
 
 

 

Klimatanpassning av 
dagvattenhantering 
Hur arbetar kommuner i Västra Götalands län med 
klimatanpassning av sin dagvattenhantering? 

Julia Glennvall 

 
 
 
Student 
Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15 hp 
Avseende kandidatexamen 
Rapporten godkänd: 12 juni 2016 
Handledare: Tord Andersson 
 
 
  



 
 

  



 
 

Förord 
 
Examensarbetet är en del av kandidatprogrammet i Miljö- och hälsoskydd vid Umeå 
universitet. Arbetet omfattar 15 hp och har genomförts under perioden mars-maj 2016.  
 
Jag vill tacka de kommuner som har ställt upp på intervju, utan deras medverkan hade 
arbetet inte kunnat genomföras. Eftersom det är jag som har samlat in och tolkat 
intervjumaterialet är det även jag som är ansvarig i det fall något har feltolkats.  
 
Tack även till min handledare, Tord Andersson vid Institutionen för ekologi, miljö och 
geovetenskap Umeå universitet, för värdefulla kommentarer under arbetets gång.  

 
Umeå 2016 
Julia Glennvall   



 
 

  



 
 

 

Climate adaptation of storm water management: How 
do municipalities in the county of Västra Götaland 
work with climate adaptation of their storm water 
management? 
 
Julia Glennvall 
 

Abstract  
 
The purpose of this report was to investigate how municipals in the county of Västra 
Götaland work with climate adaptation of storm water management and to identify problems 
that occur in the work. As with the rest of the world, Sweden will be affected by expected 
climate changes and it is therefore important that Swedish municipalities work with climate 
adaptation and to help them make the work manageable. The method used was semi-
structural qualitative interviews where 13 municipalities were interviewed in April 2016. The 
result of the interviews shows that there is an ambition to work with climate adaptation of 
storm water management but that there are different problems associated with the work that 
have made it difficult to start. 69% of the municipalities include climate adaptation to some 
extent when they work with master plans and 5 out of 8 municipalities are or will be 
including climate adaptation strategies in their storm water management document. A 
majority of the municipalities don’t prioritize climate adaptation and could be doing more to 
include climate adaptation in their work. The most common problems reported by the 
municipalities were too little resources/lack of finance, undecided responsibility and not 
clear enough laws regarding the subject.  
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1 Inledning 
 
Klimatet i Sverige har förändrats och kommer sannolikt fortsätta att förändras under lång tid 
framöver. Perioden 1991-2013 var i Sverige både varmare och mer nederbördsrik än 
referensperioden 1961-1990 (Kjellström m.fl. 2014). Det sker alltid en variation mellan 
perioder med högre temperatur och mer nederbörd och perioder med lägre temperatur och 
mindre nederbörd men ingen period under 1900-talet har ihållande varit lika varm och 
nederbördsrik som åren mellan 1991-2013 (Kjellström m.fl. 2014). Med andra ord befinner vi 
oss redan i en pågående klimatförändring, precis som resten av världen gör enligt IPCC:s 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) senaste rapportserie AR5 (Naturvårdsverket 
2013). I AR5 beskrivs bland annat hur jordens medeltemperatur kommer öka, glaciärer minska 
och havsnivån stiga, vilket även kommer ge effekter på svenskt klimat.  
 
Vad som kommer hända med klimatet i Sverige i framtiden beror i hög grad på i vilken 
utsträckning människan lyckas begränsa utsläppen av växthusgaser till atmosfären 
(Naturvårdsverket 2013). Kjellström m.fl. (2014) beskriver i en rapport från SMHI att 
temperaturen i Sverige kommer att stiga, att nederbörden kan öka med upp till 40 % de 
närmsta 100 åren och att den totala avrinningen i landet kan öka med 5-25 % med stora 
regionala skillnader. Klimatscenarierna som används i rapporten talar inte bara för en total 
ökad mängd nederbörd utan även att antalet skyfall, det vill säga en stor mängd nederbörd 
under kort tid, kommer bli fler när klimatet blir varmare (Kjellström m.fl. 2014).  
 
En ökad mängd nederbörd, höjda havsnivåer och en större mängd avrinning bidrar alla på 
olika sätt till en ökad mängd dagvatten i våra samhällen och städer. Samtidigt fortsätter städer 
att förtätas (Trivector 2012) och allt mer mark blir därför hårdgjorda ytor som även det gör att 
mer vatten rinner av på ytan (Stahre 2004). Under det senaste århundradet har ledningsnät 
byggts under mark för att ta hand om spill- och dagvatten, men dels är många ledningar gamla 
och behöver repareras för stora summor pengar, dels är kapaciteten för låg när mängden 
dagvatten kommer öka (Stahre 2004). 
 
Klimatförändringarna för med sig problem som samhället behöver anpassas till för att inte 
riskera skador på både bebyggd miljö och på människors hälsa. Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, MSB, (2012) beskriver hur mer nederbörd, kraftigare regn och högre 
vattenflöden innebär en ökad risk för bland annat översvämningar, erosion, skred och raviner 
i Sverige. Om ingen anpassning görs kan det innebära stora problem för till exempel infra-
struktur, bebyggelse, elförsörjning, vattenförsörjning och människors hälsa (MSB 2012). 
Beroende på hur väl samhället lyckas anpassa sig till dessa förändringar kan konsekvenserna 
bli mer eller mindre stora. Klimatanpassning innebär därför att man i samhällen förebygger 
och minimerar negativa effekter av klimatförändringar.  
 
Staten har ett övergripande ansvar att förse länsstyrelser och kommuner med resurser för att 
klimatanpassning ska vara möjlig i landet. Länsstyrelsen har bland annat en roll att stödja och 
samordna arbetet i kommunerna i länet med till exempel kunskap, samtidigt som de har 
ansvar för klimatanpassningsarbetet på regional nivå (länsstyrelsen i Västra Götalands län 
2014). Eftersom kommunen bland annat har ansvar för den fysiska planeringen i kommunen 
så faller även en stor del av arbetet med klimatanpassning på deras lott. Många kommuner i 
Sverige kommer att, på olika sätt och i olika utsträckning, drabbas av den ökade mängden 
dagvatten som klimatförändringarna medför. Det är därför av vikt att det finns ett fungerande 
klimatanpassningsarbete av dagvattenhanteringen på kommunal nivå och att ta reda på vilka 
eventuella problem som finns i arbetet för att på sikt kunna underlätta för kommunerna att 
fortsätta klimatanpassningsarbetet med sin dagvattenhantering.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur kommuner i Västra Götalands län arbetar 
med klimatanpassning av dagvattenhantering samt att identifiera problem som kommunerna 
upplever i arbetet med klimatanpassning av dagvattenhanteringen. 
 
