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Sammanfattning

För att dagvatten ska ses som en resurs behövs verktyg för att lyfta fram 
mervärden som genereras av dagvattensystemet. Med anledning av detta 
var syftet med denna studie att utveckla en metodik för att kunna jämföra 
olika dagvattensystem, med avseende på mervärden och risker.

Vad som utgör mervärden och hur de genereras varierar från fall till fall. 
Därutöver uppkommer svårigheter vid mervärdesbedömningar eftersom de 
beror på vilket perspektiv bedömaren har samt i vilket syfte analysen 
genomförs. I den här studien har mervärde definierats som:

Ett värde, för en individ, organisation eller miljön, utöver objektets 
huvudsakligen tänkta funktion.

Mervärdena och riskerna delades in under fem olika kategorier: miljö, 
ekonomi, teknik, hälsa och sociokulturellt. Mervärdesanalysen som 
utvecklades baserades på faktainsamling via en enkät samt en arbetsgrupp 
som sedan kunde sammanställa och utvärdera svaren. Via 
sammanställningen identifierades de potentiella mervärdena. Riskanalysen 
genomfördes genom att sannolikheten och konsekvensen av ett antal 
identifierade riskkällor bedömdes och plottades i matriser.

För att testa metodiken genomfördes en fallstudie där två dagvattensystem, 
ett med öppna dagvattendiken och ett med traditionellt ledningsnät, 
analyserades och jämfördes med varandra. De två studerade områdena 
visade inte några stora skillnader då det gällde mervärden men däremot då 
det gällde riskerna. Fallstudien visade att konceptet kan användas för denna 
typ av utvärdering och jämförelse samt att den skulle kunna tillämpas på 
olika dagvattenlösningar där omgivningen har annan karaktär.

Konceptet kan med fördel användas som ett kompletterande verktyg vid 
utvärdering och val av dagvattenlösningar.
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Abstract

In order to classify stormwater as a resource, rather than a problem, tools to 

emphasize added values generated by the stormwater system, are needed. In 

this study, the aim was to develop a method based on added values and 

risks for comparison and evaluation of stormwater systems.

How added values are classified differs from case to case. The approach 

and the purpose of the analysis also affects the evaluation of added values. 

In this report added values are defined as:

A value, for an individual, an organisation or the environment, other than 

the object's main intended purpose.

In this report five different categories of risks and added values were 

studied, namely: environment, economy, technology, health and 

socioculture. In the analysis of added values the data collection was made 

in a questionnaire. A group was appointed the task to compile the answers 

and evaluate the outcome and identify the added values generated by the 

stormwater system. The risk assessment was conducted by estimating 

probabilities and consequences of a range of identified risk sources. The 

results were presented in a matrix.

The methodology was tested in a case study where two stormwater systems 

were evaluated and compared to each other. One of the systems was a swale 

system and the other was a piped storm drainage system. The result showed 

no major differences with respect to added values, on the contrary, the risk 

assessment indicated some significant differences. The case study confirms 

that the developed and evaluated tool is applicable for this type of 

evaluation and comparison between different stormwater systems in diverse 

surroundings.

The method, developed in this study can with advantage be used as a 

complementing tool when evaluating different stormwater system options.
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Förord

Jag har läst civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad med 
inriktning Teknisk miljövård vid Luleå tekniska universitet och den här 
studien har utförts som ett examensarbete motsvarande 30 Hp. Fallstudien 
har utförts vid Skellefteå kommun.

Jag skulle vilja uttrycka ett speciellt tack till Annelie Hedström vid Luleå 
tekniska universitet som verkligen engagerat sig och motiverat mig i detta 
arbete. Jag skulle även vilja tacka alla er på Skellefteå kommun som bistått 
med information kring fallstudien och som bidragit med synpunkter inom 
ämnet. Tack även till all övrig personal vid Luleå tekniska universitet som 
varit behjälpliga i slutförandet av denna studie.

Skelleftehamn juni 2015

Linda Bäckström
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1 Inledning

Ska dagvatten ses som en resurs
eller är det ett problem?

Det är frågan som många inom vatten- och avloppsbranschen brottas med. 
Under lång tid har dagvatten ansetts vara ett problem som samhället velat 
bli kvitt så fort som möjligt efter att det har uppstått [1]. På fler och fler håll 
börjar dock synen på dagvatten att ändras till att det kan användas mer som 
en resurs. Att dagvattensystem kan generera någonting mer, mervärden.

Det som har drivit på utvecklingen i den här riktningen är 
klimatförändringar som på många håll i Sverige innebär att nederbörden 
kommer att öka i allmänhet och att ökningen i synnerhet innebär fler och 
mer intensiva regn [2]. Exempelvis är ett ledningsnät dimensionerat för ett 
visst maximalt flöde och har oftast en beräknad livslängd på 50 till 100 år 
[3]. Samtidigt är osäkerheten kring klimatförändringarna stor [2]. I längden 
betyder det att framtidens system måste vara mer flexibla för att klara 
förändringar i flödet. Det Peter Stahre visade på i rapporten Blue green 
fingerprints in the city of Malmö var hur hållbarhetsperspektiv kunde 
användas i planeringen av dagvattensystem av olika former [1]. 
Hållbarhetsanalyser börjar blir mer vanligt förekommande verktyg inom 
VA-sektorn.

Men det finns utöver hållbarhetsaspekterna även andra värden som skulle 
behöva lyftas fram. Det är just hur dessa så kallade mervärden kan 
identifieras och tas hänsyn till, vid utvärderingar av dagvattensystem, som 
denna studie främst handlar om.

Skellefteå kommun har visat intresse för att börja arbeta med mervärden i 
samband med dagvattensystem. Skellefteå kommun är till ytan relativt stor i 
jämförelse med riksgenomsnittet. Befolkningen är 72 000 varav 36 000 bor 
i centralorten Skellefteå. Skellefteälven rinner genom staden i väst-östlig 
riktning och vidare ut i Bottenviken. Stadskärnan ligger i sluttningen på 
älvens norra strand och med tiden har både staden och stadskärnan 
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expanderat. Det här har medfört en större mängd hårdgjorda ytor högre upp 
som i sin tur medför större flöden som ska passera de äldre delarna av 
dagvattensystemet längre ner mot älven. Ledningsnätet i dessa delar är 
mycket hårt belastade. Detta visade sig särskilt år 2006 då staden drabbades 
av ett mycket kraftigt regn som medförde stora översvämningar på många 
håll i stadens lägre delar [4]. Kommunen har insett att det inte är något 
hållbart koncept att enbart bygga ut ledningsnätet utan att i de nybyggda 
och förtätade områdena kompensera för ökningen av hårdgjorda ytor. 
Alternativet är att dimensionera och bygga om de tidigare ledningsnäten för 
den ökade belastningen men detta skulle bli en mycket kostsam lösning.

Skellefteå kommun har i och med detta börjat undersöka andra 
systemlösningar. Utöver förbättrad funktion har kommunen även visat 
intresse för att studera mervärden i dagvattensammanhang [3]. 
Förhoppningen är att en fördröjning av dagvattnet ska kunna ske inom 
systemet utan att bygga stora lagringsmagasin då dessa är kostsamma. 
Därför är önskan från kommunens sida att kunna motivera systemlösningar 
som skapar mervärden och som samtidigt kompenserar utbyggnaden av 
hårdgjorda ytor uppströms med magasinering nära källan eller trög 
avledning i kombination med grönytor eller liknande nedströms. Genom att 
synliggöra dagvattnet hoppas Skellefteå kommun kunna skapa större 
medvetenhet hos allmänheten om att hjälpas åt att hålla dagvattnet rent.

1.1 Syfte, mål och avgränsningar

Det övergripande målet med denna studie var att bidra till att utveckla ett 
verktyg som kan användas av kommuner för att jämföra olika 
dagvattensystem utifrån vilka mervärden de genererar.

Mer specifikt var syftet med studien att utveckla en arbetsmetodik för att 
göra en värderande jämförelse av dagvattensystem utifrån mervärden och 
risker.

Studien omfattar, förutom arbetsmetodiken, en fallstudie där risker och 
mervärden analyserades för två likartade geografiska områden med olika 
dagvattensystemlösningar.
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2 Bakgrund

2.1 Systemidentifiering enligt Urban Waters 
ramverk för hållbarhetskriterier

Det finns en mängd olika verktyg för systemanalyser. Det som till viss del 
legat till grund för den här studien är konceptet som togs fram i 
Mistraprogrammet Urban Water. För att identifiera olika system utifrån ett 
likartat sätt har ett ramverk skapats [5]. Figur 1 visar hur den övergripande 
identifieringen av ett system går till enligt detta ramverk.

Det hela bygger på att det finns tre huvuddelar, brukare, organisation och 
teknologi, vilka alla samverkar med varandra. Dessa tre huvuddelar kan 
beskrivas enligt följande:

Brukare, eller användare. Här specificeras vem som kommer att använda 
sig av systemet och hur de är anslutna till detta samt i vilken grad. 
Användarna kan vara allt ifrån enskilda individer till hela samhället, 
näringsidkare eller industrier.

3
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Organisation. Här specificeras vem som är ägare av systemet samt 
ansvarsfördelningen mellan ägaren och användarna. Här beskrivs även hur 
den ägande organisationen ser ut, om det är en kommun, ett företag eller 
någon annan. Vidare så beskrivs vilka lagar och regler som gäller för berörd 
verksamhet.

Teknologi. Här specificeras hur systemet ser ut och vad som är dess 
funktion. Vilka ingående komponenter systemet består av samt dess 
funktion och livslängd.

Utöver de tre huvuddelarna har fem olika kategorier tagits fram, hygien, 
ekonomi, sociokultur, miljö och teknisk funktionalitet, till vilka det är 
möjligt att koppla olika utvärderingsbara hållbarhetskriterier [5]. Denna 
indelning gör att det lättare går att utvärdera delar av ett systems påverkan 
inom ett visst ämnesområde. Det möjliggör även att en målformulering för 
hela systemet kan omformuleras som delmål under de olika kategorierna 
vilket underlättar måluppföljningen.

2.2 Mervärden

2.2.1 Vad menas med ett mervärde?
Ordet mervärde har först på senare tid börjat användas i VA-sammanhang 
och är ett samlingsnamn för hållbarhet, mjuka värden, estetik och andra 
positiva värden. Ett mervärde är en väldigt subjektiv sak då det varierar från 
person till person och situation. Det betyder att mervärdet kan vara av 
konkret eller abstrakt art. Exakt vad innebörden av ordet mervärde är kan 
vara olika beroende på den situation ordet används i. Generellt sett avses 
dock värden utöver det som systemet i huvudsak är tänkt att generera.

Vid utvärderingar av olika lösningar för dagvattensystem används ofta 
begreppet hållbarhet [6]. Vid hållbarhetsanalyser åsyftas ofta 
klimatanpassningar [7]. Det är till stora delar klimatförändringarna som har 
drivit på utvecklingen av att göra dagvattensystem klimatanpassade och 
därmed göra dem hållbara för de förändringar det innebär.

Många gånger används mjuka värden som ett sätt att ange ett värde som 
inte går att mäta i exempelvis kronor, volym eller liknande [8].

Estetiska värden i staden skapade av attraktiva dagvattensystem bidrar till 
ett mervärde i form av ökat välbefinnande hos allmänheten [1, 9].
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2.2.2 Användningsområde
Hållbarhetsanalyser där ett systems flexibilitet och uthållighet analyseras 

håller på att bli vanligt förekommande. Livscykelanalyser är ett annat bra 

verktyg som används för utvärdera miljöpåverkan för systems hela 

livscyklar. Ekonomiska investeringskalkyler tas fram för i stort sett alla 

systemlösningar. Utöver detta har också fler börjat intressera sig för att 

även väga in mervärden i beslutsunderlagen, därav begreppet 

mervärdesanalys.

I Storbritannien används ett koncept som kallas "Artful rainwater design" 

[10] som i likhet med Peter Stahres rapport Blue green fingerprints in the 

city of Malmö [1] bygger på att använda dagvattnet till något som förhöjer 

värdet på själva dagvattnet. Då dessa infallsvinklar används skapas även 

områden kring dagvattenanläggningar som kan användas av människor som 

rekreationsområden. Dessa områden bidrar till att höja det estetiska värdet 

på omgivningen.

Många gånger kan synergieffekter av attraktiva dagvattensystem vara till 

gagn för fler än VA-huvudmannen [11]. Det kan vara ett bidrag som medför 

att andra förvaltningars mål uppnås, exempelvis kommunens folkhälsomål.

2.2.3 Ett urval av mervärden
Det här avsnittet beskriver ett antal punkter som kan utgöra mervärden av 

grön infrastruktur beroende på aktuell situation. Sammanställningen är ett 

urval som kan ligga till grund för identifieringen av olika mervärden, i en 

mervärdesanalys.

Miljö

Luftmiljö. Vegetationen kan bidra på många sätt för att minska eller samla 

ihop föroreningar. Träd och buskar filtrerar utomhusluften genom att på 

dess blad eller barr ansamla stoftpartiklar [12]. Det är viktigt att komma 

ihåg att partiklarna inte fastläggs permanent på trädet utan att de så 

småningom sköljs av och ner på marken. Lövträd kan fånga upp mer 

partiklar än ett barrträd men det senare behåller sin reningskapacitet även 

under vinterhalvåret då lövträdet fällt alla sina löv [13]. Generellt sett är 

partikelhalterna större under vinterhalvåret än under sommaren varför 

barrträd många gånger kan vara att föredra. Det är inte bara den anlagda 

grönskan som kommunen ansvarar för som bidrar till en bättre 

utomhusmiljö utan all form av grönska i samhället [13, 14]. Det kan vara 
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villatomter med sina gräsmattor och rabatter men även grönområden som 

finns på industrifastigheter eller liknande. All grönska i den omgivande 

miljön bidrar till en bättre luftkvalitet inom urbana områden.

Skugga. Träd och buskar bidrar även till skugga som därmed avkyler 

dagvattnet [12]. Akvatiska recipienter är ofta känsliga mot alltför stor 

tillrinning av varmt vatten [15].

Dagvattenrening. Det är många ämnen som förekommer i dagvatten som är 

klassade som farliga för vattenlevande organismer [16]. Vanligtvis handlar 

det om så små mängder att utspädningseffekten gör att de blir harmlösa. 

Men i och med att samhället expanderar med ökade transporter och nya 

kemiska föreningar i omlopp förändras även halterna i dagvattnet [17, 18, 

19]. Därmed är det viktigt att dagvattnet renas innan det når ut i recipienten.

Det är även viktigt att tänka på att växternas förmåga att ta upp närsalter 

och föroreningar minskar med växtens ålder [15]. Därför är det bra att rensa 

ut gamla eller döende växter. Det är dessutom viktigt att döda växtdelar tas 

bort så att de inte får ligga kvar i diket och förmultna då de föroreningar de 

tagit upp under sin livstid då kan frigöras och lakas ut igen.

Rening av lösta föroreningar. En stor del av föroreningarna i dagvattnet är 

partikelbundna och därmed är det mycket fördelaktigt ifall dessa partiklar 

kan samlas upp [18]. Men det finns även lösta föroreningar i dagvattnet och 

dessa är betydligt svårare att rena då de ofta kräver någon form av kemisk 

fastläggning.

pH-förbättring. Eftersträvas ett högre pH-värde i marken bör lövträd 

användas [20]. I marker med övervägande barrträd är markens pH-värde 

relativt lågt jämfört med marker med övervägande lövträd.

Vatten och näringsupptag. All växtlighet behöver vatten, näring och ljus för 

att frodas och må bra. Då öppna dagvattenlösningar används spelar ofta 

planteringen en stor roll i reningen av dagvattnet [15, 21]. Reningen sker på 

olika sätt beroende på vilka växter som är närvarande. Större lövträd såsom 

björk, pil och poppel är exempel på träd som konsumerar mycket stora 

mängder vatten medan exempelvis en gräsyta fastlägger stora mängder 

partiklar. Ytor med växtlighet bidrar inte enbart till att fastlägga partiklar 

eller föroreningar utan även i själva nedbrytningen av dessa tillsammans 

med mikroorganismer som trivs i dessa miljöer [22]. En del omvandlas till 

former som är möjliga för växterna att ta upp och lagra i sin biomassa.
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Biologisk mångfald. Ett annat mervärde som växtlighet eller gröna stråk i 
den bebyggda miljön kan bidra till är en ökad biologisk mångfald [12, 13, 
15]. Bland annat kan vissa planteringar, träd och buskar, fungera som bra 
livsmiljöer för fåglar [12].

