. Hur ser ni på dikningsföretag? Är det en viktig del av dagvattenhanteringen för 
kommunen? Är det en stor fråga i kommunen som bör beaktas i framtiden?  

5. Hur engagerar ni fastighetsägarna att implementera LOD-åtgärder på sina 
fastigheter och anläggningar? Några krav? 

6. Låter ni vägar bli översvämmade när dagvatten- och ledningssystemet har uppnått 
sin maximala kapacitet? Finns det riktlinjer för att skydda vägar från dagvatten eller 
prioriteras bebyggelse högre?  

7. (Hur ser ni till att vägens funktion uppfylls både under och efter en översvämning?) 
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8. Har ni tagit fram rutiner tillsammans med kommunerna för hur man arbetar med 
dagvattenfrågor? 

 

Frågor om skötsel och drift 

1. Har ni någon uppföljning av erfarenheter efter att en dagvattenlösning är byggd och 
driftsatt tillsammans med kommunerna? Med dagvattenlösning menas bland annat 
ledningar, öppna dagvattensystem, gräsytor och hårdgjorda ytor.  

(I så fall tar man upp frågor kring höjdsättning och dagvattenhantering?)  

2. Om ja, görs detta genom fastställda rutiner? 

3. Har ni skötselplaner? Vem har ansvaret att ta fram dessa? 

4. Utförs det egenkontroller eller är det någon från kommunen som kontrollerar att 
driften utförs enligt sina önskemål och krav? 

5. Finns det någon återkoppling med projektören och/eller entreprenörer under något 
skede från projektering till färdig bebyggelse i drift? 

 

Egna reflektioner 

1. Ur egen erfarenhet, vilken del av dagvattenarbetet tycker ni att det finns brister i? 
Är det vid planeringen, utförande, drift eller förvaltning? 

2. Vad tycker ni skulle kunna förbättras för att effektivisera processen? (Processen 
innebär detaljplaneprocessen, hänsyn till dagvatten, projekteringsskedet, 
byggskedet samt drift- och underhållsskedet) 

3. Under vilket/vilka skeden i hela processen (detaljplan till färdig bebyggelse i drift) 
kan oförutsedda kostnader uppstå? 

4. Finns det något speciellt projekt där det uppstått förseningar och högre kostnader? I 
vilket skede hände detta och vet ni var det berodde på?  

5. Anser ni att de befintliga ramdokumenten tar hänsyn till klimatförändringar och ger 
tillräckligt stöd för besluttagande vid planering?  

6. Upplever ni att det finns någon del inom dagvattenhanteringsarbetet där det finns 
förbättringspotential? 

 

 