Frågeställningar: 

• Hur arbetar kommuner i Västra Götalands län med klimatanpassning av sin 
dagvattenhantering? 

• Inom vilket tidsperspektiv, t.ex. 10, 50 eller 100 år, arbetar kommunerna med 
klimatanpassning av dagvattenhantering? 

• Vilka problem upplever kommunerna att de har i arbetet med klimatanpassning av 
dagvattenhantering? 

 
Studien är, på grund av tidsbegränsning, avgränsad till kommuner i Västra Götalands län.  
 

2 Bakgrund 
 
2.1 Dagvatten 
När nederbörd faller på opåverkad, eller naturlig, mark fördelas vattnet mellan att evaporera, 
transpireras av växter tillbaka till atmosfären, infiltrera till grundvatten och att rinna av på 
markens yta (Butler och Davies 2004). I svenska förhållanden sker hög infiltration av 
nederbörden när den når marken, vilket gör att både ytvatten och grundvatten bidrar till ett 
vattendrags flödestoppar vid mycket nederbörd (Grip och Rodhe 2003). Denna naturliga 
process påverkas av att människan utvecklar urbana miljöer där en stor del av marken blir 
täckt av hårda material där vatten inte kan infiltrera i samma utsträckning. Istället blir en 
större del av nederbörden ytvatten som rör sig över de hårdgjorda ytorna utan att infiltrera. 
Eftersom ytvatten på hårdgjorda ytor rör sig mycket snabbare än ytvatten på naturlig mark, 
bidrar det till högre toppar i vattenflödet med större risk för översvämning som följd (Butler 
och Davies 2004).  
 
I Sverige finns ca 102 000 km avloppsledningar (Sveriges kommuner och landsting 2011), 
vilkas uppgift inte bara är att ta hand om spillvatten utan också att leda bort dagvattnet. Före 
1950-talet byggdes främst så kallat kombinerat system, där ledningarna tar emot både spill- 
och dagvatten (Stahre 2004). Efter det skedde ett skifte och från 1960 började man bygga 
separata ledningar för avlopps- respektive dagvatten, så kallat duplikatsystem, enligt Stahre 
(2004). Ledningsnätet är alltså främst byggt under 1900-talet och dimensionerat för den 
vattenmängd som har varit/är normalt för platsen vid tiden för byggandet. Då scenarier för 
klimatförändringar den närmsta 100-årsperioden visar på hur nederbörden kommer öka både 
i total mängd och i antal dygn med kraftig nederbörd (Kjellström m.fl. 2014), samtidigt som 
svenska städer växer och förtätas (Trivector 2012), kan det innebära att den dagvatten-
hantering som fungerar idag inte kommer att fungera lika bra imorgon.  
 
Det finns olika tänkbara lösningar för att hantera dagvatten. Stahre (2004) beskriver hur det 
finns alternativ till den mer traditionella lösningen att bygga ut ledningsnätets kapacitet, vilket 
är en väldigt kostsam åtgärd. Med hjälp av olika former av lösningar lokalt på platsen kan 
vattnet bromsas upp och fördröjas innan det når ledningsnätet eller recipienten., vilket kan 
göras både under och över mark, med infiltration eller utan. För att nå en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering krävs en integrerad planering i kommunen där flera förvaltningar är 
inblandade (Stahre 2004, Svenskt vatten 2016). Det är viktigt att dagvattenhanteringen går 
mot hållbara lösningar eftersom det kan både minska skadorna av skyfall samt minska 
mängden föroreningar som följer med dagvattnet ut i recipienten (Svenskt vatten 2016).  
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2.2 Västra Götalands län 
Västra Götalands län består av 49 kommuner med ett invånarantal på drygt 1,6 miljoner 
människor totalt (SCB 2016). Göteborg är störst av kommunerna med över 500 000 invånare, 
följt av Borås och Mölndal. I tätorter i Västra Götalands län med ett invånarantal på över 
10 000 varierar andelen hårdgjord yta i relation till tätortens totala area mellan 24 och 42 %, 
där Lerum står för den lägre siffran och Kungälv för den högre (SCB 2010). SCB (2010) har 
definierat hårdgjord yta som bebyggd och obebyggd mark utan vegetation samt väg- och 
järnvägsområden.  
 
2.2.1 Klimatförändringar i Västra Götalands län 
SMHI (Berglöv m.fl. 2015) har gjort en sammanställning av hur klimatet kan väntas förändras 
fram till år 2100 i Västra Götalands län. I rapporten utgår de från RCP-scenarier 
(Representative Concentration Pathways), det vill säga olika scenarier som beskriver effekten 
av de utsläpp av växthusgaser som sker utifrån i vilken mån människan har förmåga att 
begränsa utsläppen (Naturvårdsverket 2013). Det är IPCC som har tagit fram fyra olika RCP-
scenarier, vilka de har utgått från i sin senaste rapportserie AR5 där de gjort en 
sammanställning av det vetenskapliga kunskapsläget om klimatförändringar och dess effekter 
både på planeten och på människans samhällen. Fyra scenarier har tagits fram för att de ska 
spegla den osäkerhet som finns inför hur utsläppen kommer se ut i framtiden och därmed i 
vilken grad klimatet kommer att förändras (Naturvårdsverket 2013).  
 
RCP 4.5 och RCP 8.5 är två av scenarierna där den förstnämnda gör antaganden om att 
utsläppen av växthusgaser begränsas kraftigt med hjälp av kraftfull klimatpolitik och 
kulminerar år 2040 medan den sistnämnda gör antaganden om att koldioxid- och metan-
utsläppen istället ökar kraftigt fram till år 2100 och att människan i framtiden fortfarande är i 
stort beroende av fossila bränslen (Berglöv m.fl. 2015). Det är dessa två scenarier som har 
använts i rapporten av SMHI om hur klimatet kan förändras i Västra Götalands län. De andra 
två scenarierna, RCP 2.6 och RCP 6.0, ger dels en bild av hur klimatförändringarna kan 
begränsas stort om växtgasutsläppen kan kulminera redan det närmsta årtiondet och dels en 
bild av ett mellanting mellan RCP 4.5 och RCP 8.5 där klimatpolitiken inte är lika kraftig som 
i RCP 4.5 men inte lika, i princip, obefintlig som i RCP 8.5 (Naturvårdsverket 2013).  
 