Ekonomi

Flexibla lösningar. I ett allt mer klimatförändrat samhälle behövs system 
som är robusta och uthålliga även vid kraftiga förändringar av yttre faktorer 
[15, 23]. Samtidigt får inte systemen bli för kostsamma. Detta är en väldigt 
svåravvägd balansgång men ju mer flexibelt systemet kan vara till en rimlig 
kostnad desto bättre. En stor fördel kan vara att systemet är relativt enkelt 
och kostnadseffektivt att dimensionera om vid förändringar i framtiden, 
särskilt då dagens system har en väldigt lång livslängd i samhället. För 
kommuner är ändå en stor årligt återkommande kostnad 
underhållsinvesteringar i det befintliga ledningsnätet [18].

Minska översvämningsskador. I en bebyggd miljö finns stora ekonomiska 
värden bundna i form av främst byggnader men även all infrastruktur i sin 
helhet [24]. Vatten som tar sig till olämpliga områden kan orsaka 
omfattande vattenskador i fastigheter men även orsaka förändringar i 
marken såsom sättningar, erosioner eller liknande. Översvämningar kan 
även medföra att föroreningar sprids till omgivningen. Därmed kan det vara 
av stor ekonomisk vikt att kunna förebygga denna typ av skador. Det finns 
pengar att spara genom att bygga på ett sådant vis att exempelvis 
källaröversvämningar kan undvikas.

Delade kostnader. Om olika avdelningar kan samarbeta vid planeringen av 
anläggningar kan anläggningens utformning anpassas för att samtidigt 
uppfylla flera syften [21, 24]. Detta kan i längden skapa ett ekonomiskt 
mervärde då kostnaderna kan delas och därmed bli mindre belastande för en 
enskild avdelning.

Snöupplag. Om ett system kan utformas så att snö kan lagras inom området 
istället för att transporteras till ett centralt snöupplag så minskar behovet av 
transporter och därmed även kostnaderna för snöröjningen [18, 25]. Under 
vinterhalvåret kan öppna dagvattensystem fungera som snöupplag. Diken är 
särskilt lämpade för detta då de ofta har en sträckning utmed vägarna. I 
annat fall måste snön fraktas bort till ett särskilt snöupplag vilket medför 
ökade transporter med tung trafik.
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Ekosystemtjänster. Ett sätt att skapa en ekonomisk fördel är att använda sig 
av ekosystemtjänster [13]. Dessa går ut på att låta naturen göra en del av 
jobbet åt en.

Teknik

Den bebyggda miljön är främst anpassad till torra markförhållanden där 
vatten inte tenderar att ansamlas. Kapaciteten för att omhänderta det 
dagvatten som bildas vid nederbörd eller snösmältning är ofta begränsad. 
Kommunen har ansvar för att dagvatten med en återkomsttid på 10 år 
omhändertas på ett säkert och bra sätt i stadsmiljö där ledningsnät 
används[26]. Med detta menas att vattnet skall avledas utan risk för 
människors hälsa och eller miljön, både den naturliga och den bebyggda 
[27]. Extrema flöden kan uppkomma då nederbörd med längre återkomsttid 
inträffar men även då snösmältningen går ovanligt fort eller under perioder 
då det har regnat så mycket att marken redan är mättad [28].

Flödesdämpning. Markytans egenskaper har stor påverkan på hur snabbt 
vatten avleds från dess yta [29]. Rent generellt kan det sägas att ju hårdare 
och slätare en yta är desto snabbare avrinning. Givetvis påverkar markens 
lutning avrinningen då allt strävar efter att uppnå en lägre energinivå.

Det som huvudsakligen eftersträvas är att minska eventuella pikflöden som 
ofta uppstår i samband med intensiva regn [1, 9]. Detta kan åstadkommas 
genom en infiltrationsanläggning, alternativt att genom magasinering skapa 
en fördröjning inom systemet. I den opåverkade naturmiljön sker detta 
främst genom infiltration men framför allt av flödesdämpningen från 
växtligheten, ju tätare växtlighet desto större dämpning [15, 21]. Har flödet 
dämpats kan mer av vattnet ges tid till att infiltrera marklagren och därmed 
även fylla på grundvattenmagasinen. Dessutom ges tid till avdunstning 
vilket ytterligare minskar vattenmängden. Träd kan bidra genom att fånga 
upp regnvatten i sin krona där avdunstningen bidrar till att reducera 
mängden vatten som når marken.

Bättre funktion i avloppsreningsverket. Det är en stor fördel ifall dagvattnet 
kan ledas förbi avloppsreningsverk [18, 30]. Detta då stora mängder 
ovidkommande vatten kyler det ingående vattnet och späder ut det. På så 
sätt störs de olika processtegen och kan påverka slutkvaliteten negativt. 
Dagvattnet har dessutom en helt annan sammansättning än vad spillvattnet 
har.
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Reducera antalet bräddningar. Minskas det ovidkommande vattnet kommer 
även andelen bräddningar att minska då flödet kommer att vara lägre och 
mer stabilt [1, 18, 30]. Bräddningar sker nästan uteslutande vid kraftiga 
regn eller snabb snösmältning. Det kan vara bra att redan i förväg ha 
planerat vart vatten som kommer till en anläggning tar vägen ifall 
dimensioneringen inte räcker till. Finns det så kallade trånga sektioner i 
systemet så måste hänsyn tas till att dessa kan dämma flödet uppströms 
denna punkt och därmed orsaka översvämning eller skada. Bäst är att 
försöka undvika dessa punkter genom att bygga bort dem. I annat fall bör 
det finnas en alternativ väg för vattnet att ta vid högre flöden, en 
kontrollerad bräddning. Lämpliga områden för ändamålet borde pekas ut i 
kommunala handlingsplaner för exempelvis kraftiga skyfall men även 
redan i översiktsplanen [31].

Mindre drift och underhållsbehov. Alla system behöver underhållas för att 
bibehålla sin funktionalitet [9, 28]. Vissa system kan vara enkla i driften 
eller sköta sig själv medan andra kräver konstant övervakning. Generellt 
sett så är gröna dagvattensystem inte särskilt underhållskrävande. Ett 
eftersatt underhåll kan leda till olägenheter i samband med kraftiga regn 
eller snösmältningsperioder. Detta då nedsatt funktion inom systemet lättare 
medför översvämningar. Ett öppet dagvattensystem behöver oftast tätare 
kontroller i och med att planteringar ofta är involverade vilka kan vara 
känsliga för förändrade yttre faktorer såsom torka [21].

Hälsa

Attraktivt, estetiskt och välbefinnande. Vad som kan anses vara estetiskt 
korrekt eller vackert är väldigt subjektivt och därmed väldigt svårt att mäta. 
Men om antagandet att människors hälsa och välbefinnande hör ihop med 
hur attraktivt och estetiskt tilltalande den gröna infrastrukturen är så kan en 
grov skattning göras.

Ökad fysisk aktivitet, minskade sjukkostnader. Ett sätt att mäta interaktionen 
mellan människa och teknik kan vara att försöka uppskatta sjukkostnaderna 
för fysisk inaktivitet i samband med stillasittande arbeten. Det har visat sig 
otroligt viktigt att prioritera fysisk aktivitet i vardagen särskilt genom att 
dagens teknik gör att människan rör på sig allt mindre medan fler och fler 
har stillasittande arbeten [32]. I en studie som gjorts av WHO, 
världshälsoorganisationen, har fysisk inaktivitet i vardagen beräknats kosta 
samhället mellan 7-8 miljarder kronor per år [11]. I en liknande studie för 
svenska förhållanden motsvaras kostnaden av 6 miljarder kronor per år. 
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Räknas dessutom kostnaden för övervikt och fetma in så uppgår den totala 
kostnaden till ytterligare 16 miljarder kronor. Därmed är varje litet bidrag 
till ökad fysisk aktivitet önskvärt. Generellt sett har det visat sig att varje 
extra kilometer en person promenerar varje dag minskas risken för att 
drabbas av övervikt eller fetma med 4,8 %.

Rekreation och positiva upplevelser. Grön infrastruktur i staden kan bidra 
till att skapa rekreationslokaler där barn kan leka och röra på sig samt 
stimulera sina sinnen [22]. Människors hälsa och välbefinnande kan 
förbättras genom positiva upplevelser. Sådana upplevelser kan fås genom 
att vistas i miljöer som innehåller vatten och växter, gröna lokaler. Även 
konst och ljusspel bidrar positivt [33].

Bullerdämpning. Buller har däremot en negativ inverkan på människans 
hälsa [34]. Det är bra att veta att grön infrastruktur verkar bullerdämpande. 
Både träd och buskar kan effektivt avskärma ljud så att människor upplever 
det mindre störande. Särskilt tät vegetation har denna effekt. Träd och 
buskar skulle kunna planteras i stället för att sätta upp bullerplank [13]. 
Planteras träd och buskar istället för bullerplank så kan även andra värden 
erhållas såsom renare luft och avkylning av utomhusklimatet.

Lägre lufttemperatur. Studier har visat att villaområden kan ha flera grader 
lägre temperatur än stadskärnan på grund av den avkylande effekten som 
grönska har [13, 14]. Grönskan i städerna bidrar inte bara till att avkyla 
utomhusklimatet utan det bidrar även till att färre människor drabbas av 
värmeslag [22]. Träd i stadsmiljön hjälper till att minska andelen människor 
som bränner sig i solen.

Reducerar marknära ozon. Det har även visat sig att mängden marknära 
ozon är lägre i stadsmiljöer där det finns många gröna ytor vilket är bra då 
marknära ozon har negativ påverkan på lungor och luftvägar [22].

Trafikolyckor. Utformningen av dagvattenanläggningar kan i vissa fall 
påverka trafiksäkerheten på ett väsentligt sätt, både positivt och negativt 
[25, 35].

Sociokultur

Ett sinnrikt utformat dagvattensystem kan också bidra till att påverka 
människors beteende i önskad riktning.

Trafiksäkerhet. I Växjö finns ett lysande exempel där ett öppet 
dagvattensystem har bidragit till, eller snarare tvingat, människor att gå 
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längs en mer trafiksäker sträcka [31]. Detta åstadkoms genom att ett 
grässtråk mellan de båda körbanorna byggdes om till en dagvattenkanal 
vilket fick människor att gå via de nybyggda broarna istället för som 
tidigare gena kors och tvärs över vägen på ett okontrollerat vis längs med 
hela vägsträckan.

Harmonisk miljö. Naturen är en viktig del som bidrar till människors 
välbefinnande. Därför rekommenderas det att den så kallade bostadsnära 
naturen inte ska vara mer än 300 meter bort för att människor ska komma 
att nyttja den i sin vardag [11]. Finns dessutom vatten som porlar och 
plaskar samt skapar glittrande och reflekterande ljus i den bebyggda miljön 
så kan det bidra till att skapa lugna och harmoniska platser där människor 
kan stimulera sina sinnen [1, 33]. Grön infrastruktur kan många gånger 
bidra till att människor vistas mer utomhus och att de rör på sig mer men 
om grönområdena är ovårdade och igenvuxna kan det istället skapa 
otrygghet [36].

Ändrade beteenden. Genom att synliggöra dagvattnet kan en ökad 
förståelse för dagvattensystemens funktion skapas. Dessutom kanske en 
bättre förståelse för vattnets kretslopp uppnås [10, 33]. Talesättet ”Syns 
inte, finns inte” kan illustrera en del av problematiken med föroreningar i 
dagvattnet. Det människor inte ser kan de ha svårt att värna om. Ett 
klassiskt exempel är då människor tvättar bilen ute på gatan istället för i en 
tvätthall eller på gräsmattan. I tvätthallar finns oljeavskiljare samt en viss 
rening och på gräsmattan binds föroreningarna upp medan det annars spolas 
ut i dagvattensystemet där de kan göra skada. Förhoppningen är att om det 
här blir synligt kommer folk att inse problemet och därmed kanske ändra 
sitt beteende [37].

2.3 Riskanalys

För att kunna genomföra en riskanalys behöver begreppet risk definieras. 
En risk består av två komponenter, sannolikheten att en given händelse ska 
inträffa samt konsekvensen ifall de händer [38]. Det är viktigt att komma 
ihåg att en risk är subjektiv och kan upplevas olika beroende på exempelvis 
kön, samhällsklass men även på var i världen personen bor [39].

Det är så att en och samma risk kan uppfattas olika av två olika personer 
[40]. Det beror till stor del på att olika individer accepterar händelsen av 
vad som skulle hända ifall riskscenariot uppfylls i varierande grad. Det har 
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även visat sig att det spelar en stor roll ifall risken är frivillig eller om den 
är påtvingad. Den person som blir påtvingad en risk upplever den oftast 
betydligt mer riskfylld än den som frivilligt utsätter sig för samma risk.

Det är även viktigt att komma ihåg att väga in de fördelar som genereras av 
den aktuella riskaktiviteten. Om nyttan är stor är det vanligt att personer 
accepterar större risker [38]. Den erfarenhet en person har inom det område 
som studeras har också betydelse för hur stora risker personen tenderar att 
acceptera; ju större erfarenhet en person har desto vanligare är det att 
personen accepterar risken i större utsträckning [40].

Vid identifiering av riskkällor finns inget rätt eller fel sätt att finna dem. 
Alla medel som finns tillgängliga bör användas eftersom det viktiga är att 
finna riskkällorna. Exakt hur de tas fram är mindre viktigt. Ett bra sätt är att 
exempelvis tillsätta en arbetsgrupp som får till uppgift att brainstorma fram 
alla tänkbara riskkällor. Arbetsgruppens medlemmar använder sig av den 
kunskap och erfarenhet de besitter samt att de tillåts använda fantasin. 
Finns data tillgängligt från liknande system är det en bra utgångspunkt att 
starta med. Även statistik från driftstopp eller olyckor kan finnas 
tillgängliga. Ett annat sätt kan vara att genomföra en litteraturstudie och se 
vad andra har funnit inom området.

Det finns flera olika vedertagna metoder som används vid riskanalyser. 
Valet av metod beror oftast på i vilket skede riskanalysen utförs samt hur 
detaljerad den behöver vara. Det beror också till stor del på den kunskap 
som arbetsgruppen som utför analysen har om det studerade området. Alla 
metoder har sina för- och nackdelar. Nedan görs en kort presentation av 
några av de metoder som används.

Grovanalys är en metod som används i ett initialt skede för att skapa sig en 
övergripande uppfattning om ett systems risker [39]. Denna metod är snabb 
och övergripande och baseras uteslutande på den erfarenhet analysgruppen 
besitter. Ibland används checklistor som en del av analysen.

What if eller vad händer om... är också en vanligt förekommande metod 
[39]. Denna metod kräver att analysgruppen besitter goda kunskaper inom 
det studerade området. I denna metod väljs ofta ett delområde ut och 
studeras närmare genom en serie frågor, baserade på vad som händer om 
exempelvis händelse A inträffar. Därefter ställs följdfrågor om vad 
konsekvensen blir. Exempelvis, hur lång tid kommer problemet att 
kvarstå?, vad kostar det att åtgärda? eller hur många berörs?.
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Felträdsanalys är en metod där analysen utgår ifrån en oönskad händelse 
[39]. Den här händelsen kan vara till exempelvis en olycka eller ett 
driftstopp. Utifrån denna startpunkt söks sedan orsaker till varför den 
inträffade. Det kan bli en kedja av händelser som måste inträffa för att just 
denna händelse ska ske.  Händelseträdsanalyser startar också med en 
oönskad händelse men istället för att söka orsakerna till den så söks 
konsekvenserna av vad som händer efter dess inträffande [39]. 
Starthändelsen ledde till det här som i sin tur leder till det här och så vidare.

En sak som är viktig att komma ihåg är att det alltid finns osäkerheter då en 
riskanalys genomförs. Dessa osäkerheter kan variera mellan olika 
analysmetoder är beroende på vilka data som används vid bedömningarna. 
Många gånger används data som statistik över driftstopp, olyckor eller 
reparationstider. Då ett statistiskt underlag finns tillgängligt används 
väntevärdet för sannolikheten i analysen [41]. Med ett väntevärde menas 
det mest sannolika värdet, alltså följer alltid en osäkerhet med varje 
väntevärde. Med tillräckliga statistiska data kan även denna osäkerhet 
beräknas. Andra gånger baseras bedömningarna på kvalificerade gissningar. 
Osäkerheten ökar ifall bedömningen av risken sker med liten mängd 
information som grund eller otillräcklig kunskap om det studerade området.