Avgörande för hur klimatet utvecklas i Västra Götalands län är om mängden växthusgas i 
atmosfären fortsätter att öka eller inte (Berglöv m.fl. 2015). Med utgångspunkt i RCP 4.5 och 
8.5 kommer temperaturen öka med 3-5 grader, vegetationsperioder kommer öka med 40-90 
dagar och antalet varma dagar beräknas bli fler. Både årsmedelnederbörden och antalet 
kraftiga regn beräknas öka, enligt Berglöv m.fl. (2015). Den förväntade ökningen fram till år 
2100 varierar mellan 12-25% (RCP 4.5 respektive RCP 8.5). Det är under vinterhalvåret den 
största ökningen beräknas bli med upp till 20-40% ökning, och eftersom klimatet blir varmare 
kommer mer nederbörd i form av regn istället för snö. Störst nederbördsmängd har Västra 
Götalands län under hösten och fram till år 2100 beräknas nederbördsmängden under den 
perioden öka med 10-25%. Förutom den totala nederbördens ökning kommer även antal dygn 
med kraftigt regn att öka, enligt Berglöv m.fl. (2015).  
 
Den totala årstillrinningen i Västra Götalands län, inkluderat bidrag från områden utanför 
länet, kan öka med 5-15% fram till år 2050 (Berglöv m.fl. 2015). På grund av mer regn och 
mildare vintrar sker den största förändringen under vinterhalvåret, därför kan den totala 
vintermedeltillrinningen öka med 30-50% för alla vattendrag fram till slutet på seklet. Berglöv 
m.fl (2015) skriver att för sommarhalvåret ses istället en minskning av eller oförändrad 
tillrinning, främst på grund av att klimatet blir varmare och mindre mängd nederbörd därför 
faller som snö som kan magasineras till våren samt att avdunstningen ökar under den varmare 
årstiden. Det är främst de sydliga och västliga delarna av länet som kommer påverkas. För 
dygnsmedeltillrinning med återkomsttid på 10 respektive 100 år ses en ökning med upp till 
40 % i vissa områden i de sydliga och västliga delarna, medan andra områden i öst ser ut att 
istället öka med upp till 5 % (Berglöv m.fl. 2015).  
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2.2.2 Klimatförändringarnas påverkan på Västra Götalands län 
I en rapport från länsstyrelsen i Västra Götalands län (2014) beskrivs de största effekterna på 
länet av att klimatet förändras. Där nämns skredrisken i Göta älvdalen, stigande havsnivåer 
och översvämningsproblem vid Vänern som de tre stora problem som länet behöver hantera 
redan idag innan klimatförändringarna förvärrar situationen än mer. Dessa redan existerande 
problem i området utgör ett hot mot till exempel kustsamhällena och deras befintliga 
bebyggelse och kulturmiljöer. I områden med skredrisk kan till exempel dricksvattenför-
sörjningen hotas.  
 
När antalet kraftiga skyfall eller långvarig nederbörd ökar kan områden som inte kantas av 
vattendrag översvämmas eftersom vattnet inte hinner rinna undan utan istället samlas i 
lågpunkter (Källerfeldt m.fl. 2012). Källerfeldt m.fl. (2012) menar att skyfall ofta karakteriseras 
av att de faller på små områden lokalt vilket gör det väldigt svårt att förutsäga vilka som 
kommer att drabbas, därför kan hela länet riskera att råka ut för det.   
 

3 Material och metod  
 
3.1 Intervjuer 
För att ta reda på hur kommuner i Västra Götalands län arbetar med klimatanpassning av 
dagvattenhanteringen och identifiera problem som upplevs med arbetet genomfördes 
semistrukturerade telefonintervjuer med 13 kommuner. Initial kontakt med kommunerna togs 
via mailadresser till klimatintresserade personer på kommunerna, vilka gavs av länsstyrelsen 
i Västra Götalands län. Av de kommuner som inte svarade hittades ytterligare kontaktuppgifter 
på kommunernas hemsidor. 41 av 49 kommuner kontaktades under vecka 14-16 år 2016 med 
förfrågan om att ställa upp på telefonintervju, varav 13 hade möjlighet att vara med. 
Intervjuerna genomfördes under vecka 15-17 år 2016.  
 
De intervjuade tillfrågades om det gick bra att samtalet spelades in för att det senare skulle 
kunna transkriberas. Hostningar och liknande ljud samt upprepningar utelämnades i 
transkriberingen eftersom det inte tillförde analysen något. En del av frågorna utformades för 
att kunna kvantifiera svaren och därmed ge möjlighet till analys med hjälp av kvantitativ 
metod, medan resterande frågor analyserades med kvalitativ metod. När intervjuerna 
transkriberats identifierades nyckelord/fraser i svaren för att kunna sammanställa resultatet.  
 
3.1.1 Intervjufrågor 
Intervjufrågorna bestod av 13 både öppna och stängda frågor och vid behov ställdes följdfrågor 
för att förtydliga frågan eller svaren. Frågorna som ställdes under intervjun presenteras nedan.  
 

1. Hur ofta har ni problem relaterade till dagvattenhantering, t.ex. översvämningar, ras 
och skred, i kommunen idag? 
2. Har det gjorts en risk- och sårbarhetsanalys eller liknande i kommunen avseende 
klimatförändringar? 
3. Har ni utsedda personer/arbetsgrupp som jobbar med klimatanpassning av 
dagvattenhantering i kommunen? 
4. Inom vilket område jobbar de i så fall?  
5. Har ni en dagvattenstrategi i kommunen? Ingår strategier för klimatanpassning i den?  
6. Tas hänsyn till klimatanpassning av dagvattenhantering i översiktsplanen/ 
detaljplaner i kommunen?  
7. Vilka är de vanligaste lösningarna i arbetet med dagvattenhantering i kommunen?  
8. Kan du skatta hur hög prioritet klimatanpassning av dagvattenhantering har i 
kommunen? (1 = låg, 5 = hög) 
 9. Anser du att kommunen ligger i fas med klimatanpassningsarbetet av 
dagvattenhanteringen?  
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10. Hur långt fram i tiden planerar ni klimatanpassningen av dagvattenhanteringen för?  
11. Vilka problem försvårar arbetet med klimatanpassning av dagvattenhanteringen?  
12. Vad skulle behöva förändras/förbättras för att arbetet ska gå lättare? 
13. Är det något viktigt du skulle vilja utveckla eller lägga till, som jag inte har frågat om? 