Inom vissa verksamheter finns det lagar och regler som styr ifall en 
riskanalys ska genomföras samt dess omfattning [39]. Inom VA-sektorn är 
det vanligast att riskanalyser genomförs på dricksvatten- och 
spillvattensystem och då främst den förstnämnda eftersom dricksvatten 
klassas som ett livsmedel [42]. Dagvattensystemen har oftast lägre prioritet.
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3 Analysmetod

3.1 Allmänt

Till denna studie sattes en arbetsgrupp ihop bestående av personal vid 
Skellefteå kommuns vatten- och avfallsavdelning. Denna grupp hade som 
uppgift att vara behjälplig i arbetet och analysen av fallstudien.

Bakgrundsfakta om det studerade området, Solbacken, fanns tillgängligt via 
Skellefteå kommuns databaser. Från dessa databaser har kartmaterial, 
områdesbeskrivningar och dimensioner för de befintliga dagvattensystemen 
hämtats. Utöver detta har även personal vid Samhällsbyggnad, Skellefteå 
kommun, bistått med information om det studerade området.

3.2 Mervärdesanalys

I den här studien har begreppet mervärde definierats som:

Ett värde, för en individ, organisation eller miljön, utöver objektets 
huvudsakligen tänkta funktion.

Det är viktigt att i ett tidigt skede av studien göra denna definition eftersom 
ett mervärde är subjektivt.

3.2.1 Val av metod
Till att börja med gjordes en definition av vad som i den här studien skulle 
menas med ett mervärde, se 3.2 ovan. Därefter studerades en hel del 
litteratur för att finna information om vad som skulle kunna tänkas generera 
ett mervärde, se 2.2.3, för såväl det studerade området i fallstudien som 
andra områden.

Mervärdesanalysen inleddes med att skapa en enkät vars syfte var att samla 
in tillgänglig information om det studerade området. Denna enkät delades 
in i fem kategorier baserade på Urban Waters ramverk för 
hållbarhetskriterier, se 2.1. Utöver dessa kategorier försågs enkäten med en 
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inledande del i vilken dagvattensystemets fysiska utformning angavs. Inom 

varje kategori samlades sedan parametrar som ansågs vara relevanta för 

området i fråga. Dessa parametrar omformulerades sedan till de frågor som 

återfinns i enkäten, se Bilaga 1. Frågorna formulerades på ett sådant sätt att 

de besvarades med ett ja eller nej alternativt en graderad skala från 1 till 5. 

Graderingens bedömningsgrunder redovisas under 3.2.2.

Valet att skapa just en enkät var för att få konsekventa frågor som skulle 

besvaras i ett likvärdigt format för olika dagvattensystem så att det senare 

skulle vara lättare att sammanställa resultatet från denna del av 

undersökningen. Enkäten valdes före att göra en serie med intervjuer då 

enkätalternativet skulle innebära mindre tidskrävande arbete med att 

sammanställa svaren. Samtidigt fanns medvetenheten om att intervjuer 

eventuellt skulle kunna fånga upp och lyfta fram ytterligare mervärden.

Enkäten lämnades ut till berörda parter på kommunen. De besvarade 

enkäterna samlades in och svaren analyserades. Utifrån de svar som 

värderats positivt gjordes en identifiering av de mervärden som skulle 

kunna ligga till grund för att svaret värderades positivt. En identifiering av 

de bakomliggande orsakerna gjordes i en orsaksbedömning. Denna 

bedömning utfördes som en diskussion inom arbetsgruppen, se 3.1, med 

syfte att finna så många mervärden som möjligt med enkätsvaren som 

utgångspunkt. Av dessa identifierade mervärden beskrevs och nedtecknades 

de som ansågs vara mest relevanta. I vissa fall kunde uppgiftslämnaren 

behöva kontaktas för uppföljande frågor då möjliga mervärden skulle 

extraheras ur enkätsvaren. Från svaren på de rent faktabaserade frågorna 

kunde ytterligare mervärden identifieras.

I den här studien av mervärden har analysen av de ekonomiska 

konsekvenserna av de genererade mervärdena gjorts på ett övergripande 

sätt. För att göra ingående ekonomiska analyser behöver verktyg såsom 

livscykelanalyser och investeringskalkyler eller liknande användas. Därför 

kommer den ekonomiska delen av mervärdensanalysen endast att behandlas 

i grova drag.

3.2.2 Tillämpning av enkäten

Vid tillämpning av enkäten valdes först om någon och i sådant fall vem 

eller vilka som skulle inbjudas till att svara på enkäten utöver 

verksamhetsutövaren. Därefter skickades en förfrågan ut till vederbörande 

tillsammans med enkäten. De som skulle fylla i enkäten gjorde detta 
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oberoende av varandra och företrädesvis efter en introduktion till vad 
mervärden innebar och vad syftet med undersökningen var. Eftersom 
många av frågorna besvarades i en femgradig skala hade 
bedömningsgrunder tagits fram för de olika kriterierna, se nedan. 

Bedömningsgrunder mervärde

1. Genererar ingen positiv effekt alternativt har negativ effekt
Fungerar ej tillfredsställande

2. Har liten positiv effekt, enstaka berörda
Fungerar men ofta återkommande problem

3. Har måttligt positiv effekt
Fungerar bra men ibland problem

4. Har stor positiv effekt
Fungerar bra med enstaka problem

5. Har mycket stor positiv effekt, stort antal berörda
Fungerar mycket bra med endast sällsynta problem

Enkäten fylldes i av verksamhetsutövaren efter att identifieringen av 
mervärdeskällorna lokaliserats och punktats upp.

3.3 Riskanalys

3.3.1 Val av metod
I den här studien har en grovanalys använts, se 2.3. Valet att använda sig av 
en grovanalys gjordes för att skapa sig en uppfattning av de risker som 
kunde finnas för det studerade området. Det gav en översiktlig bild av läget 
och vilka potentiella risker som skulle kunna behöva studeras mer 
ingående. Till den jämförelse som sedan skulle genomföras behövdes 
endast en översiktlig studie.

Utöver detta kompletterades grovanalysen med en metod där en graderad 
skala (1 till 5) ansattes för konsekvens- och sannolikhetsbedömningarna, se 
3.3.2. Detta skulle kunna liknas vid statistiskt skattade väntevärden för de 
givna sannolikheterna. Eftersom fullständiga statistiska data saknades 
gjordes denna skattning kvalitativt. Till denna analys ansågs dessa 
kvalificerade skattningar vara tillräckligt bra. Anledningen till att detta 
tillvägagångssätt med en graderad skala valdes var att alla resultat skulle få 
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samma format, detta för att i sin tur möjliggöra presentationen i form av 

matriser.

Efter valet av riskanalysmetod gjorts började arbetet med att identifiera de 

riskkällor som kunde tänkas finnas inom det studerade området. Till detta 

användes den samlade kunskap som fanns inom arbetsgruppen, se 3.1. Att 

ställa många frågor till människor med stor erfarenhet inom området bidrog 

stort till att identifiera många risker inom systemet. Vidare lästes en mängd 

litteratur inom området för att finna information som kunde vara av vikt vid 

identifiering av riskkällorna, se 2.3. Ytterligare en sak som visade sig vara 

viktig vid identifieringen av risker inom området var fantasin för vad som 

skulle kunna hända.

En avgränsning som gjordes i samband med riskidentifieringen var att 

endast titta på risker som genererade konsekvenser inom det geografiska 

område som sedan studerades samt att inte i detalj studera de ingående 

enskilda komponenterna i respektive dagvattensystem såsom till exempel 

fabrikationsfel.

Då identifieringen var gjord utformades en tabell i vilken de identifierade 

riskkällorna listades, se Bilaga 2. Utifrån Urban Waters ramverk för 

hållbarhetskriterier delades konsekvensen utav en händelse in i fem olika 

kategorier: miljö, ekonomi, teknik, hälsa samt sociokulturellt. Till varje 

konsekvenskategori togs bedömningsgrunder fram, se 3.3.2. Då de olika 

kategorierna kunde prioriteras olika beroende på i vilket syfte analysen 

gjordes så gavs möjlighet att vikta dem gentemot varandra. Därefter gjordes 

en bedömning av sannolikheten för att en händelse skulle inträffa. Då detta 

var avklarat gjordes en slutlig bedömning av risken samt ifall någon åtgärd 

behövde vidtas. Tabellhuvudet1 för denna risktabell visas i Figur 2.

1 I risktabellens tabellhuvud står M för miljö, E för ekonomi, T för teknik, H för hälsa, 

Soc för Sociokulturellt, VK för den viktade konsekvensen samt S för sannolikhet.
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För att presentera datat plottades det i en riskmatris, se Figur 3. 
Riskmatrisens axlar försågs med en femgradig skala, ett till fem. X-axeln 
korresponderar mot sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa och 
y-axeln korresponderar mot konsekvensen ifall en viss händelse inträffar. 
Den femgradiga skalan och dess bedömningsgrunder redovisas i 3.3.2. I 
matrisen plottades sedan varje identifierad och bedömd riskkälla. 
Riskmatrisen hade försetts med tre färger för att illustrera hur allvarlig 
riskerna generellt sett var. Ju högre upp på konsekvensskalan samt ju längre 
till höger de var på sannolikhetsaxeln desto allvarligare bedömdes risken 
vara.

Figur 3: Utformning av 
riskmatrisen där K är 
konsekvensaxeln och S är 
sannolikhetsaxeln

3.3.2 Viktning och bedömningsgrunder
Följande kriterier ställdes upp vid bedömningen av konsekvenserna inom 
de fem huvudkategorierna, där 1 är liten eller ingen påverkan och 5 stor 
påverkan. De här kriterierna togs fram i samarbete med arbetsgruppen, se 
3.1. Utöver bedömning av konsekvenserna skulle sannolikheten för att en 
händelse sker bedömas eller uppskattas. Nedan listas bedömningsgrunderna 
för respektive kategori, miljö, ekonomi, teknik, hälsa, sociokulturellt samt 
sannolikheten.
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Miljö (M)

1. Ingen miljöskada eller sanering alternativt liten utbredning

2. Övergående miljöskada, liten utbredning eller sanering

3. Långvarig miljöskada, viss utbredning eller okomplicerad sanering

4. Permanent miljöskada, omfattande utbredning eller komplicerad 
sanering

5. Permanent miljöskada, sanering är ej möjlig

Med miljö avses omgivningen till systemet, det vill säga mark, luft och 
vatten men även växt och djurlivet. Till denna kategori räknas inte 
människan som är inkluderad under kategorin hälsa.

Ekonomi (E)

1. 0 – 10 tkr

2. 10 – 100 tkr

3. 100 – 1 000 tkr

4. 1 000 – 10 000 tkr

5. 10 000 tkr – 

I denna kategori räknas samhällskostnaden för skadan genererad av den 
studerade risken. Till detta hör både kostnaden för att återställa 
anläggningen och dess omgivning men även till exempel skadestånd till 
berörda fastighetsägare. Viktigt att komma ihåg är att denna kostnad till stor 
del beror på vilken omgivning dagvattensystemet befinner sig i. 
Tätbebyggda områden eller områden med högre skyddsvärden runt 
omkring ger oftast en högre kostnad än exempelvis glesbebyggda områden.

Teknik (T)

1. Tillfälligt driftavbrott som övergår självmant

2. Tillfälligt driftavbrott med enkel åtgärd

3. Tillfälligt driftavbrott med komplicerad åtgärd

4. Långvarigt  driftavbrott

5. Totalhaveri
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Under teknikkategorin räknas systemets ingående komponenter och 
funktion men även i viss mån dess utformning.

Hälsa (H)

1. Ingen eller obetydlig personskada

2. Lindrigare personskada eller endast fåtal berörda

3. Allvarlig personskada eller ett flertal berörda

4. Invaliditet eller enstaka dödsfall

5. Flera svårt skadade eller döda

I kategorin hälsa inkluderas både människans fysiska och psykiska hälsa in 
i den utsträckning det är möjligt. Observera att det många gånger kan vara 
svårt att avgöra och mäta den psykiska ohälsan.

Sociokulturellt (Soc)

1. Inget missnöje

2. Missnöje

3. Protester

4. Kraftiga protester

5. Upplopp alternativt inget förtroende kvar

Under denna kategori räknas människans beteende, både hur systemet 
påverkar men kanske framförallt hur människan påverkar systemet. I det 
här fallet mäts kategorin i hur stort förtroende allmänheten har till systemet 
och dess ägare.

Sannolikhet (S)

1. Osannolik händelse - återkomsttid på mer än 100 år

2. Liten sannolikhet - återkomsttid på ca 50 år

3. Viss sannolikhet - återkomsttid på 10 år

4. Sannolik händelse - återkomsttid på 1 år

5. Mycket sannolik händelse - återkomsttid på mindre än 1 månad

Det kan vara mycket svårt att fastställa statistiskt säkerställda värden på hur 
ofta något inträffar och då särskilt något som ännu inte har inträffat någon 
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gång. Därmed kan det vara bättre att göra en kvalificerad gissning utifrån 
de fakta som för stunden finns tillgängligt [42].

Viktning

Viktningen mellan de olika kategorierna (M, E, T, H och Soc), kallad 
viktade konsekvensen (VK), gjordes av verksamhetsutövaren innan själva 
riskanalysen påbörjades. Denna prioritering av de olika kategorierna 
gjordes genom att en procentsats tilldelades var och en, sammanlagt 100 %.

viktx (%)

..............Miljö

..............Ekonomi

..............Teknik

..............Hälsa

..............Sociokulturellt

Därefter beräknades den viktade konsekvensen enligt följande formel:

VK!
M"viktM#E"vikt E#T"viktT#H"vikt H#Soc"vikt Soc

100
Ekvation 1

Riskbedömning

Slutligen genomfördes en subjektiv bedömning av risken enligt följande 
kriterier:

Bedömning Åtgärd

1. Acceptabel risk Ingen åtgärd eller bevakas

2. Viss risk Bör på sikt åtgärdas

3. Allvarlig risk Måste åtgärdas snarast

Bedömningen baserades på sannolikheten (S) att en riskkälla ska inträffa 
och den viktade konsekvensen (VK) av denna händelse. Utöver detta togs 
hänsyn till de fem olika konsekvenskategorierna. Om risken i en enskild 
kategori har värderats högt fanns det ibland anledning att göra en högre 
bedömning av risken än den viktade konsekvensen antydde i det enskilda 
fallet. I den slutliga bedömningen pekades de allvarligaste riskerna ut 
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genom att de tilldelades ett högt värde (3). Om det förelåg en hög risk så 
gavs möjlighet att kommentera och föreslå lämpliga åtgärder. Åtgärdens 
omfattning avgjordes beroende på hur allvarlig risken var.

3.3.3 Tillämpning av risktabellen

Riskanalysen gjordes av verksamhetsutövaren för systemet. Risktabellen, se 
Bilaga 2, utgjorde en central del av riskanalysen. I det här avsnittet beskrivs 
hur risktabellen användes under analysen. Observera att siffrorna i Figur 4-
7 är påhittade för att kunna illustrera hur risktabellen användes och inte de 
värden som Skellefteå kommun satte.

I risktabellen listades alla identifierade riskkällor, se Bilaga 2. Riskkällorna 
numrerades för att det skulle vara enkelt att följa upp och spåra dem, se 
Figur 4. 

I det fall en riskkälla inte var aktuell för det studerade området sattes ett 
kryss i dess respektive ruta, se Figur 5.
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Figur 4: Numrering av riskkällorna i risktabellen



I den här studien användes alla fem konsekvenskategorierna. 

Verksamhetsutövaren prioriterade och viktade kategorierna gentemot 

varandra genom en diskussion som fördes inom en tillsatt arbetsgrupp. 

Detta gjordes i ett tidigt skede av analysen. Viktningen, i procent, fylldes i 

rutorna inom det markerade området, se Figur 6.

Därefter gjordes bedömningen av konsekvenserna och sannolikheten enligt 

kriterierna i 3.2.2. Dessa värden angavs i risktabellen för var och en av 

riskkällorna. Om en konsekvens bedömdes med en 4:a eller en 5:a blev den 

rödmarkerad för att tydligare markera att här finns en riskkälla som kräver 

större uppmärksamhet, se Figur 7. Samma gällde för sannolikheten och den 

viktade konsekvensen.
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Figur 5: Riskkällor som ej var relevanta för det studerade området 

markerades med ett x

Figur 6: Procentuell viktning av de fem konsekvenskategorierna angavs 

högst upp i tabellhuvudet



Eftersom flera konsekvenskategorier användes beräknades den viktade 

konsekvensen ut enligt Ekvation 1, se 3.3.2, och dess värde angavs i 

kolumnen VK i risktabellen.

Då värdena för konsekvenserna och sannolikheten var ifyllda gjordes en 

värdering av risken. Beroende på riskens värdering gjordes även en 

bedömning ifall åtgärder måste vidtas. Eventuella åtgärder kunde redogöras 

för i en kommentarskolumn till höger om riskbedömningen.

3.4 Jämförelse mellan olika dagvattenlösningar

För att resultatet från risk- och mervärdesanalysen över ett dagvattensystem 

ska kunna jämföras med ett annat system så behöver resultaten 

sammanställas på likvärdigt sätt.

För riskerna valdes riskmatriser som ett bra och lättöverskådligt sätt att 

presentera resultaten på. Utöver riskmatriser kommenterades de 

allvarligaste riskerna i text.

För mervärdena skapades ett linjediagram för att presentera svaren från 

enkäterna. Därefter beskrevs de identifierade mervärdena i text.
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Figur 7: Värden som bedömdes som 4:a eller 5:a rödmarkerades i 

risktabellen



4 Fallbeskrivning Solbacken

4.1 Allmänt

Norr om staden ligger ett handelsområde vid namn Solbacken. Till 
fallstudien valdes detta område ut av Skellefteå kommun. Detta 
handelsområde är placerat på båda sidorna om E4:an. Den äldre delen 
ligger på den östra sidan om E4:an och den nyare delen ligger på den 
västra. Se Bilaga 3.

Utifrån Urban Waters koncept med tre huvuddelar, Användare, 
Organisation samt Teknologi så har det studerade området beskrivits nedan.

Användare

Till användare räknas de som är anslutna till det kommunala VA-nätet. Alla 
som är anslutna betalar en VA-taxa för denna tjänst. Utöver dessa räknas 
även alla som på något sätt nyttjar eller drar nytta av systemet, direkt eller 
indirekt, som användare. Så i det stora hela betraktas varje person i 
samhället, i någon betraktelse, vara en användare av dagvattensystemet. i 
detta område.

Organisation

Genom Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) har kommunen 
en skyldighet att i de fall det är nödvändigt för skydd av människors hälsa 
och / eller miljö skapa lämpliga anläggningar för omhändertagande av till 
exempel dagvatten [27]. Dock är huvudmannen ej skyldig att omhänderta 
dagvatten som på bättre sätt kan tas omhand på annat vis, till exempel 
genom LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, på den enskilda 
fastigheten. Användarna av dagvattensystemet är i sin tur skyldiga att följa 
Skellefteå kommuns ABVA 2012-04-01, Allmänna bestämmelser för 
användande av Skellefteå kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning samt information till fastighetsägare [43].
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Skellefteå kommun genom förvaltningen Samhällsbyggnad är huvudman 
för det kommunala dagvattensystemet vilket betyder att de äger och 
förvaltar systemet. Detta finansieras av den kommunala VA-taxan som 
regleras i lagen om allmänna vattentjänster [18, 43]. Förvaltningen 
Samhällsbyggnad är uppdelat på flera avdelningar och det är Vatten och 
avfallsavdelningen som har hand om driften och underhållet av 
anläggningarna. Kommunens bygg- och miljökontor har en viktig roll i 
arbetet med VA-frågor. Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet för VA-
verksamheten. Utöver detta kan de även vara behjälpliga i VA-frågor och då 
är det främst när det gäller lagar och regler men även övriga frågor kring 
miljöskydd av till exempel recipienter. Byggavdelningen sköter 
planeringsfrågor avseende markutnyttjanden.

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att verka 
drivande i nationella miljöfrågor men även bistå Miljödepartementet i deras 
internationella arbete inom EU [44]. Naturvårdsverket ska hjälpa till vid 
implementering av miljörelaterande lagstiftning från EU. Mer generellt är 
detta en myndighet vars huvudsyfte är att föra ut budskapet om vikten av att 
ta hand om miljön. Detta genom att bistå med utveckling och information 
kring miljörelaterade frågor samt formulera krav och uppföljningar av 
dessa.

Sverige är indelat i fem olika vattendistrikt varav Skellefteå tillhör 
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt, distrikt 1 [45]. 
Huvudansvaret för detta distrikt ligger hos Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
Vattenmyndigheten har till huvudsaklig uppgift att ansvara för att EU:s 
Ramdirektiv för vatten, 2000/60/EG, genomförs och implementeras i 
Sverige [46]. Varje distrikt har i sin tur till uppgift att övervaka och förvalta 
det egna distriktet. Därutöver gäller även Ramdirektivet om skydd för 
grundvatten mot föroreningar och försurning, 2006/118/EG, Ramdirektivet 
om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område, 2008/105/EG, samt 
Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, SFS 2004:660 
och Förordningen med länsstyrelseinstruktion, SFS 2007:825 [47].

Teknologi

Dagvattensystemet har som uppgift att omhänderta och avleda det vatten 
som kommer via nederbörd både i form av regn men även det smältvatten 
som bildas vid snösmältningen. Detta ska ske på ett sådant sätt att risken för 
översvämning, skador på bebyggelse och miljö samt olycksfall reduceras 
[29]. Vid dimensionerande av dagvattensystemet tas hänsyn till det 
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dimensionerande flödet men även till den snö som kan behöva lagras inom 
systemet under vinterhalvåret i alla fall i landets nordligare delar.

4.2 Solbacken östra

Avfarten från E4:an är enda infart till Solbacken östra, se Bilaga 3. I det här 
området finns ett flertal butiker med varierat utbud av varor och tjänster 
samt dagligvaruhandel och en del kontor. I kärnan på handelsområdet ligger 
en stor parkering inramad av butiker runt om. Grundtanken är att det ska 
vara nära mellan bilen och varje enskild butik. Genom parkeringen går 
Varugatan. På sidan om själva handelsområdet ligger Skellefteå kommuns 
avfallsanläggning, Degermyrans deponi. Transporter till och från deponin 
går genom det studerade området.

Dagvattensystemet inom området består av ett duplikat rörsystem som har 
varit i drift sedan området anlades. Sedan driftstarten har systemet 
genomgått en större uppgradering i och med en del nyetableringar. I 
huvudsak består dagvattenledningarna av betongledningar med en 
dimension på Ø300 till Ø1000mm. 

Det finns i huvudsak tre utsläppspunkter från det studerade området till 
omgivningen.

$ I norr mynnar dagvattenledningen i ett dike som ett par 100 meter 
senare övergår i ett skogsparti.

$ I sydost mynnar dagvattenledningen i ett dike som rinner österut 
och sedan går ihop med Bodbäcken.

$ I söder är dagvattenledningen sammankopplad med det nedströms 
liggande dagvattensystemet genom bostadsområdet Morö Backe. 
Detta system är hårt belastat.

4.3 Solbacken västra

På handelsområdet Solbacken västra har endast ett fåtal aktörer hunnit 
etablera sig då studien genomfördes. Det finns planer på utvidgning av 
området. För att ta sig till området används avfarten från E4:an alternativt 
den nyanlagda Nöppelbergsvägen, delar av gamla riksväg 13, som går förbi 
på baksidan av brandstationen och kommer ut längre söderut längs E4:an, 
se Bilaga 3. Inom detta område har i första hand öppna dagvattendiken 
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använts och lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, i den mån det 
varit möjligt. Dränvatten avleds i ledning via Solbacken östra. Detta beslut 
baserades på risken för frysning vintertid samt att de geotekniska 
markegenskaperna är sådana att infiltrationsförmågan är liten inom 
området. Mängden dränvatten uppskattades vara liten. Dessutom åligger det 
varje fastighetsägare att anlägga en översilningsyta alternativt en 
infiltrationsyta innan dagvattnet får avledas till dikessystemet. Detta för att 
åstadkomma en fördröjning av flödet samt att minska mängden 
föroreningar som avleds via dagvattensystemet ut till recipienten. Det har 
även ålagts fastighetsägarna att om de ej med självfall kan ansluta till den 
av kommunen anvisade anslutningspunkten måste pumpning ske inom den 
egna fastigheten.

Det finns två utsläppspunkter för dagvatten och en för dränvatten.

$ Dagvattnet leds till största delen via diken ut till den närliggande 
Fällbäcken som sedan mynnar i Boviksfjärden, en havsvik ca 10 km 
norr om Skellefteå.

$ På den södra delen av Solbacken västra finns svårigheter med att 
avleda dagvattnet med självfall till Fällbäcken så där avleds 
dagvattnet via nedströms liggande dagvattensystem i närheten av 
brandstationen för att sedan ledas i ledning ner till Skellefteälven.

$ Dränvattnet avleds via ledning till Solbacken östra där det ansluts 
till en befintlig dagvattenledning.
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5 Genomförande och utfall av 

fallstudien

I fallstudien gjordes först en riskanalys för de båda områdena, Solbacken 

västra respektive Solbacken östra. Därefter gjordes en mervärdesanalys 

över samma områden. Slutligen gjordes en jämförelse mellan de båda 

systemen utifrån den information som framkommit i risk- och 

mervärdesanalyserna.

5.1 Riskanalys

Skellefteå kommun har i riskanalysen viktat de fem 

konsekvenskategorierna enligt:

viktx (%)

30 Miljö

30 Ekonomi

5 Teknik

30 Hälsa

5 Sociokulturellt

5.1.1 Identifiering av riskkällor

Då områdena som studerats ligger i anslutning till varandra endast åtskilda 

av E4:an som delar av området i en västlig och en östlig del har en samlad 

identifiering över risker gjorts över bägge områdena. De identifierade 

riskerna har sammanställts i en tabell, se Bilaga 2.

Dessa riskkällor skrevs in i risktabellen och arbetet med bedömningen av 

riskerna gjordes. Dessa värden återfinns i Bilaga 4 för Solbacken västra och 

i Bilaga 5 för Solbacken östra. Bedömningen gjordes i samarbete med 

personal vid Utredningssektionen på Skellefteå kommun. För bedömningen 
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användes kriterierna i 3.2.2. Resultatet från risktabellen presenterades i en 
serie med matriser.

5.1.2 Riskvärdering med matriser
För var och en av de fem konsekvenskategorierna, miljö, ekonomi, teknik, 
hälsa och sociokulturellt, plottades riskmatriser, se nedan. Detta gjordes för 
både Solbacken östra och Solbacken västra. Matriserna för vardera kategori 
placerades jämte varandra för att underlätta jämförelser, se Figur 8-12. I 
dessa matriser redovisas det sammanlagda antalet riskkällor som återfinns i 
respektive risknivå (ruta). X-axeln korresponderar mot sannolikheten för att 
en viss händelse ska inträffa och y-axeln korresponderar mot konsekvensen 
ifall en viss händelse inträffar.

Solbacken västra Solbacken östra

Figur 8: Matriser med antal riskkällor i vardera risknivå för 
konsekvenskategorin miljö (M) för Solbacken västra och östra

För Solbacken västra (Figur 8) är riskkällorna för kategorin miljö väl 
samlade inom det gröna samt det gula områdets centrala delar. Det finns 
dock några riskkällor inom det gula området i matrisen som bör beaktas.

För Solbacken östra (Figur 8) återfinns två riskkällor för 
konsekvenskategorin miljö inom det röda området. Utifrån risktabellen, se 
Bilaga 5, så är det riskkälla 6, Översvämning till följd av proppning, bråte 
eller annat skräp, respektive riskkälla 8, Inläckage i ledning vid extrema 
regn med ev. bräddning till följd. Dessa kan behöva beaktas närmare. Till 
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det senare finns det dimensionerande krav kopplade till utformningen. I 
övrigt finns det en hel del risker inom mittenområdet i matrisen.

Solbacken västra Solbacken östra

Figur 9: Matriser med antal riskkällor i vardera risknivå för 
konsekvenskategorin ekonomi (E) för Solbacken västra och östra

För Solbacken västra (Figur 9) är riskkällorna för konsekvenskategorin 
ekonomi väl samlade till de lägre risknivåerna. Även de riskkällor som 
återfinns inom det gula området återfinns inom de lägre nivåerna.

För Solbacken östra (Figur 9) ligger tre riskkällor för konsekvenskategorin 
ekonomi inom det rödmarkerade området. Utifrån risktabellen, se Bilaga 5, 
ses att det är riskkälla 1, Översvämning till följd av underdimensionering 
eller feldimensionering. riskkälla 3, Översvämning till följd av extrema 
regn ~50 års återkomsttid samt riskkälla 4, Översvämning till följd av 
extrema regn ~20 års återkomsttid. Dessa risker skulle kunna vara mycket 
kostsamma ifall de inträffar men sannolikheten för detta är dock relativt låg. 
Utöver dessa risker återfinns en stor del av riskkällorna inom de centrala 
delarna av det gula området och dessa bör beaktas och det bör undersökas 
om några av dessa skulle kunna flyttas ner i matrisen genom enklare 
åtgärder.
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Solbacken västra Solbacken östra

Figur 10: Matriser med antal riskkällor i vardera risknivå för 
konsekvenskategorin teknik (T) för Solbacken västra och östra

För Solbacken västra (Figur 10) återfinns nästan alla riskkällor för 
konsekvenskategorin teknik inom det gröna området eller i den lägre nivån 
av det gula området i matrisen.

För Solbacken östra (Figur 10) är riskkällorna för konsekvenskategorin 
teknik centrerade till matrisens centrala delar. De riskkällor som återfinns 
inom det gula området bör beaktas och det bör undersökas om det finns 
enklare åtgärder som kan flytta ner dem en nivå i matrisen.
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Solbacken västra Solbacken östra

Figur 11: Matriser med antal riskkällor i vardera risknivå för 
konsekvenskategorin hälsa (H) för Solbacken västra och östra

För Solbacken västra (Figur 11) återfinns alla riskkällor för 
konsekvenskategorin hälsa inom det gröna området i matrisen vilket är 
mycket bra. Dessutom är riskerna samlade i nedre delen av matrisen längs 
med sannolikhetsaxeln vilket betyder att konsekvenserna om något skulle 
hända är väldigt små.

För Solbacken östra (Figur 11) är i huvudsak riskkällorna för 
konsekvenskategorin hälsa samlade inom det gröna området vilket är bra. 
Det finns några få spridda riskkällor inom det gula området i matrisen.
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Solbacken västra Solbacken östra

Figur 12: Matriser med antal riskkällor i vardera risknivå för 
konsekvenskategorin sociokulturellt (Soc) för Solbacken västra och östra

För Solbacken västra (Figur 12) är riskkällorna för konsekvenskategorin 
sociokulturellt väl samlade till de lägre nivåerna i matrisen. En riskkälla 
som tydligt sticker ut i denna matris är utifrån risktabellen riskkälla 30, 
Stort spill eller läckage av petroleumprodukter eller kolväten till 
dagvattnet. Denna riskkälla kan därför behöva beaktas närmare.

För Solbacken östra (Figur 12) är de flesta riskkällorna för 
konsekvenskategorin sociokulturellt väl samlade inom det gröna området i 
matrisen  med endast några få riskkällor inom matrisens gula område.

5.2 Mervärdesanalys

Till mervärdesanalysen lämnades enkäter för Solbacken västra respektive 
östra ut. Personal vid Utredningssektionen på Skellefteå kommun fyllde i 
dessa. De ifyllda enkäterna finns i Bilaga 6 och i Bilaga 7.

I den inledande delen av enkäten fördes övergripande beskrivningar av 
systemet in såsom andelen hårdgjord yta, systemets utformning samt vad 
som är planterat inom området. Detta för att få en introduktion till de övriga 
frågorna som ska besvaras. Det är även en påminnelse om att det är just det 
här systemet som ska tas i beaktande då de övriga frågorna besvaras.

34

5 5

4 1 4 2 1

3 3 1 1

2 5 7 7 1 2 6 3 1 2

1 11 6 5 1 1 4 8 10

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
K  

S

K  

S



5.2.1 Solbacken västra

För Solbacken västra framkom för kategorin miljö att det sker rening av 

dagvattnet via översilningsytor samt infiltrationsytor innan anslutning till 

det kommunala dikessystemet.