 
3.2 Litteratur 
Den litteratur som används i rapporten är främst rapporter utgivna av myndigheter, samt 
publicerade artiklar och böcker. För att hitta litteratur har sökmotortjänster och databaser som 
google och web of science, vilken har getts tillgång till via universitetsbiblioteket, använts. 
Sökord som använts är dagvatten, klimatanpassning, klimatförändringar, storm water, 
climate change.  
 

4 Resultat  
 
Nedan redovisas resultatet av intervjustudien, där frågorna sammanställts var för sig i den 
ordning de ställts under intervjun. De intervjuade benämns som respondent eller kommun. 
Under vissa rubriker finns citat från respondenterna för att illustrera det resultat som beskrivs. 
 

4.1 Bakgrund 
Av de 41 kommuner som kontaktades med intervjuförfrågan var det 13 stycken respondenter 
som hade möjlighet att ställa upp på intervju, vilket motsvarar 32 % av de kontaktade 
kommunerna. Intervjuförfrågan skickades ut via mail med en uppmaning att hänvisas till 
någon som jobbar med dagvatten och klimatanpassning på kommunen, därför varierade det 
vilken avdelning på kommunen respondenten kom ifrån. Av de som intervjuades var 8 
respondenter från vatten- och avloppsenheten (VA) på kommunen varav 1 av dessa var från ett 
kommunalt bolag som skötte vattenfrågorna i kommunen, resterande var från olika 
samhällsbyggnadsenheter (figur 1).  
 
De intervjuade kommunerna representerar olika delar av länet (figur 2). 46 % av de intervjuade 
kommunerna har <20 000 invånare, 23% av kommunerna har mellan 20 000- 50 000 
invånare och 31% av kommunerna har >50 000 invånare.  

8%

61%

8%

8%

15% Planenhet

Vatten och avlopp

Strategisk avdelning

Tillväxt och utveckling

Samhällsbyggnad

Figur 1: Fördelningen av vilken enhet på kommunen som respondenterna 
arbetar på (n=13). 
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För att få en uppfattning om i vilken utsträckning mängden dagvatten ger problem i 
kommunerna idag ställdes en fråga om huruvida kommunerna har problem med till exempel 
översvämningar, ras och skred. 12 kommuner har svarat på frågan i form av en siffra, medan 
en kommun svarade att de har problem då och då men inte i någon större omfattning.   
 
Utan hänsyn till omfattningen av problemet svarade hälften av kommunerna, 58 %, att de har 
problem med översvämningar och/eller skred varje år eller vartannat år, medan resterande 
kommuner har problem var 5e år eller mer sällan än så (figur 3). I svaren på frågan är det 6 
kommuner, 46 %, som nämner att de har haft större/mer omfattande översvämningar 1 eller 
fler gånger de senaste 20 åren, utöver de mindre omfattande problemen som finns. Högt 
vattenstånd i hav, sjö eller vattendrag nämns av flera som en orsak till översvämningar, vilket 
inte behöver innebära att det finns problem med dagvattenhanteringen. 
 
På frågan om det har gjorts någon form av risk- och sårbarhetsanalys avseende klimat-
förändringar i kommunen har 12 av 13 kommuner gett ett svar. 2 kommuner svarar att 
effekterna av förväntade klimatförändringar i kommunen har utretts även om de inte kallar 
det för risk- och sårbarhetsanalys, 3 kommuner svarar att de är på gång med att påbörja någon 
form av utredning och resterande respondenter, 58 %, svarar att de inte känner till att någon 
sådan utredning har gjorts i kommunen (figur 4). 

Figur 2: Karta över Västra Götalands län. De 13 kommuner som 
har intervjuats är markerade med rött. (modifierad karta från 
Frohne 2009) 
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4.2 Klimatanpassningsarbetet 
 
4.2.1 Organisation 
På frågan om det finns någon person eller arbetsgrupp som arbetar med klimatanpassning av 
dagvattenhanteringen svarade 2 kommuner av 13 att det finns en officiell sådan grupp som 
driver till exempel utredningar. Majoriteten av kommunerna, 62 %, svarar att de arbetar med 
frågan mer eller mindre organiserat och i olika utsträckning vid till exempel detaljplanarbete, 
även om de inte har någon officiell roll där klimatanpassning är i fokus.  
 

”Vi är egentligen flera personer som ändå är inblandade i frågan kan man säga, både rent när vi kör 
fysisk planering och när vi ska exploatera ett område, till de här personerna som jobbar med 
miljöfrågor och de som jobbar med riskfrågor.” 
 
”Det har vi inte, utan dagvattenfrågor generellt jobbar vi med inom VA-teknik.” 

 
”Vi jobbar ju med det, det har väl mest varit vi på VA-verksamheten som har hållit på med det men 
vi har ändå en agenda om man säger så, ihop med hela samhällsbyggnadssektorn.” 

 
Resterande 3 kommuner har enbart svarat på huruvida det finns en officiell 
person/arbetsgrupp eller inte och har inte nämnt något om hur de arbetar med frågan i övrigt.  

De 2 kommuner som svarat ja på frågan har på följdfrågan ”Inom vilket område jobbar de?” 
svarat att det är flera olika enheter som berörs, så som trafikkontoret, park och vatten, VA, 
plan och bygg och miljö.  
 

4.2.2 Dagvattenstrategi 
Frågorna som rör dagvattenstrategi och klimatanpassning ställdes eftersom en dagvatten-
strategi i kommunen kan användas för att upprätta riktlinjer för hur klimatanpassning av dag-
vattenhanteringen generellt ska hanteras i kommunen (Svenskt vatten 2016). I svaren till 
denna fråga har dagvattenpolicy och VA-plan med dagvattenavsnitt tolkats som jakande svar 
på första delfrågan. En majoritet av kommunerna, 85 %, har en dagvattenstrategi i kommunen 
eller är på gång med att upprätta en (figur 5).  
 

6

1
2 2

1

Varje år Vartannat
år

Var 5e år Var 10e år Aldrig

Hur ofta har ni problem relaterade till 
dagvattenhantering, t.ex. 

översvämningar, ras och skred, i 
kommunen idag?

2
3

7

Ja På gång Nej

Har det gjorts en risk- och 
sårbarhetsanalys i kommunen 
avseende klimatförändringar?

Figur 3: Frekvensen av dagvattenproblem i kommunerna 
idag, enligt de kommuner som har svarat på frågan (n=12). 

Figur 4: Antalet kommuner som har gjort en risk- 
och sårbarhetsanalys i kommunen (n=13).  
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Av de som har eller är på gång med att påbörja en dagvattenstrategi var det 8 respondenter 
som kunde svara på om klimatanpassning på något sätt berörs/ingår i strategin, där 5 
respondenter, 63 %, svarade ja (figur 6).  

 
4.2.3 Översikt- och detaljplanarbete 
Frågan som rör planarbetet i kommunen ställdes eftersom planarbetet är en av de viktigaste 
delarna i kommunens arbete med klimatanpassning (Westlin m.fl. 2012). På frågan svarade en 
del i mer generella termer om dagvattenhantering i planarbetet i kommunen, men det är bara 
de som i sina svar nämnt klimatanpassning på något sätt som tolkats som jakande svar i 
resultatsammanställningen. Nästan hälften av kommunerna, 46 %, svarade att de i någon form 
tar hänsyn till klimatanpassning av dagvattenhantering i arbetet med översikt- och detalj-
planer. 3 kommuner svarade att de ibland har tittat på klimatanpassning vid framtagande av 
framförallt detaljplaner och resterande 4 har svarat nej på frågan (figur 7).  

  

4.2.4 Lösningar 
Frågan om vilka lösningar som är vanliga i arbetet med dagvattenhanteringen i kommunen 
ställdes för att få en inblick i om kommunerna använder sig av andra lösningar än det 
traditionella med ledningsnät under mark. De vanligaste begreppen som nämndes av 
respondenterna var LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), fördröjningsmagasin 
(öppna eller stängda), andra öppna lösningar i form av till exempel diken och det traditionella 

6

3
4

Oftast Ibland Nej

Tas hänsyn till klimatanpassning av 
dagvattenhantering i 

översiktsplanen/detaljplaner i kommunen? 

7

4

2

Ja På gång Nej

Har ni en dagvattenstrategi i 
kommunen? 

5

3

Ja Nej

Ingår klimatanpassning i 
dagvattenstrategin?

Figur 5: Antalet kommuner som har en upprättad 
dagvattenstrategi (n=13).   

Figur 6: Antalet kommuner som har strategier för 
klimatanpassning i sin dagvattenstrategi. De som 
svarat på frågan är de som antingen har eller är på 
gång med att upprätta en dagvattenstrategi (n=8).  

Figur 7: Antalet kommuner som arbetar med klimatanpassning i planarbetet 
(n=13).  
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ledningsnätet. Generellt nämns att de lokala förhållandena på platsen avgör vilken typ av 
lösning som väljs.  
 
LOD nämndes av 5 av respondenterna, 38 %, som något de i den mån det går använder sig av.  
 

”Det hänger lite ihop med geotekniska undersökningar men vi har ganska bra mark här i 
genomsnitt, så ofta är det LOD.”  
 
”Infiltrera och fördröja på olika sätt och då är det ju LOD på tomter.” 

 
Fördröjningsmagasin nämndes av 8 respondenter, 62 %, vilket inkluderar både öppna och 
stängda lösningar på magasin som används i syfte att fördröja dagvattnet. Exempel på andra 
lösningar som används i syfte att fördröja kan vara svackdiken, kassettmagasin och dagvatten-
dammar.  
 

”Vi har ändå gjort fördröjningsmagasin på några ställen nu och både öppna, som stora öppna diken 
eller bäddar eller vad man ska säga, och även under jord.” 
 
”Det vanligaste är väl typ att man anlägger dagvattenmagasin för fördröjning.” 
 
”Sen har man nu tittat lite på sådana här underjordiska magasin, kassetter för att fördröja.” 

 
Det var 4 kommuner, 31 %, som nämnde det traditionella systemet med ledningar under mark 
är vanligast. Av de 4 kommunerna säger alla utom en att de även arbetar med andra lösningar, 
men att det beror mycket på lokala förhållanden på platsen vilken lösning som är mest lämpad.  
 

4.2.5 Skattning av prioritet 
Frågan som rör prioritet av klimatanpassning och dagvatten ställdes för att få en uppfattning 
om respondenten ansåg att klimatanpassning av dagvattenhantering är en prioriterad fråga i 
kommunen. När frågan ställdes till respondenten gavs en skala på 1-5, där 5 är högst och 1 är 
lägst. Av de 13 respondenterna svarade majoriteten, 54 %, 3 eller högre medan resterande 
respondenter gav 2 eller lägre som svar (figur 8). En av respondenterna som svarade 1 menade 
att om kommunen haft ett behov av att klimatanpassa dagvattenhanteringen så hade svaret på 
frågan blivit en högre siffra. Några respondenter menade att siffran hade blivit högre om de 
enbart hade svarat för egen del/enhet på kommunen, men att de i svaret tog hänsyn till vad de 
uppfattade som en generell prioritering hos tjänstemännen i kommunen.  
 

2

4

3

22

12345

Kan du skatta hur hög prioritet klimatanpassning 
av dagvattenhantering har i kommunen? 

Figur 8: Respondenternas svar på hur prioriterad klimatanpassning är i 
kommunen, där 1=lågt och 5=högt (n=13). 
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4.2.6 Upplevd fas i arbetet 
På frågan som rör om kommunen ligger i fas med klimatanpassningsarbetet svarade över 
hälften av respondenterna, 62 %, nej och resterande respondenter svarade att de är på god väg 
eller att de anser att de ligger i fas (figur 9). Med ”i fas” syftades det på om de anser att 
kommunen gör det de kan göra för att klimatanpassa dagvattenhanteringen, utifrån för-
väntade klimatförändringar och förutsättningar i kommunen, vilket förtydligades vid behov 
när frågan ställdes. Av de som svarade nej var det ett par respondenter som menade att arbetet 
hade mer av karaktären att man agerade efter att det blivit problem och därför alltid skulle 
ligga mer eller mindre ”ur fas”. En respondent nämnde att de hade ett bra arbete i nya 
områden, men att de kunde bli mycket bättre i den befintliga bebyggelsen, en iakttagelse som 
berörs mer under avsnitt 4.2.8.  