I kategorin ekonomi framkom att omdimensionering och ombyggnad av 

systemet är mycket låga samt att både drift, underhåll och 

anläggningskostnaden är relativt låg.

För kategorin teknik framkom att systemet både effektivt avvattnar det 

studerade området och klarar större förändringar i flödet. Det sker även 

flödesdämpning inom systemet.

I kategorin hälsa framkom att systemet i viss mån bidrar till att fånga upp 

luftföroreningar och att det endast till liten grad bidrar till ökad 

trafiksäkerhet.

I kategorin sociokulturellt framkom att systemet till viss del bidrar till en 

attraktivare stadsbild samt påverkar människor vägval positivt. Vattnet i 

systemet är även synligt för allmänheten. Systemets estetiska utformning 

kan i viss mån aktivera människor.

5.2.2 Solbacken östra

För Solbacken östra framkom inom kategorin miljö att det sker rening av 

dagvattnet innan anslutning till det kommunala ledningssystemet samt att 

ingen rening sker i de kommunala ledningsnätet. Reningen bestod i 

översilningsytor samt infiltrationsytor.

I kategorin ekonomi framkom det att systemets anläggningskostnad är hög i 

förhållande till dess drift och underhållskostnader samt att det är mycket 

dyrt att dimensionera och bygga om det.

I kategorin teknik framkom det att systemet avvattnar det studerade 

området väldigt bra men att det är känsligt höga pikflöden samt att det inte 

finns någon flödesdämpning i systemet.

I kategorin hälsa framkom det att systemet endast till liten grad bidrar till 

ökad trafiksäkerhet.

I kategorin sociokulturellt framkom det att systemet endast till viss del 

bidrar till en attraktivare stadsbild.
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5.3 Utfall av fallstudie Solbacken

I det här avsnittet redovisas utfallet från risk- och mervärdesanalyserna som 
gjordes i fallstudien av handelsområdet Solbacken. Därtill redovisas även 
en sammanfattande jämförelse mellan Solbacken västra och Solbacken 
östra.

5.3.1 Solbacken västra
Utfallet av riskanalysen för dagvattensystemet på Solbacken västra 
baserades på risktabellen i Bilaga 4.

Riskanalysen som bestod av 65 stycken olika riskkällor visade på att 21 
stycken av dessa inte var aktuella för det studerade området. Därutöver var 
ytterligare 5 stycken endast delvis aktuella. Av dessa fem bedömdes fyra 
som risknivå 1 och en som risknivå 2. De 44 riskkällor som bedömdes till 
risknivå 1, 2 eller 3 värderades med utgångspunkt från den viktade 
konsekvensen men där extra hänsyn togs till de enskilda 
konsekvenskategorierna ifall dessa avvek kraftigt från det viktade 
medelvärdet.

Till risknivå 1 bedömdes sammanlagt 40 stycken riskkällor.

Till risknivå 2 bedömdes sammanlagt 4 stycken riskkällor.

Inga riskkällor bedömdes till risknivå 3.

Ingen av de bedömda riskerna försågs av Skellefteå kommun med 
åtgärdsförslag.

Den plottade samlingsmatrisen, se Figur 13, för alla fem 
konsekvenskategorier visar en översiktlig bild över risktabellens utfall utan 
hänsyn till viktningen. För Solbacken västra återfanns de flesta riskkällorna 
inom det gröna området samt till viss del i det gula områdets centrala delar. 
Generellt sett är riskkällorna väl samlade till det nedre vänstra hörnet av 
matrisen.
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Solbacken västra

För den viktade konsekvensen sammanställdes en riskmatris, se Figur 14. I 
denna matris redovisas det sammanlagda antalet riskkällor som återfinns i 
respektive risknivå (ruta).
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Figur 13: I samlingsmatrisen för Solbacken västra är alla aktuella 
riskkällor utan viktningen av konsekvensen plottade
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Solbacken västra

Figur 14: Plottad riskmatris för 
den viktade konsekvensen, VK

Från enkäten i mervärdesanalysen kunde mervärden identifieras för 
Solbacken västra, se Bilaga 6.

På det här handelsområdet finns en hel del gröna ytor både som 
planteringar och översilningsytor. Slänterna mot vägen är också gröna 
områden.

Dikena och översilningsytorna kan fungera som snöupplag vintertid vilket 
minskar andelen transporter för att frakta bort snön.

Dikessystem är lätta att anlägga, bygga om och sköta.

Dagvattensystemet avvattnar effektivt det studerade området samtidigt som 
det även klarar en hel del flödestoppar. Eftersom flödet är synligt kan 
eventuella problem i systemet upptäckas tidigare. På så sätt kan stopp med 
efterföljande översvämning undvikas. Det är även enkelt att inspektera 
systemets skick.

Dagvattensystemet har ett synligt flöde vilket gör att skräp som hamnar i 
dagvattnet även kommer att vara synligt. Detta kanske kan bidra till att 
människor tänker till en extra gång innan de slänger till exempel 
godispapper på backen.
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De gånger som det är vatten i diket bidrar det till att människor väljer att gå 
runt istället för att gena över diket vilket oftast betyder att de väljer att följa 
gång- och cykelvägarna.

5.3.2 Solbacken östra
Utfallet av riskanalysen för dagvattensystemet på Solbacken östra 
baserades på risktabellen i Bilaga 5.

Riskanalysen som bestod av 65 stycken olika riskkällor visade på att 26 
stycken av dessa inte var aktuella för det studerade området. Därutöver var 
ytterligare 4 stycken endast delvis aktuella. Dessa fyra bedömdes som 
risknivå 1. De 39 riskkällor som bedömdes till risknivå 1, 2 eller 3 
värderades  med utgångspunkt från den viktade konsekvensen men där 
extra hänsyn togs till de enskilda konsekvenskategorierna ifall dessa avvek 
kraftigt från det viktade medelvärdet. I det här fallet värderades riskkällorna 
57, 58 och 60 upp till risknivå 3 eftersom skadeverkan ansågs drabba 
människor direkt. 

Till risknivå 1 bedömdes sammanlagt 31 stycken riskkällor.

Till risknivå 2 bedömdes sammanlagt 5 stycken riskkällor.

Till risknivå 3 bedömdes sammanlagt 3 stycken riskkällor.

Ingen av de bedömda riskerna försågs av Skellefteå kommun med 
åtgärdsförslag.

De riskkällor som i analysen värderats till risknivå 3 var följande:

57, Fysisk eller psykisk personskada pga brister i arbetsmiljön.

58, H2S förgiftning vid vistelse i dagvattenanläggningen.

60, Kryper in och fastnar i ledning, brunnar eller liknande.2

Den plottade samlingsmatrisen, se Figur 15, för alla fem kategorier visar en 
översiktlig bild över risktabellens utfall utan hänsyn till viktningen. För 
Solbacken östra finns det några spridda riskkällor inom det rödmarkerade 
området och en hel del riskkällor inom det gulmarkerade områdets centrala 
delar.

2 Det är främst barn och djur i åtanke, vuxna borde ha tillräckligt med sunt 
förnuft att hålla sig därifrån.
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De riskkällor som enligt samlingsmatrisen i Figur 15 ligger inom det röda 
området tillhör antingen konsekvenskategorin miljö eller ekonomi. Med 
andra ord, inga riskkällor från kategorierna teknik, hälsa eller 
sociokulturellt återfinns inom det röda området i samlingsmatrisen.

Solbacken östra
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Figur 15: I samlingsmatrisen för Solbacken östra är alla aktuella 
riskkällor utan viktningen av konsekvensen plottade
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För den viktade konsekvensen sammanställdes en riskmatris, se Figur 16. I 
denna matris redovisas det sammanlagda antalet riskkällor som återfinns i 
respektive risknivå (ruta).

Solbacken östra

Figur 16: Plottad riskmatris för 
den viktade konsekvensen, VK

Från enkäten i mervärdesanalysen kunde mervärden identifieras för 
Solbacken östra, se Bilaga 7.

För att vara ett handelsområde med stora parkeringsytor finns det ändå en 
del planteringar inom området som bidrar till en grön yta. Gräs på 
översilningsytorna ger ett grönt intryck. Det finns även en del planteringar.

Där kommunen valt att lägga kullersten bildas ytor som markerar en 
avgränsning mellan parkeringen och trafikleden Varugatan. Detta hade även 
kunna åstadkommas genom att sätta upp exempelvis räcken men som det är 
nu så underlättar det snöröjningen vintertid då kullerstensområdena är 
möjliga att köra över.

Dagvattensystemet är dyrt att anlägga och att bygga om men då det väl är 
på plats så vägs det upp av förhållandevis låga drift- och 
underhållskostnader.

Dagvattensystemet avvattnar effektivt området vid normala regn vilket gör 
att det torkar upp rätt fort vilket i sin tur betyder färre och mindre 
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vattenpölar. Detta är önskvärt i ett område där både fotgängare och bilar 
samsas om ytorna.

Flödet är inte synligt för allmänheten vilket gör att ytan kan nyttjas för 
andra ändamål än dagvattenhantering.

5.3.3 Sammanfattande jämförelse och förslag för 
Solbacken

Utöver de uppenbara skillnaderna i val av teknik (dagvattendiken 
respektive ledningsnät) har analyserna påvisat skillnader mellan de båda 
dagvattensystemen på Solbacken.

Då det gäller riskerna kunde det konstateras att Solbacken västra rent 
generellt hade lägre risknivåer än Solbacken östra. Det som främst gjorde 
att Solbacken östra ansågs mer riskfyllt var att det fanns risker i 
arbetsmiljön exempelvis med förgiftning orsakad av svavelväte samt att det 
finns en risk att särskilt barn eller djur gör sig illa ifall de kommer in i 
systemet.

Ur ett mervärdesperspektiv var skillnaderna mellan systemen generellt sett 
mindre än för riskerna även om Solbacken västra i enkäten visade sig mer 
attraktivt, se linjediagrammet i Figur 17. Skalan som används i 
linjediagrammet var 1 till 5, där 1 stod för mindre bra och 5 för mycket bra, 
se utförligare beskrivning av skalan i 3.2.2. Vid orsaksbedömningen 
framgick dock att bägge områdena till stor del genererade liknande 
mervärden, dock inte så utmärkande.
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För Solbacken östra framkom att de kullerstensbelagda ytorna underlättar 
snöröjningen samt att ett ledningsnät gör att markytan kan nyttjas till andra 
ändamål. Driften och skötseln av systemet är enkel.

Ett förslag som skulle kunna generera mervärden inom Solbacken östra är 
att plantera fler träd. Detta skulle till viss del bidra till att fler människor 
kan ställa bilen på en skuggig parkering. Det skulle även bidra till ett 
grönare intryck och öka flödesfördröjningen vid regn. Ett annat förslag är 
att de planteringar som finns inom området som har försetts med kantstenar 
skulle öppnas upp på några ställen runt om så att dagvatten kan rinna in i 
dessa.

För Solbacken västra framkom att dikessystemet ger en förvarning om 
kapacitetsläget i och med att flödet är synligt. Det är enkelt att se om flödet 
riskerar att blockeras. Då flödet är synligt för allmänheten kanske det kan få 
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Figur 17: Linjediagrammet är en sammanställning av enkätsvaren för de 
graderade frågorna i mervärdesanalysen för Solbacken östra (grön linje) 
och Solbacken västra (blå linje)



människor att tänka till en gång till innan de exempelvis slänger 
godispapper på marken. Detta eftersom ingen tycker att skräpiga diken är 
vackra. Inom området finns många gröna ytor även om de i nuläget inte 
hunnit växa upp ordentligt då de är relativt nyanlagda.

Ett förslag till enkel åtgärd för att skapa ytterligare ett mervärde inom 
Solbacken västra skulle vara att så exempelvis en ängsfröblandning i 
slänterna mot E4:an och vägen upp mot rondellen på Solbacken västra. På 
det viset skapas ett inbjudande grönt stråk upp mot handelsområdet 
samtidigt som det bidrar till att öka den biologiska mångfalden i området.
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6 Diskussion

Den framtagna metodiken som verktyg vid jämförelse av mervärden och 
risker mellan dagvattensystem fungerade. Vid utvärderingen av 
analysmetoden, med arbetsgruppen, framgick det att innehållet i 
risktabellen och mervärdesenkäten var bra och att resultaten från dessa var 
rimliga i förhållande till den tid som gick åt för att göra bedömningarna. 
Arbetsgruppen kunde konstatera att de största skillnaderna mellan systemen 
fanns i kategorierna ekonomi och teknik. Vidare ansåg arbetsgruppen att 
detta var en arbetsmetod som de skulle kunna tänka sig att använda igen.

6.1 Reflektioner riskanalys

Riskanalyser är i många fall en naturlig del av planprocessen. Att använda 
sig av en grovanalys är ofta första steget till en mer omfattande riskanalys 
där sedan systemets alla ingående delar och komponenter studeras mer i 
detalj. Det är viktigt att komma ihåg att en riskanalys kan behöva 
uppdateras och omvärderas ifall förutsättningarna för det studerade området 
har förändrats. Det är därmed ett dokument som kan ligga till grund vid 
vidare utvärderingar samt en förnyad riskanalys vid till exempel en 
ombyggnation, reparation eller vid en utbyggnad.

Det är bra att ta fram så många potentiella risker som möjligt och sedan 
gallra bort de som inte är aktuella för det studerade området istället för att 
riskera att missa någon. Viktigt att komma ihåg här är att det alltid finns en 
osäkerhet i att alla riskkällor inte alltid kan identifieras hur noggrann 
analys som än har gjorts. Det finns alltid en risk att någon detalj har missats 
och därför är det viktigt med uppföljning. Det är viktigt att dokumentet är 
levande och kompletteras ifall det skulle behövas.

I den risktabell som utformats i denna studie, se Bilaga 2, har riskkällorna 
numrerats för att det ska vara möjligt att beskriva dem mer utförligt i en 
bilaga till risktabellen. I risktabellens sidhuvud finns plats för att skriva in 
vem som har utfört riskanalysen och datum för när den genomfördes.
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Risktabellen är tänkt att kunna användas för de olika 
konsekvenskategorierna: miljö, ekonomi, teknik, hälsa och sociokulturellt. 
Det går att använda sig av dem en och en eller tillsammans. Hänsyn kan tas 
till att de olika konsekvenskategorierna har olika stor betydelse eller 
prioritet i sammanhanget, därför kan de viktas gentemot varandra. Denna 
viktning görs ifall två eller fler av konsekvenskategorierna används och 
gärna så tidigt som möjligt i analysen för att minska risken att påverka 
utfallet.

Vid arbetet med presentationen av riskbedömningen och plottandet av 
riskmatrisen upptäcktes att de färgade områdena i matrisen inte alltid 
stämde överens med den bedömning som gjorts av riskkällan i risktabellen. 
I risktabellen fanns möjligheten att värdera riskerna högre eller lägre. Även 
i utfallet av fallstudien kunde det konstateras att i risktabellen hade väldigt 
många riskkällor värderats till risknivå 1 och endast ett fåtal till risknivå 2 
eller 3 vilket borde ha avspeglats i riskmatrisens färgkodning. Det gjorde 
det inte fullt ut då en betydande andel av riskkällorna återfanns inom det 
gulmarkerade området i riskmatrisen. Detta indikerar att färgkodningen av 
riskmatrisens risknivåer borde justeras för studier av den här typen av 
system.

I matriserna där den viktade konsekvensen har plottats bör det beaktas att 
den baseras på ett viktat medelvärde vilket betyder att värden som annars 
skulle sticka ut kan döljas i sammanvägningen. Ett sådant fall skulle kunna 
vara då en av konsekvenskategorierna skiljer sig mycket från de övriga. För 
att motverka risken att något viktigt missas på grund av detta rödmarkeras 
4:or och 5:or i de kolumner där de enskilda konsekvenskategorierna 
värderas.

Om det visar sig att slutbedömningen av risknivå 1, 2 eller 3 frångår den 
viktade konsekvensen för flera riskkällor skulle det kunna antyda att 
viktningen mellan de fem konsekvenskategorierna gjorts felaktigt och att 
denna viktning skulle behöva justeras. Det är inte meningen att varje 
enskild riskkälla ska värderas upp eller ner utan endast att möjligheten ska 
finnas i de enskilda fall där en kategori skiljer sig markant ifrån de övriga.