 

4.2.7 Tidsperspektiv 
Svaren på frågan som rör vilket tidsperspektiv kommunerna arbetar med varierar mellan 
kommunerna. 4 av kommunerna, 31 %, svarar att eftersom de inte har något strukturerat 
klimatanpassningsarbete så arbetar de inte heller med en tidsaspekt på det sättet. En av dessa 
kommuner är på gång med att titta närmare på just tidsperspektivet eftersom de kommer att 
påbörja ett klimatanpassningsarbete snart. En annan av dessa 4 säger att de, när de kommit 
igång mer med klimatanpassningsarbetet, vill tänka långsiktigt med hållbara lösningar.  
 
IPCCs klimatmodeller som sträcker sig till år 2100 nämns av 2 kommuner som en tidshorisont 
de arbetar efter. De arbetar med den nederbördsmängd och de flöden som kommer vara 
normala vid den tidpunkten som utgångspunkt.  
 
6 kommuner, 46 %, har gett någon form av siffra för hur de arbetar med tidsaspekten i 
klimatanpassningsarbetet. 1 av dessa 6 kommuner nämner att de arbetar efter ”så långt som 
20 % ökad nederbörd sträcker sig”, vilket respondenten vid tillfället inte kunde svara på i ett 
årtal. Olika återkomstregn i form av 50-, 100- och 200årsregn nämns av 3 av dessa 6 
kommuner som något de dimensionerar efter i arbetet med dagvattenhanteringen, varav 1 av 
dem menar att de dimensionerar för 100årsregn och ibland 200årsregn. Den andra och tredje 
kommunen dimensionerar efter 20årsregn, men en av dem nämner att ”det som idag kallas 
100-årsregn kommer ju kallas 20-årsregn om några år” och att de därför tittar på 
konsekvenserna av 30 % högre flöden men inte dimensionerar för det i dagsläget. Den andra 
kommunen har gjort en kostnad- och nyttoanalys för ett vattendrag och tittat på 50-, 100- och 
200årsflöden.  
 
Respondenten för den fjärde av dessa 6 kommuner svarar att hen i arbetet med detaljplaner 
”tänker kanske 50 år framåt”. Den sista sjätte kommunen svarar att de implementerar Svenskt 

3
2

8

Ja På gång Nej

Anser du att kommunen ligger i fas med 
klimatanpassningsarbetet av 

dagvattenhanteringen? 

Figur 9: Respondenternas svar på frågan om kommunen ligger i fas med 
arbetet (n=13). 
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Vattens nya publikation p110 vid dimensionering i dagvattenarbetet. I publikationen finns till 
exempel rekommendationer för vilka klimatfaktorer som är lämpliga att arbeta med vid 
höjdsättning och dimensionering av dagvattenhantering.  
 

4.2.8 Problem i arbetet  
12 av kommunerna har svarat på vilket/vilka problem de anser är störst i arbetet med 
klimatanpassning av dagvattenhanteringen i kommunen. En respondent anser att det inte 
finns ett behov av att klimatanpassa dagvattenhanteringen i just deras kommun och har därför 
inga problem i arbetet. De problem som nämns i olika utsträckning av kommunerna är 
resursbrist/finansiering, otydlig lagstiftning och lagstöd, ansvarsfördelning, bristande 
medvetenhet, brist på mark och svårigheter med befintlig bebyggelse.  
 
Det som främst nämns som ett problem i arbetet med klimatanpassning av dagvatten-
hanteringen i kommunen är brist på resurser i form av finansiering både av projekt och av 
tjänstemän. 7 kommuner, 58 %, nämner på olika sätt att brist på resurser påverkar i vilken 
utsträckning de kan arbeta med frågan. Ekonomin kan också påverka i det att mindre 
kommuner är i behov av nya exploatörer och om kommunen ställer högre krav än i 
grannkommuner kanske exploatörer drar sig till dem istället, vilket gör att kommunen förlorar 
intäkter.  
 

”Det är ju en heltidstjänst så att säga att dra i de här frågorna. Så att slänga in det på någon som 
har andra saker att göra, det blir lätt att den uppgiften hamnar åt sidan.” 
 
”Det är ju ekonomi såklart. För det kostar ju pengar att skydda sig mot de här frågorna och det 
konkurrerar ju med medel som krävs för utbyggnad och renovering av ledningsnätet i stort.” 
 
”Men jag tror det där med kollisionen mellan viljan att lösa dagvattenfrågan och ekonomiska 
intressen att förtäta och få intäkter på mark är nog, det är en kollision som är ganska svår att lösa.” 

 
4 kommuner, 33 %, nämner att på grund av den otydliga lagstiftningen blir arbetet med 
klimatanpassning av dagvattenhanteringen svårare än vad det behöver vara. Det handlar om, 
enligt respondenterna, att det inte finns tydliga lagar och regler om vilka krav som går att ställa 
vid till exempel översikt- och detaljplanarbete. Utan att ha stöd för det kommunen vill göra blir 
det svårt att motivera varför det borde göras.  
 

”Miljöbalken är heller inte klimatanpassad, alltså i och med att landvillkoren ändras behöver vi 
ompröva en del vattendomar och vi skulle vilja ha ett enklare omprövningsförfarande för det till 
exempel.” 
 
”/…/ grunden är otydliga regler och lagar i botten, som gör att man blir förvirrad och inte vet hur 
stor vikt man ska lägga i det arbetet. Vad man är tvungen till och inte liksom.” 
 
”Man får fixa och trixa och så vidare för att inte bryta mot någon lagstiftning om man vill ha 
fastighetsnära lösningar för dagvattenhantering. /…/ Hade det varit tydligt och så, så hade man nog 
också lättare kunnat hitta formerna för att arbeta med det inom kommunen mellan de olika 
avdelningarna här.” 

 
Otydlig ansvarsfördelning är ytterligare en sak som nämns av 3 kommuner, 25 %, som utgör 
ett problem i arbetet med klimatanpassning. Både fördelning av ansvar mellan de olika 
aktörerna, som nämns i det första citatet nedan, och ansvarsfördelningen inom kommunen, 
vilken enhet på kommunen ska dra det största lasset? Ansvar kan även handla om vem som 
har ansvar för olika delar av kommunens mark, där det kanske inte finns fastlagda planer, 
enligt en respondent. Med ansvarsfördelning följer även vem som är ansvarig för 
finansieringen. Bristande samarbete mellan enheterna på kommunen nämns som ett problem 
av 2 respondenter. Klimatanpassningsarbetet innefattar många enheter på kommunen och det 
krävs både att ansvarsfördelningen är utredd samt att det finns ett intresse av att arbeta 
gemensamt med dagvattenfrågan för att arbetet ska genomföras.   