För de studerade områdena konstaterades en del risker. Kommunen valde 
att inte vidta några direkta åtgärder utan ansåg det tillräckligt att riskerna 
beaktades och bevakades. En anledning till detta var att riskerna till viss del 
redan hanteras genom de underhållsrutiner som finns för kommunens 
dagvattensystem.
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Då alla riskkällor i denna studie värderades utifrån den erfarenhet som 
fanns inom arbetsgruppen består felkällorna främst i användarnas 
erfarenhet och bakgrundskunskap.

6.2 Reflektioner mervärdesanalys

När det gäller mervärdesanalysen var den stora knäckfrågan att definiera 
vad ett mervärde är och hur dessa skulle kunna identifieras och sedan 
presenteras. Mervärden är relativa och alla har sin egen syn på vad som är 
ett värde för just dem. Det är det som gör det svårt att formulera mervärden 
då de varierar beroende på perspektiv. Det blev en diskussion liknande den 
om huruvida hönan eller ägget kom först fast i det här fallet var frågan vad 
som utgjorde huvudsyftet och vad som i sådana fall utgör mervärdet. Till 
slut bestämdes det att ett mervärde skulle definieras som:

Ett värde, för en individ, organisation eller miljön, utöver objektets 
huvudsakligen tänkta funktion.

Det som i enkäten till mervärdesanalysen visade sig vara svårt var att sätta 
lämpliga bedömningskriterier för den graderade skalan. Det hade även varit 
bra om fler av ja och nej frågorna hade omarbetats till att ingå i denna 
skala. Det hade underlättat orsaksbedömningen som gjordes då svaren 
skulle analyseras.

De graderade svaren från enkäten presenterades i ett linjediagram vilket 
gjorde dem överskådliga och förenklade jämförelsen mellan de bägge 
områdena. I diagrammet gick det lätt att se vilka punkter som skilde de 
bägge systemen åt. Diagrammet pekade snabbt ut vilka punkter som hade 
största differensen mellan svaren vilket gjorde att dessa punkter kunde 
analyseras närmare i orsaksbedömningen. I orsaksbedömningen 
diskuterades vilka mervärden som skulle kunna ligga till grund för det 
genererade svaret ifall det var positivt. I vissa fall skulle det kunna vara 
nödvändigt att kontakta uppgiftslämnaren för uppföljande frågor då möjliga 
mervärden extraheras ur enkätsvaren.

Ifall enkäten för ett område har lämnats ut till flera olika parter för att fyllas 
i går det att skapa ett linjediagram över dessa enkätsvar. Då motsvarar varje 
linje i diagrammet en enkät istället för ett dagvattensystem. Det här ger en 
överskådlig bild över vad de olika parterna anser om det studerade området.
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De frågor som besvarats med ja och nej skulle kunna presenteras i en tabell 
men för den enkät som skapades för Solbacken var detta ej nödvändigt då 
antalet frågor var få och de bägge områdena genererade lika svar förutom 
gällande skyddsvärdet för recipienten.

Enkäten utformades med åtanke att den skulle användas på ett redan 
existerande område. Det skulle även gå att använda enkäter liknande denna 
för planerade områden. Då behöver de omarbetas med en mer utförlig 
inledning med tänkta planskisser och liknande information för att berörda 
parter som ska fylla i den ska få information om hur det tänkta området 
kommer att se ut. Enkäten bör även ge plats åt ifyllande part att komma 
med förlag på åtgärder eller tillägg i planen som skulle kunna medföra 
mervärden enligt dem.

En viktig sak att komma ihåg är att mervärden kan förändras med tiden 
beroende på att exempelvis området utvecklas och förändras men även att 
perspektivet har ändrats. Därför är det viktigt att enkäten är ett levande 
dokument som revideras vid uppföljningar eller nya undersökningar.

6.3 Konceptet som helhet

Konceptet som helhet med att göra både en risk- och en mervärdesanalys 
verkar fungera bra. Riskanalyser är många gånger redan ett verktyg som 
används vid utvärdering av dagvattensystem medan mervärdesanalyser kan 
bli ett kompletterande verktyg. Mervärdesanalyser är mer ett verktyg för att 
skapa en dialog och ett sätt att belysa andra värden än systemets 
huvudsakliga. I Vattenvisionen som Svenskt Vatten tagit fram efterfrågas 
nya arbetsmetoder för att kunna överbrygga avdelnings- och 
kommungränser i planprocessen för att skapa utrymme till nya former av 
VA-lösningar i planen [30] och det framtagna konceptet skulle kunna bidra 
till detta.

Beroende på syftet med mervärdesanalysen kan även andra aktörer i 
samhället såsom näringslivet, allmänheten eller industrier tillfrågas att 
besvara enkäten. Detta för att de kan ha en annan åsikt angående de 
mervärden som dagvattensystemet genererar, främst för att de kan ha ett 
annat perspektiv som utgångspunkt vid värderingen.

I den här fallstudien hade de båda områdena väldigt likvärdig karaktär. Det 
hade varit intressant att testa konceptet som helhet på två områden som i 
större utsträckning skiljde sig åt för att se om utfallen skulle slå annorlunda. 
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Hade fallstudien utförts på exempelvis ett villakvarter, ett industriområde 
eller ett kvarter mitt i stan så fungerar konceptet fortfarande på samma sätt 
men riskkällorna och enkätens utformning skulle se annorlunda ut då de 
behöver utformas för det specifika området. Vissa delar skulle efter hand 
kunna utgöra en standard för en viss områdeskaraktär då en del saker 
återkommer oavsett studerat område.

Det skulle även vara möjligt att använda konceptet vid val av 
dagvattenlösning för ett planerat område. Då skulle risk- och 
mervärdesanalysen kunna användas för att jämföra olika systemlösningar 
med varandra och därmed se vilket system som skulle passa området bäst 
utifrån ett risk- och mervärdesperspektiv.

6.4 Föreslagen arbetsmetodik

Efter genomförandet av den här studien har ett förslag till arbetsmetodik 
sammanställts i detta avsnitt. Första steget är att tillsätta en arbetsgrupp som 
ska arbeta med och sammanställa risk- och mervärdesanalyserna. Nedan 
följer den föreslagna arbetsgången.

Riskanalys

$ Används flera konsekvenskategorier bör de viktas gentemot 
varandra. Fyll i denna viktning i risktabellen, se Figur 6.

$ Identifiera riskkällorna och lista dessa i risktabellen, se Bilaga 2.

$ Använd föreslagna bedömningsgrunder, se 3.3.2, eller sätt egna 
kriterier.

$ Värdera konsekvenserna och sannolikheten och fyll i bedömningen i 
risktabellen.

$ Beräkna den viktade konsekvensen enligt 3.3.2.

$ Plotta resultatet i riskmatriser, se 3.3.1. Plotta gärna riskmatriser för 
de fem konsekvenskategorierna och för den viktade konsekvensen.

$ Gör slutbedömningen av risknivå 1, 2 eller 3 och ansätt lämplig 
åtgärd. Fyll i risktabellen.

$ Sammanställ de allvarligaste riskerna samt vilka åtgärder som vidtas 
för respektive risk.
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Mervärdesanalys

$ Beskriv dagvattensystemets utformning och tänkta funktion.

$ Använd definitionen av ett mervärde, se 3.2, eller gör en egen 
definition.

$ Utforma enkäten med en serie frågor som syftar till att samla in 
information om eventuella mervärden genereras av 
dagvattensystemet. Gradera gärna frågorna i en skala 1 till 5 och 
använd föreslagen bedömningsgrund, se 3.2.2, eller sätt egna 
kriterier.

$ Lämna ut enkäten till berörda parter efter en genomgång av 
dagvattensystemets utformning och undersökningens syfte. Parterna 
svarar på enkäten oberoende av varandra.

$ Samla in och redovisa enkätsvaren i linjediagram. Analysera 
enkätsvaren genom en orsaksbedömning.

$ Presentera identifierade mervärden tillsammans med en beskrivning 
av mervärdet och en motivering till varför det ansågs vara ett 
mervärde.

$ Presentera eventuellt även åtgärdsförslag som skulle kunna göra att 
dagvattensystemet genererar fler mervärden.

Sammanställning och jämförelse

För att resultaten från risk- och mervärdesanalysen över ett 
dagvattensystem ska kunna jämföras med ett annat dagvattensystem 
behöver resultaten sammanställas på likvärdigt sätt. Det är viktigt att vara 
konsekvent i presentationen av analysernas utfall.

6.5 Slutdiskussion

Valet av teknik grundas i dagsläget ofta på en avvägning mellan den 
tekniska lösningen och kostnaden för densamma. I Miljöbalkens andra 
kapitel om hänsynsreglerna [48] står skrivet att bästa möjliga teknik för att 
förhindra olägenheter för människa och miljö ska användas till en rimlig 
ekonomisk kostnad. Det mervärdesanalysen tillför är en dimension för 
beslutsfattarna att även kunna väga in mervärden som genereras av 
dagvattensystemet. Det skulle kunna liknas vid en trearmad våg där bästa 
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teknik läggs i den ena vågskålen medan ekonomi läggs i den andra 
vågskålen och slutligen mervärden i den tredje vågskålen. Ibland kan 
mervärden motivera valet av en dyrare lösning. Många gånger kan det vara 
svårt att sätta ett ekonomiskt värde på de mervärden ett system genererar, 
men med en metod som denna kanske det inte behöver göras.

Lagkraven kan inte bortses från men utöver dessa så kan mervärden 
användas till att jämföra olika lösningar mellan varandra och välja den 
lösning som i längden ger mest tillbaka för den givna investeringen. Det är 
dock inte säkert att det är VA-huvudmannen som ansvarar för 
dagvattensystemet som tjänar på det utan det kan vara andra avdelningar 
inom kommunen eller andra aktörer i samhället. Genom att ta fram nya 
arbetsmetoder minskas risken för suboptimering [6]. Mervärden kan ses 
som en del i helhetsperspektivet och bör ingå i beslutsunderlag. Om 
helheten beaktas kan även andra värden uppmärksammas som kan göra att 
fler avdelningars mål kan komma att uppfyllas såsom bidragande till bättre 
folkhälsa genom en mer aktiv befolkning eller ett bättre utomhusklimat 
med renare luft.

Det kan vara svårt att ta långsiktiga beslut då kommunpolitikerna är valda 
till en mandatperiod på fyra år. Alla större investeringar i infrastrukturen 
ska beslutas av kommunfullmäktige. Med en tydlig och väl utarbetad 
dagvattenpolicy kan ett första steg tas i att skapa en hållbar utveckling av 
den kommunala dagvattenhanteringen [9]. Det är viktigt att VA-frågorna 
behandlas i ett tidigt skede i planprocessen för att uppnå långsiktiga 
lösningar [30]. Något att eftersträva är att dagvattenlösningarna ska vara så 
billiga och effektiva som möjligt för konsumenterna, samhället och inte 
enbart för den avdelning som ansvarar för dagvattensystemet. Då detta 
efterlevs blir det oftast den långsiktigt bästa lösningen för en viss plats som 
väljs. För att finna den bästa lösningen kan en mervärdesanalys vara ett bra 
kompletterande verktyg på liknande sätt som samhällsekonomiska analyser 
beskrivs i Svenskt Vattens rapport 2014-13 [6]. Finns ingen långsiktig 
strategi kan det bli en kamp mellan avdelningar om just vem som ska bära 
vilken kostnad. I slutändan är det samhället och medborgarna antingen 
genom VA-taxan eller genom skattemedel som står för notan oavsett inom 
vilken kommunal förvaltning kostnaden uppstått.

Samhällen byggs inte över en natt och framför allt byggs de inte om över en 
natt så för att klara av rådande klimatförändringar krävs ett samarbete 
mellan alla berörda parter men även acceptans och tålamod från 
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allmänhetens sida [9]. Dagens stadsbilder kommer på sikt att förändras så 
varför inte inbjuda allmänheten till att vara med i denna förändring. Det 
skulle kanske skapa större förståelse för det rådande läget samt ett 
engagemang där fastighetsägare i större utsträckning är villiga att bidra till 
en ökad fördröjning nära källan och LOD [14]. Varje litet bidrag till en 
bättre och mer stabil vattenbalans inom staden kan komma att spela en 
avgörande roll i framtiden ifall omfattningen av översvämningar och torka 
skulle öka.
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7 Slutsatser

Den utvecklade arbetsmetodiken, att använda sig av mervärdes- och 
riskanalyser vid jämförelser av dagvattensystem visades fungera.

Denna metod bidrar med att identifiera och lyfta fram både mervärden och 
risker för ett analyserat dagvattensystem. Denna information kan med 
fördel användas som komplement vid utvärdering och beslut rörande 
dagvattensystem.

Slutsatsen av fallstudien var att ur risksynpunkt var dagvattensystemet på 
Solbacken västra med ytlig avledning av dagvatten att föredra framför det 
på Solbacken östra med traditionell avledning av dagvattnet. Ur 
mervärdessynpunkt var de bägge områdena i stort likvärdiga.
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Bilaga 1
Enkät till mervärdesanalysen

I den här bilagan finns en mall till den enkät som användes vid 
mervärdesanalysen.



Datum: 
Reviderad av: 

1 
 

!"#$%&'()*+$*,)-."./0-'
 ________________________________________________________________  

1"/),"2"3'

Det här avsnittet syftar till att ge en övergripande bild av vilken typ av 

systemlösning som kommer att analyseras under de följande fem kategorierna. 

 

Vad heter det studerade området? ............................................................................   

Är dagvattensystemet i huvudsak ett: Öppet Slutet Kombination av båda 

 ! ! ! 

 

Hur stor andel är icke hårdgjorda ytor  

(tex gräs, natur, gröna tak eller dylikt)?  ......................... % 

Hur stort är området till ytan?  ......................... ha 

Uppskatta normalflödet:  ......................... l/s 

Uppskatta hur stor lagringskapacitet som finns i systemet:  ......................... m3 

 

Vilken typ av recipient har systemet? ......................................................................   

 

Finns någon form av plantering inom det studerade dagvattensystemet? 

 ! Ja ! Nej 

Om ja, kryssa i det alternativ som stämmer bäst. 

! Träd ! Buskar ! Gräs eller blomrabatter ! Annat..............................   

 

  1  2  3  4  5 

Uppskatta systemets faktiska livslängd, där 1 är  

relativt kort livslängd och 5 är lång livslängd: ! ! ! ! ! 



2 
 

Har recipienten ett särskilt skyddsvärde? ! Ja ! Nej 

Finns möjligheter till samarbete med lokala bostadsbolag om  

att anlägga dagvattenanläggningar inom bostadsområden? ! Ja ! Nej 

 

I följande kryssfrågor görs bedömningar på en femgradig skala enligt kriterierna 

nedan: 

1. Genererar ingen positiv effekt alternativt har negativ effekt 

Fungerar ej tillfredställande 

2. Har liten positiv effekt, enstaka berörda 

Fungerar men ofta återkommande problem 

3. Har måttligt positiv effekt 

Fungerar bra men ibland problem 

4. Har stor positiv effekt 

Fungerar bra med enstaka problem 

5. Har mycket stor positiv effekt, stort antal berörda 

Fungerar mycket bra med endast sällsynta problem 

 

!"#$%&

Finns det någon rening innan anslutning till det kommunala systemet? 

 ! Ja ! Nej 

Om ja, vilken eller vilka: 

! Översilning ! Biofilter ! Fett eller oljeavskiljare ! Filter 

! Infiltration ! Biodike ! Damm eller våtmark ! Annat ......................  

 

Sker det någon rening i det kommunala systemet? 

 ! Ja ! Nej 

Om ja, vilken eller vilka: 

! Översilning ! Biofilter ! Fett eller oljeavskiljare ! Filter 

! Infiltration ! Biodike ! Damm eller våtmark ! Annat ......................  

 

Bidrar anläggningen till att öka den biologiska mångfalden i staden? 

 ! Ja ! Nej 

 



3 
 

!"#$#%&'

I följande kryssfrågor är 1 mycket kostsamt medan 5 är mindre kostsamt. 

  1  2  3  4  5 

Systemets anläggningskostnad är: ! ! ! ! ! 

Systemets drift och underhållskostnad är: ! ! ! ! ! 

Kostnader i samband med eventuella 

ombyggnationer i framtiden: ! ! ! ! ! 

'

()"$&"'

  1  2  3  4  5 

Hur effektivt avvattnar systemet tänkt område: ! ! ! ! ! 