12 
 

 
”/../ ansvar är inte utrett, hur mycket ska kommunen stå för, hur mycket ska staten stå för, som 
idag bara slår ifrån sig, och hur mycket ska de privata fastighetsägarna stå för.” 
 
”/../ ett problem är det här med fördelning av ansvar mellan fastighetsägare och VA-huvudman och 
kommun, /…/ också fördelningen av betalningsbördan vilket är ett problem då” 

 
”Det är ju en kommunövergripande fråga och det är svårt att få till ett bra kommunövergripande 
samarbete som det har varit då.” 

 
1 respondent menar att det är bristande medvetenhet som är ett stort problem för det fortsatta 
arbetet med klimatanpassning av dagvattenhanteringen i kommunen. Hen menar att det krävs 
att alla förstår vikten av att arbeta med frågan och att det går långsamt för kommunen att ta 
tag i det.  
 

”Det är en realitet i vår vardag och den kommer att kosta pengar och kräva resurser oavsett om vi 
vill det eller inte.” 

 
Något som också tas upp är problemen som kommer med att klimatanpassa redan befintlig 
bebyggelse, vilket nämns av 2 kommuner, 15 %. Ofta finns det en begränsad mängd mark att 
använda till dagvattenlösningar i befintlig bebyggelse vilket begränsar möjligheterna för 
klimatanpassning. Ytterligare en aspekt på brist på mark, enligt en respondent, är att vid 
arbetet med nya planer i områden där det finns begränsat utrymme så måste det ske en 
prioritering mellan till exempel bostäder och dagvattenlösningar.  
 
På frågan om vad som skulle behöva förändras/förbättras för att göra arbetet lättare har 8 
kommuner svarat. Det som nämns av respondenterna är att lagstiftningen behöver 
förtydligas, samarbetet mellan kommunernas enheter behöver förbättras och den generella 
kunskapen hos allmänhet och politiker behöver förbättras för att kunna prioritera arbetet. En 
respondent menar att det kanske i värsta fall behöver ske någon typ av kris för att förståelsen 
för problemet ska öka. Enligt en annan respondent finns det mycket underlag från myndig-
heters håll, men att den kunskapen inte används i tillräcklig utsträckning av kommunen.  
 

”/../ få en bättre samsyn inom samhällsbyggnadssektorn och översvämningsproblem, för det 
hamnar lätt på VA-verksamheten. Till exempel att det är mig du pratar med nu, fast det är ett 
samhällsbyggnadsproblem.” 
 
”Vad är det som krävs och hur ska man göra det och på vilket sätt behöver man samarbeta och vem 
tar kostnaderna för vad?” 

 
4.2.9 Öppen fråga 
I slutet av intervjun ställdes en öppen fråga där respondenten kunde lägga till eller utveckla 
något resonemang som inte hade berörts under intervjun. Några saker som togs upp av 
respondenterna var till exempel vikten av att information om klimatförändringar och 
klimatanpassning når ut till allmänheten för att öka kunskapen och förståelsen även hos andra 
än de som aktivt jobbar med det, att det är många aktörer som måste samarbeta i frågan och 
vilken ambitionsnivå som faktiskt är rimlig för kommunen att ligga på. Angående lagstiftning 
och planarbetet är det en respondent som funderar på hur man säkerställer att dagvattnet 
hanteras på rätt sätt i detaljplaner. 

 
”/../att man verkligen tar upp det på högsta nivå och inte försöka gå ner i organisationen och skylla 
på enskild avdelning som har absolut ingen makt över andra avdelningar att göra nåt. Det måste 
upp till utvecklingsnivå på kommunen.” 

 
”Så det är väl egentligen att det behövs ett generellt informationsflöde ut med vad man faktiskt kan 
göra, för jag tror inte det är så många som vet.” 
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”Ligger jag på en rimlig nivå eller ligger jag under eller över ambitionsnivån i andra delar av landet 
med motsvarande förutsättningar.” 

 
En respondent tar upp att det även finns mycket att förbättra inom området rening av 
dagvatten. Det finns inte mycket lagstiftning som täcker in den frågan och det är svårt för 
kommuner att veta vilka krav som går att ställa på att dagvatten renas på olika sätt för att inte 
förorena recipienten. En annan respondent nämner Svenskt vattens nya publikation p110 och 
frågar sig vilka följder den får för klimatanpassningsarbetet, eftersom det i den finns högre 
krav på höjdsättning av byggnader till exempel. 

 

5 Diskussion  
 

5.1 Val av metod  
Syftet med studien är att undersöka hur kommuner arbetar med klimatanpassning av 
dagvattenhanteringen och att identifiera eventuella problem i arbetet. Eftersom fokus ligger 
på hur tjänstemännen på kommunen beskriver situationen valdes intervju som metod då det 
ger möjlighet för respondenterna att utveckla sina svar och be om förtydligande av frågan om 
den är otydlig (Ahrne och Svensson 2015). Fördelarna med att i stället välja enkät som metod 
hade varit att en större mängd datamaterial förmodligen hade kunnat samlas in och att den 
mänskliga faktorn i att koda intervjumaterialet hade uteblivit (Ahrne och Svensson 2015). 
Materialet samlades in och kodades av samma person vilket innebär att det förmodligen är 
likvärdigt behandlat men kodningen riskerar att färgas av subjektivitet. Det är svårt att avgöra 
hur mycket det kan ha påverkat resultatet.   
 
Ytterligare något som kan ha påverkat resultatet är att det är en subjektiv åsikt som har efter-
frågats i intervjuerna. Resultatet speglar därför den individuella tjänstemannens åsikt om hur 
klimatanpassningsarbetet ser ut i kommunen. Om någon annan på kommunen hade svarat på 
frågorna kanske resultatet hade blivit annorlunda. Det visade sig också under intervjuerna då 
några respondenter uttryckte att svaren nog hade sett annorlunda ut om frågan hade ställts till 
någon annan på kommunen. Respondenterna är också från olika enheter på kommunen vilket 
gör att de har olika erfarenheter och arbetsuppgifter och därför kan ha svarat annorlunda på 
frågan än vad någon från en annan enhet på samma kommun. Det är möjligt att det hade blivit 
ett annat resultat om utgångspunkten hade varit att intervjua enbart de från vatten- och 
avloppsektorn eller enbart de från samhällsbyggnadssektorn till exempel.  
 