Hur effektivt klarar systemet förändringar i flödet: ! ! ! ! ! 

Hur effektiv är flödesdämpningen i systemet: ! ! ! ! ! 

 

*+,-.'

Verkar systemet bullerdämpande på sin omgivning? ! Ja ! Nej 

  1  2  3  4  5 

I vilken grad aktiveras allmänheten av 

anläggningens estetiska utformning: ! ! ! ! ! 

I vilken grad bidrar systemet till att fånga upp 

och därmed minska luftföroreningarna i stadsmiljön: ! ! ! ! ! 

I vilken grad bidrar systemet till ökad trafiksäkerhet: ! ! ! ! ! 

 

/#0&#"1,213),,2'

Är flödet synligt för allmänheten? ! Ja ! Nej 

  1  2  3  4  5 

I vilken grad aktiveras allmänheten av 

anläggningens estetiska utformning: ! ! ! ! ! 

Bidrar anläggningen till en attraktiv stadsbild: ! ! ! ! ! 

I vilken grad påverkar systemet människors vägval: ! ! ! ! ! 

 



Bilaga 2
Risktabell

I den här bilagan finns en mall till den risktabell som användes vid 
riskanalysen.

I tabellhuvudets översta del anges viktningen av konsekvenskategorierna i 
procent.

Konsekvenskategorierna och sannolikheten förkortas enligt:

M Miljö

E Ekonomi

T Teknik

H Hälsa

Soc Sociokulturellt

VK Viktad Konsekvens

S Sannolikhet



Riskanalys avseende område: ..............................
Senast reviderat: .................... av ..............................

Sida 1 av 3

Viktning av kategorierna i procent

RISKKÄLLA Konsekvens Risk-

Ej relevant för systemet = (x) M E T H Soc VK S bedömning Åtgärd

1 Översvämmning till följd av underdimensionering eller feldimensionering

2 Översvämning till följd av extrema regn >100 års återkomsttid

3 Översvämning till följd av extrema regn ~50 års återkomsttid

4 Översvämning till följd av extrema regn ~20 års återkomsttid

5 Översvämning till följd av mycket snabb snösmältning

6 Översvämning till följd av proppning, bråte eller annat blockerande skräp

7 Översvämning till följd av otillräckligt växtunderhåll eller felaktigt växtval

8 Inläckage i ledning vid extrema regn med ev. bräddning till följd

9 Sedimentering och otillräckligt självrens i ledning pga överdimensionering

10 Sedimentering och otillräckligt självrens i ledning pga för brant lutning

11 Urspolning av sediment i dike till följd av underdimensionering

12 Otillräckligt självrens i ledning till följd av feldimensionering

13 Platskrävande till följd av överdimensionering

14 Föroreningsspridning till omgivning pga spillvatten i dagvattnet

15 Bräddning till följd av dagvatten kopplat till spillvattenledning

16 Skada på dagvattenanläggningen till följd av mindre rörelser i marken*

17 Skada på dagvattenanläggningen till följd av kraftigare rörelser i marken**

18 Frysning till följd av extrem kyla

19 Erosionsskador till följd av extrema vattenmängder, kraftiga flödespikar

20 Erosionsskador till följd av feldimensionering

21 Funktionsnedsättning pga rotinträngning

22 Funktionsnedsättning pga fabrikationsfel

23 Funktionsnedsättning pga bristande underhåll eller rutiner

24 Igensättning av oljeavskiljare med oljeutsläpp som följd

25 Igensättning av fettavskiljare med fettflyckt som följd

26 Litet spill eller läckage av petroleumprodukter eller kolväten till dagvattnet



Riskanalys avseende område: ..............................
Senast reviderat: .................... av ..............................

Sida 2 av 3

RISKKÄLLA Konsekvens Risk-

Ej relevant för systemet = (x) M E T H Soc VK S bedömning Åtgärd

27 Litet spill eller läckage av metaller med lägre skadeverkan till dagvattnet

28 Litet spill eller läckage av metaller med högre skadeverkan till dagvattnet

29 Litet spill eller läckage av andra oorganiska föroreningar till dagvattnet

30 Stort spill eller läckage av petroleumprodukter eller kolväten till dagvattnet

31 Stort spill eller läckage av metaller med lägre skadeverkan till dagvattnet

32 Stort spill eller läckage av metaller med högre skadeverkan till dagvattnet

33 Stort spill eller läckage av andra oorganiska föroreningar till dagvattnet

34 Stor ansamling av våt och torrdeposition, suspenderat material i dagvattnet

35 Medvetna föroreningsutsläpp - sabotage eller dumpning

36 Sabotage: Förhindra underhåll eller reparationer av systemet

37 Sabotage: Dataintrång, raderad eller spridning av känslig information

38 Sabotage: Förstörelse av plantering

39 Uppträngande grundvatten i anslutning till dagvattenanläggningen vintertid

40 Trafikolyckor orsakade av dagvattensystemet tex siktförändringar

41 Trafikfara pga snöupplag som skymmer sikten

42 Trafikfara då djur drar sig till dagvattenanläggningen

43 Trafikfara pga växtlighet som skymmer sikten 

44 Föroreningsutsläpp från trafikolyckor

45 Föroreningsutsläpp från trafikolyckor med tung trafik inblandad

46 Felaktiga åtgärder pga att provtagning eller provsvar har uteblivit

47 Föroreningsspridning pga att provtagning eller provsvar har uteblivit

48 Förstörd plantering till följd av felaktigt växtval

49 Förstörd plantering till följd av extrem torka

50 Förstörd plantering till följd av regn, snö eller frost

51 Ökad brandrisk i planteringar vid värmebölja eller torka

52 Damning pga värmebölja eller torka

53 Övergödning pga kvarlämnat växtmaterial eller gödsling



Riskanalys avseende område: ..............................
Senast reviderat: .................... av ..............................

Sida 3 av 3

RISKKÄLLA Konsekvens Risk-

Ej relevant för systemet = (x) M E T H Soc VK S bedömning Åtgärd

54 Skadedjur frodas i systemet och förökar sig

55 Förökning av mygg vid stillastående vatten inom systemet

56 Djur fastnar eller förgiftas i systemet

57 Fysisk eller psykisk personskada pga brister i arbetsmiljön

58 H2S förgiftning vid vistelse i dagvattenanläggningen

59 Drunkning inom systemet

60 Kryper in och fastnar i lednigar, brunnar eller liknande***

61 Problem pga allmänhetens okunskap/omedvetenhet om systemet

62 Problem pga konflikter med ledningsrättigheter, dikessträckningar osv.

63 Problem pga andra markintressen

64 Komplikationer pga nya lagkrav, EU-direktiv samt politiska beslut

65 Problem vid ändrade markutnyttjanden i närliggande område

M = Miljö

E = Ekonomi
T = Teknik
H = Hälsa
Soc = Sociokulturellt
VK = Viktad konsekvens
S = Sannolikhet

* Rörelser orsakade av vibrationer från exempelvis trafik och byggnationer. Annat kan vara små tjälrörelser eller mindre sättningar.
** Rörelser orsakade av exempelvis jordskred, sprängningar eller kraftiga tjälrörelser.
***  Barn och djur i åtanke, vuxna borde ha tillräckligt med sunt förnuft att hålla sig därifrån.



Bilaga 3
Översiktskarta Solbacken

Kartan visar det studerade handelsområdet Solbacken. Till vänster om 
E4:an ligger Solbacken västra och till höger om E4:an ligger Solbacken 
östra. I utkanten av kartbladet syns en del av Skellefteå kommuns 
avfallsanläggning, Degermyrans deponi. Längst ner på kartbladet syns delar 
av bostadsområdet Morö Backe till vilket en del av dagvattnet från 
Solbacken östra avleds genom.

Översiktskartan har skala 1:4000 i formatet A3.

De gula linjerna är dagvattenledningar.

De röda är vägar och den grova röda linjen är E4:an.



Degermyran

Plastindustri



Bilaga 4
Ifylld risktabell för Solbacken västra

I den här bilagan finns risktabellen för Solbacken västra som 
verksamhetsutövaren av dagvattensystemet har fyllt i.

I tabellhuvudets översta del anges viktningen av konsekvenskategorierna i 
procent.

Konsekvenskategorierna och sannolikheten förkortas enligt:

M Miljö

E Ekonomi

T Teknik

H Hälsa

Soc Sociokulturellt

VK Viktad Konsekvens

S Sannolikhet



Riskanalys avseende område: Solbacken Västra
Senast reviderat: 2015 Utredningssektionen Samhällsbyggnad

Sida 1 av 3

Viktning av kategorierna i procent 30 30 5 30 5

RISKKÄLLA Konsekvens Risk-

Ej relevant för systemet = (x) M E T H Soc VK S bedömning Åtgärd

1 Översvämmning till följd av underdimensionering eller feldimensionering 2 1 4 1 1 1,5 1 1

2 Översvämning till följd av extrema regn >100 års återkomsttid 2 3 1 3 2 2,6 1 1

3 Översvämning till följd av extrema regn ~50 års återkomsttid 2 2 1 2 2 2,0 2 1

4 Översvämning till följd av extrema regn ~20 års återkomsttid 1 1 4 1 1 1,2 2 1

5 Översvämning till följd av mycket snabb snösmältning 1 1 3 1 1 1,1 1 1

6 Översvämning till följd av proppning, bråte eller annat blockerande skräp 2 1 2 1 1 1,4 4 2

7 Översvämning till följd av otillräckligt växtunderhåll eller felaktigt växtval 2 1 2 1 1 1,4 2 1

8 Inläckage i ledning vid extrema regn med ev. bräddning till följd x

9 Sedimentering och otillräckligt självrens i ledning pga överdimensionering x

10 Sedimentering och otillräckligt självrens i ledning pga för brant lutning x

11 Urspolning av sediment i dike till följd av underdimensionering x

12 Otillräckligt självrens i ledning till följd av feldimensionering x

13 Platskrävande till följd av överdimensionering x

14 Föroreningsspridning till omgivning pga spillvatten i dagvattnet 3 2 2 1 2 2,0 2 1

15 Bräddning till följd av dagvatten kopplat till spillvattenledning x

16 Skada på dagvattenanläggningen till följd av mindre rörelser i marken* 1 1 2 1 1 1,1 3 1

17 Skada på dagvattenanläggningen till följd av kraftigare rörelser i marken** 1 1 2 1 1 1,1 2 1

18 Frysning till följd av extrem kyla 2 1 1 1 1 1,3 3 1

19 Erosionsskador till följd av extrema vattenmängder, kraftiga flödespikar 3 2 2 1 1 2,0 1 1

20 Erosionsskador till följd av feldimensionering 3 2 2 1 1 2,0 1 1

21 Funktionsnedsättning pga rotinträngning x

22 Funktionsnedsättning pga fabrikationsfel x

23 Funktionsnedsättning pga bristande underhåll eller rutiner 3 2 2 1 2 2,0 3 2

24 Igensättning av oljeavskiljare med oljeutsläpp som följd x

25 Igensättning av fettavskiljare med fettflyckt som följd x

26 Litet spill eller läckage av petroleumprodukter eller kolväten till dagvattnet 3 2 2 1 2 2,0 3 1



Riskanalys avseende område: Solbacken Västra
Senast reviderat: 2015 Utredningssektionen Samhällsbyggnad

Sida 2 av 3

RISKKÄLLA Konsekvens Risk-

Ej relevant för systemet = (x) M E T H Soc VK S bedömning Åtgärd

27 Litet spill eller läckage av metaller med lägre skadeverkan till dagvattnet 3 2 2 1 2 2,0 3 1

28 Litet spill eller läckage av metaller med högre skadeverkan till dagvattnet 3 2 2 1 2 2,0 3 1

29 Litet spill eller läckage av andra oorganiska föroreningar till dagvattnet 3 2 2 1 2 2,0 3 1

30 Stort spill eller läckage av petroleumprodukter eller kolväten till dagvattnet 2 3 2 2 4 2,4 2 1

31 Stort spill eller läckage av metaller med lägre skadeverkan till dagvattnet 2 3 2 2 2 2,3 2 1

32 Stort spill eller läckage av metaller med högre skadeverkan till dagvattnet 3 3 2 2 2 2,6 2 1

33 Stort spill eller läckage av andra oorganiska föroreningar till dagvattnet 3 3 2 2 2 2,6 2 1

34 Stor ansamling av våt och torrdeposition, suspenderat material i dagvattnet 2 2 2 1 2 1,7 2 1

35 Medvetna föroreningsutsläpp - sabotage eller dumpning 2 2 2 1 2 1,7 1 1

36 Sabotage: Förhindra underhåll eller reparationer av systemet 2 2 2 1 2 1,7 1 1

37 Sabotage: Dataintrång, raderad eller spridning av känslig information x

38 Sabotage: Förstörelse av plantering 3 2 2 1 2 2,0 3 2

39 Uppträngande grundvatten i anslutning till dagvattenanläggningen vintertid 2 2 2 1 1 1,7 1 1

40 Trafikolyckor orsakade av dagvattensystemet tex siktförändringar 1 1 1 1 1 1,0 1 1

41 Trafikfara pga snöupplag som skymmer sikten 1 1 1 1 2 1,1 3 1

42 Trafikfara då djur drar sig till dagvattenanläggningen 2 1 1 1 1 1,3 2 1

43 Trafikfara pga växtlighet som skymmer sikten 2 1 1 1 1 1,3 1 1

44 Föroreningsutsläpp från trafikolyckor 2 1 1 1 1 1,3 3 1

45 Föroreningsutsläpp från trafikolyckor med tung trafik inblandad 3 2 2 1 1 2,0 3 1

46 Felaktiga åtgärder pga att provtagning eller provsvar har uteblivit x

47 Föroreningsspridning pga att provtagning eller provsvar har uteblivit x

48 Förstörd plantering till följd av felaktigt växtval x

49 Förstörd plantering till följd av extrem torka x

50 Förstörd plantering till följd av regn, snö eller frost x

51 Ökad brandrisk i planteringar vid värmebölja eller torka x

52 Damning pga värmebölja eller torka 1 1 1 1 1 1,0 1 1

53 Övergödning pga kvarlämnat växtmaterial eller gödsling 1 1 1 1 1 1,0 1 1



Riskanalys avseende område: Solbacken Västra
Senast reviderat: 2015 Utredningssektionen Samhällsbyggnad

Sida 3 av 3

RISKKÄLLA Konsekvens Risk-

Ej relevant för systemet = (x) M E T H Soc VK S bedömning Åtgärd

54 Skadedjur frodas i systemet och förökar sig 2 x x x 1 0,7 1 1

55 Förökning av mygg vid stillastående vatten inom systemet 2 x x x 2 0,7 4 2

56 Djur fastnar eller förgiftas i systemet 1 x x x 2 0,4 1 1

57 Fysisk eller psykisk personskada pga brister i arbetsmiljön 1 1 1 1 1 1,0 1 1

58 H2S förgiftning vid vistelse i dagvattenanläggningen 1 1 1 1 1 1,0 1 1

59 Drunkning inom systemet x

60 Kryper in och fastnar i lednigar, brunnar eller liknande*** x

61 Problem pga allmänhetens okunskap/omedvetenhet om systemet 1 1 2 1 1 1,1 2 1

62 Problem pga konflikter med ledningsrättigheter, dikessträckningar osv. 2 1 2 1 1 1,4 3 1

63 Problem pga andra markintressen x x x x 2 0,1 2 1

64 Komplikationer pga nya lagkrav, EU-direktiv samt politiska beslut x

65 Problem vid ändrade markutnyttjanden i närliggande område x x 2 x 2 0,2 1 1

M = Miljö

E = Ekonomi
T = Teknik
H = Hälsa
Soc = Sociokulturellt
VK = Viktad konsekvens
S = Sannolikhet

* Rörelser orsakade av vibrationer från exempelvis trafik och byggnationer. Annat kan vara små tjälrörelser eller mindre sättningar.
** Rörelser orsakade av exempelvis jordskred, sprängningar eller kraftiga tjälrörelser.
***  Barn och djur i åtanke, vuxna borde ha tillräckligt med sunt förnuft att hålla sig därifrån.



Bilaga 5
Ifylld risktabell för Solbacken östra

I den här bilagan finns risktabellen för Solbacken östra som 
verksamhetsutövaren av dagvattensystemet har fyllt i.

I tabellhuvudets översta del anges viktningen av konsekvenskategorierna i 
procent.

Konsekvenskategorierna och sannolikheten förkortas enligt:

M Miljö

E Ekonomi

T Teknik

H Hälsa

Soc Sociokulturellt

VK Viktad Konsekvens

S Sannolikhet



Riskanalys avseende område: Solbacken Östra
Senast reviderat: 2015 Utredningssektionen Samhällsbyggnad

Sida 1 av 3

Viktning av kategorierna i procent 30 30 5 30 5

RISKKÄLLA Konsekvens Risk-

Ej relevant för systemet = (x) M E T H Soc VK S bedömning Åtgärd

1 Översvämmning till följd av underdimensionering eller feldimensionering 4 5 4 3 2 3,9 2 1

2 Översvämning till följd av extrema regn >100 års återkomsttid 4 5 3 3 4 4,0 1 1

3 Översvämning till följd av extrema regn ~50 års återkomsttid 3 5 3 3 4 3,7 2 1

4 Översvämning till följd av extrema regn ~20 års återkomsttid 3 4 3 3 3 3,3 3 1

5 Översvämning till följd av mycket snabb snösmältning 2 2 2 1 2 1,7 4 2

6 Översvämning till följd av proppning, bråte eller annat blockerande skräp 3 1 2 2 2 2,0 4 2

7 Översvämning till följd av otillräckligt växtunderhåll eller felaktigt växtval 2 2 2 1 1 1,7 2 1

8 Inläckage i ledning vid extrema regn med ev. bräddning till följd 4 3 3 3 1 3,2 3 2

9 Sedimentering och otillräckligt självrens i ledning pga överdimensionering x

10 Sedimentering och otillräckligt självrens i ledning pga för brant lutning x

11 Urspolning av sediment i dike till följd av underdimensionering x

12 Otillräckligt självrens i ledning till följd av feldimensionering x

13 Platskrävande till följd av överdimensionering x

14 Föroreningsspridning till omgivning pga spillvatten i dagvattnet 3 2 3 2 1 2,3 3 1

15 Bräddning till följd av dagvatten kopplat till spillvattenledning x

16 Skada på dagvattenanläggningen till följd av mindre rörelser i marken* 3 3 3 2 2 2,7 3 1

17 Skada på dagvattenanläggningen till följd av kraftigare rörelser i marken** 3 3 3 3 3 3,0 2 1

18 Frysning till följd av extrem kyla 2 1 2 2 2 1,7 2 1

19 Erosionsskador till följd av extrema vattenmängder, kraftiga flödespikar x

20 Erosionsskador till följd av feldimensionering x

21 Funktionsnedsättning pga rotinträngning x

22 Funktionsnedsättning pga fabrikationsfel x

23 Funktionsnedsättning pga bristande underhåll eller rutiner 3 3 3 3 1 2,9 2 1

24 Igensättning av oljeavskiljare med oljeutsläpp som följd 2 3 3 1 1 2,0 3 2

25 Igensättning av fettavskiljare med fettflyckt som följd 2 2 2 1 1 1,7 3 2

26 Litet spill eller läckage av petroleumprodukter eller kolväten till dagvattnet 3 3 3 1 1 2,3 3 1



Riskanalys avseende område: Solbacken Östra
Senast reviderat: 2015 Utredningssektionen Samhällsbyggnad

Sida 2 av 3

RISKKÄLLA Konsekvens Risk-

Ej relevant för systemet = (x) M E T H Soc VK S bedömning Åtgärd

27 Litet spill eller läckage av metaller med lägre skadeverkan till dagvattnet 3 3 3 1 1 2,3 3 1

28 Litet spill eller läckage av metaller med högre skadeverkan till dagvattnet 3 3 3 1 1 2,3 3 1

29 Litet spill eller läckage av andra oorganiska föroreningar till dagvattnet 3 3 3 1 1 2,3 3 1

30 Stort spill eller läckage av petroleumprodukter eller kolväten till dagvattnet 4 3 3 2 1 2,9 2 1

31 Stort spill eller läckage av metaller med lägre skadeverkan till dagvattnet 4 3 3 2 1 2,9 2 1

32 Stort spill eller läckage av metaller med högre skadeverkan till dagvattnet 4 3 3 2 1 2,9 2 1

33 Stort spill eller läckage av andra oorganiska föroreningar till dagvattnet 4 3 3 2 1 2,9 2 1

34 Stor ansamling av våt och torrdeposition, suspenderat material i dagvattnet x

35 Medvetna föroreningsutsläpp - sabotage eller dumpning 2 2 2 1 2 1,7 1 1

36 Sabotage: Förhindra underhåll eller reparationer av systemet 2 2 2 1 2 1,7 1 1

37 Sabotage: Dataintrång, raderad eller spridning av känslig information 3 2 2 1 1 2,0 1 1

38 Sabotage: Förstörelse av plantering x

39 Uppträngande grundvatten i anslutning till dagvattenanläggningen vintertid x

40 Trafikolyckor orsakade av dagvattensystemet tex siktförändringar x

41 Trafikfara pga snöupplag som skymmer sikten x

42 Trafikfara då djur drar sig till dagvattenanläggningen x

43 Trafikfara pga växtlighet som skymmer sikten x

44 Föroreningsutsläpp från trafikolyckor 2 1 1 1 1 1,3 2 1

45 Föroreningsutsläpp från trafikolyckor med tung trafik inblandad 3 3 3 1 1 2,3 3 1

46 Felaktiga åtgärder pga att provtagning eller provsvar har uteblivit x

47 Föroreningsspridning pga att provtagning eller provsvar har uteblivit x

48 Förstörd plantering till följd av felaktigt växtval x

49 Förstörd plantering till följd av extrem torka x

50 Förstörd plantering till följd av regn, snö eller frost x

51 Ökad brandrisk i planteringar vid värmebölja eller torka x

52 Damning pga värmebölja eller torka 1 1 1 1 1 1,0 1 1

53 Övergödning pga kvarlämnat växtmaterial eller gödsling 1 1 1 1 1 1,0 1 1



Riskanalys avseende område: Solbacken Östra
Senast reviderat: 2015 Utredningssektionen Samhällsbyggnad

Sida 3 av 3

RISKKÄLLA Konsekvens Risk-

Ej relevant för systemet = (x) M E T H Soc VK S bedömning Åtgärd

54 Skadedjur frodas i systemet och förökar sig 2 x x x 1 0,7 1 1

55 Förökning av mygg vid stillastående vatten inom systemet x

56 Djur fastnar eller förgiftas i systemet 1 x x x 2 0,4 1 1

57 Fysisk eller psykisk personskada pga brister i arbetsmiljön 2 3 2 4 2 2,9 1 3

58 H2S förgiftning vid vistelse i dagvattenanläggningen 4 3 3 4 2 3,6 1 3

59 Drunkning inom systemet x

60 Kryper in och fastnar i lednigar, brunnar eller liknande*** 1 2 2 4 4 2,4 1 3

61 Problem pga allmänhetens okunskap/omedvetenhet om systemet 1 1 2 1 1 1,1 2 1

62 Problem pga konflikter med ledningsrättigheter, dikessträckningar osv. 2 1 2 1 1 1,4 3 1

63 Problem pga andra markintressen x x x x 2 0,1 2 1

64 Komplikationer pga nya lagkrav, EU-direktiv samt politiska beslut x

65 Problem vid ändrade markutnyttjanden i närliggande område x x 2 x 2 0,2 1 1

M = Miljö

E = Ekonomi
T = Teknik
H = Hälsa
Soc = Sociokulturellt
VK = Viktad konsekvens
S = Sannolikhet

* Rörelser orsakade av vibrationer från exempelvis trafik och byggnationer. Annat kan vara små tjälrörelser eller mindre sättningar.
** Rörelser orsakade av exempelvis jordskred, sprängningar eller kraftiga tjälrörelser.
***  Barn och djur i åtanke, vuxna borde ha tillräckligt med sunt förnuft att hålla sig därifrån.



Bilaga 6
Ifylld enkät Solbacken västra

I den här bilagan finns den besvarade enkäten till mervärdesanalysen som 
verksamhetsutövaren av dagvattensystemet på Solbacken västra har fyllt i.



Datum:  2015 
Reviderad av: Utredningssektionen Samhällsbyggnad 
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Det här avsnittet syftar till att ge en övergripande bild av vilken typ av 

systemlösning som kommer att analyseras under de följande fem kategorierna. 

 

Vad heter det studerade området?  Solbacken Västra 

Är dagvattensystemet i huvudsak ett: Öppet Slutet Kombination av båda 

 ! " " 

 

Hur stor andel är icke hårdgjorda ytor  

(tex gräs, natur, gröna tak eller dylikt)?  20 % 

Hur stort är området till ytan?  17,2 ha 

Uppskatta normalflödet:  - l/s 

Uppskatta hur stor lagringskapacitet som finns i systemet:  0 m3 

 

Vilken typ av recipient har systemet?  Å 

 

Finns någon form av plantering inom det studerade dagvattensystemet? 

 ! Ja " Nej 

Om ja, kryssa i det alternativ som stämmer bäst. 

! Träd " Buskar ! Gräs eller blomrabatter " Annat..............................   

 

  1  2  3  4  5 

Uppskatta systemets faktiska livslängd, där 1 är  

relativt kort livslängd och 5 är lång livslängd: " " ! " " 
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Har recipienten ett särskilt skyddsvärde? ! Ja " Nej 

Finns möjligheter till samarbete med lokala bostadsbolag om  

att anlägga dagvattenanläggningar inom bostadsområden? " Ja ! Nej 

 

I följande kryssfrågor görs bedömningar på en femgradig skala enligt kriterierna 

nedan: 

1. Genererar ingen positiv effekt alternativt har negativ effekt 

Fungerar ej tillfredställande 

2. Har liten positiv effekt, enstaka berörda 

Fungerar men ofta återkommande problem 

3. Har måttligt positiv effekt 

Fungerar bra men ibland problem 

4. Har stor positiv effekt 

Fungerar bra med enstaka problem 

5. Har mycket stor positiv effekt, stort antal berörda 

Fungerar mycket bra med endast sällsynta problem 

 

!"#$%&

Finns det någon rening innan anslutning till det kommunala systemet? 

 ! Ja " Nej 

Om ja, vilken eller vilka: 

! Översilning " Biofilter " Fett eller oljeavskiljare " Filter 

! Infiltration " Biodike " Damm eller våtmark " Annat ......................  

 

Sker det någon rening i det kommunala systemet? 

 " Ja ! Nej 

Om ja, vilken eller vilka: 

" Översilning " Biofilter " Fett eller oljeavskiljare " Filter 

" Infiltration " Biodike " Damm eller våtmark " Annat ......................  

 

Bidrar anläggningen till att öka den biologiska mångfalden i staden? 

 " Ja ! Nej 
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I följande kryssfrågor är 1 mycket kostsamt medan 5 är mindre kostsamt. 

  1  2  3  4  5 

Systemets anläggningskostnad är: ! ! ! " ! 

Systemets drift och underhållskostnad är: ! ! ! " ! 

Kostnader i samband med eventuella 

ombyggnationer i framtiden: ! ! ! ! " 

'
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  1  2  3  4  5 

Hur effektivt avvattnar systemet tänkt område: ! ! ! ! " 

Hur effektivt klarar systemet förändringar i flödet: ! ! ! ! " 

Hur effektiv är flödesdämpningen i systemet: ! ! " ! ! 
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Verkar systemet bullerdämpande på sin omgivning? ! Ja " Nej 

  1  2  3  4  5 

I vilken grad aktiveras allmänheten av 

anläggningens estetiska utformning: ! " ! ! ! 

I vilken grad bidrar systemet till att fånga upp 

och därmed minska luftföroreningarna i stadsmiljön: ! ! " ! ! 

I vilken grad bidrar systemet till ökad trafiksäkerhet: ! " ! ! ! 
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Är flödet synligt för allmänheten? " Ja ! Nej 

  1  2  3  4  5 

I vilken grad aktiveras allmänheten av 

anläggningens estetiska utformning: ! " ! ! ! 

Bidrar anläggningen till en attraktiv stadsbild: ! " ! ! ! 

I vilken grad påverkar systemet människors vägval: ! " ! ! ! 

 



Bilaga 7
Ifylld enkät Solbacken östra

I den här bilagan finns den besvarade enkäten till mervärdesanalysen som 
verksamhetsutövaren av dagvattensystemet på Solbacken östra har fyllt i.
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Det här avsnittet syftar till att ge en övergripande bild av vilken typ av 

systemlösning som kommer att analyseras under de följande fem kategorierna. 

 

Vad heter det studerade området?  Solbacken Östra 

Är dagvattensystemet i huvudsak ett: Öppet Slutet Kombination av båda 

 ! ! " 

 

Hur stor andel är icke hårdgjorda ytor  

(tex gräs, natur, gröna tak eller dylikt)?  8 % 

Hur stort är området till ytan?  18 ha 

Uppskatta normalflödet:  18 l/s 

Uppskatta hur stor lagringskapacitet som finns i systemet:  0 m3 

 

Vilken typ av recipient har systemet?  Älv 

 

Finns någon form av plantering inom det studerade dagvattensystemet? 

 " Ja ! Nej 

Om ja, kryssa i det alternativ som stämmer bäst. 

" Träd ! Buskar " Gräs eller blomrabatter ! Annat..............................   

 

  1  2  3  4  5 

Uppskatta systemets faktiska livslängd, där 1 är  

relativt kort livslängd och 5 är lång livslängd: ! ! " ! ! 
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Har recipienten ett särskilt skyddsvärde? ! Ja " Nej 

Finns möjligheter till samarbete med lokala bostadsbolag om  

att anlägga dagvattenanläggningar inom bostadsområden? ! Ja " Nej 

 

I följande kryssfrågor görs bedömningar på en femgradig skala enligt kriterierna 

nedan: 

1. Genererar ingen positiv effekt alternativt har negativ effekt 

Fungerar ej tillfredställande 

2. Har liten positiv effekt, enstaka berörda 

Fungerar men ofta återkommande problem 

3. Har måttligt positiv effekt 

Fungerar bra men ibland problem 

4. Har stor positiv effekt 

Fungerar bra med enstaka problem 

5. Har mycket stor positiv effekt, stort antal berörda 

Fungerar mycket bra med endast sällsynta problem 
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Finns det någon rening innan anslutning till det kommunala systemet? 

 " Ja ! Nej 

Om ja, vilken eller vilka: 

" Översilning ! Biofilter ! Fett eller oljeavskiljare ! Filter 

" Infiltration ! Biodike ! Damm eller våtmark ! Annat ......................  

 

Sker det någon rening i det kommunala systemet? 

 ! Ja " Nej 

Om ja, vilken eller vilka: 

! Översilning ! Biofilter ! Fett eller oljeavskiljare ! Filter 

! Infiltration ! Biodike ! Damm eller våtmark ! Annat ......................  

 

Bidrar anläggningen till att öka den biologiska mångfalden i staden? 

 ! Ja " Nej 
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I följande kryssfrågor är 1 mycket kostsamt medan 5 är mindre kostsamt. 

  1  2  3  4  5 

Systemets anläggningskostnad är: ! " ! ! ! 

Systemets drift och underhållskostnad är: ! ! ! " ! 

Kostnader i samband med eventuella 

ombyggnationer i framtiden: " ! ! ! ! 

'
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  1  2  3  4  5 

Hur effektivt avvattnar systemet tänkt område: ! ! ! ! " 

Hur effektivt klarar systemet förändringar i flödet: ! " ! ! ! 

Hur effektiv är flödesdämpningen i systemet: " ! ! ! ! 
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Verkar systemet bullerdämpande på sin omgivning? ! Ja " Nej 

  1  2  3  4  5 

I vilken grad aktiveras allmänheten av 

anläggningens estetiska utformning: " ! ! ! ! 

I vilken grad bidrar systemet till att fånga upp 

och därmed minska luftföroreningarna i stadsmiljön: " ! ! ! ! 

I vilken grad bidrar systemet till ökad trafiksäkerhet: ! " ! ! ! 
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Är flödet synligt för allmänheten? ! Ja " Nej 

  1  2  3  4  5 

I vilken grad aktiveras allmänheten av 

anläggningens estetiska utformning: " ! ! ! ! 

Bidrar anläggningen till en attraktiv stadsbild: ! " ! ! ! 

I vilken grad påverkar systemet människors vägval: " ! ! ! ! 

 