För genomförandet av intervjuerna valdes semistrukturella intervjuer där intervjun följer en 
förbestämd mall. De flesta av frågorna verkade förstås utan att de behövde förtydligas medan 
ett par av frågorna behövde förtydligas, till exempel frågan som rör vilket tidsperspektiv 
kommunerna arbetar med i klimatanpassningsarbetet. Eftersom frågorna är riktade mot vissa 
delar av arbetet, till exempel planarbetet, dagvattenstrategi och risk- och sårbarhetsanalys 
finns det en risk att andra sätt att arbeta med klimatanpassning av dagvattenhanteringen inte 
kommit fram i resultatet. Detta försökte kompenseras för genom att avsluta med en fri fråga 
där respondenten kunde ta upp det hen själv ansåg viktigt.  
 
5.2 Kommunernas klimatanpassningsarbete 
På grund av ett lågt antal svarande är det svårt att dra slutsatser om hur kommuner i Västra 
Götalands län generellt arbetar med klimatanpassning av dagvattenhanteringen. De 
kommuner som har intervjuats representerar dock både mindre och större kommuner, samt 
olika delar av länet, vilket gör att resultatet i någon utsträckning ändå är representativt för 
länet generellt. Resultatet visar att det finns en ambition att arbeta med klimatanpassning av 
dagvatten-hantering i de flesta av kommunerna, men att det varierar i vilken utsträckning de 
har/har haft möjlighet att arbeta med frågan. Några kommuner har kommit långt/en bit i 
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arbetet medan de flesta har för avsikt att påbörja ett klimatanpassningsarbete. Olika faktorer, 
problem, verkar påverka huruvida arbetet har kommit igång i kommunen eller inte, vilket 
diskuteras nedan.  
 
5.2.1 Arbetet med klimatanpassning av dagvattenhanteringen 
En klar majoritet av kommunerna har problem med översvämningar (figur 3), vilket innebär 
att det, i de flesta kommuner, kan finnas ett behov av att arbeta med klimatanpassning av 
dagvattenhanteringen för att inte problemen ska förvärras i takt med att klimatet förändras. 
Källerfeldt m.fl. (2012) lyfter att klimatförändringarna kommer att påverka Västra Götalands 
län och att kommunerna kommer behöva hantera till exempel ökade mängder nederbörd och 
högre flöden, vilket utgör ytterligare en grund för att det finns ett behov av att arbeta med 
klimatanpassning av dagvattenhantering i länet. Svaren från kommunerna visar att det inte är 
så många kommuner som har utrett kommunens sårbarhet avseende klimatförändringar med 
hjälp av en risk- och sårbarhetsanalys (figur 4). Det är möjligt att de har gjort utredningar på 
andra sätt och inte inkluderat det i sina svar på frågan, dock försökte frågan ställas på ett sätt 
som skulle öppna upp för en vidare tolkning av begreppet risk- och sårbarhetsanalys. Några 
kommuner gav uttryck för att de är på gång med att påbörja utredningar (figur 4), vilket är 
positivt, eftersom analysen ger en grund för det fortsatta klimatanpassningsarbetet. 
 
Frågorna som ställdes till kommunerna för att ta reda på hur de arbetar med klimatanpassning 
och dagvatten rör områden av kommunarbetet som på olika sätt kan inkludera ett klimat-
anpassningsarbete. De frågor som rör dagvattenstrategi och planarbetet visar att det pågår ett 
arbete med klimatanpassningen av dagvattnet hos de flesta kommunerna, men att det skiljer 
sig åt hur långt arbetet har kommit och i vilken utsträckning de arbetar med det. De flesta 
kommunerna arbetar på något sätt med dagvattenhantering och klimatanpassning i plan-
arbetet (figur 7) medan en del även inkluderar klimatanpassning i någon utsträckning i 
dagvattenstrategin (figur 5 och 6). Flera kommuner uttrycker även att de är på gång med att 
påbörja ett klimatanpassningsarbete inom dessa områden, även om de inte har kommit så 
långt ännu. Arbetet som sker med planer i kommunen är en viktig del av klimatanpassnings-
åtgärderna (Sveriges kommuner och lands-ting 2011), vilket även dagvattenstrategin kan vara 
då den ger en utgångspunkt för hur kommunen generellt vill arbeta med dagvattenfrågor, 
inklusive klimatanpassning (Svenskt vatten 2016).  
 
Majoriteten av respondenterna anser inte att kommunen ligger i fas med klimatanpassnings-
arbetet av dagvattenhanteringen (figur 9). Det är möjligt att arbetet är av den karaktären att 
det aldrig går att ligga helt i fas eftersom ingen vet exakt hur klimatet kommer förändras och 
vilka utmaningar som kommer dyka upp framöver. Samtidigt är det några kommuner som har 
svarat att de tycker att de ligger i fas utifrån förväntade klimatförändringar och förutsättningar 
i kommunen. De som har svarat att de ligger i fas har argumenterat för att de har gjort 
utredningar och därför har en bra överblick över utmaningarna som finns i kommunen vad 
gäller dagvattenhanteringen. De har även vidtagit åtgärder och har ett bra organiserat arbete. 
Det är möjligt att det är de aspekterna som gör att de anser att de är i fas med klimat-
anpassningsarbetet i kommunen. Svaren från respondenterna visar att det förmodligen är 
möjligt för kommunerna att, om förutsättningar fanns, göra mer i arbetet med klimat-
anpassning av dagvattenhanteringen än vad de gör idag.  
 
De flesta kommuner har gett 3 eller lägre (1=lågt och 5=högt) som svar på frågan om vilken 
prioritet klimatanpassning av dagvattenhanteringen har i kommunen (figur 8). Man skulle 
kunna tänka sig att frågorna som rör fas och prioritet hänger ihop, i och med att om arbetet 
inte prioriteras är det svårt att ligga i fas. Samtidigt är det självklart så att om klimatanpassning 
av dagvattenhanteringen inte behövs i någon stor utsträckning i kommunen så får det heller 
inte särskilt stor prioritet trots att kommunen kan anse sig ligga i fas med arbetet. De flesta 
kommuner har problem med översvämningar (figur 3) och därför borde kanske fler kommuner 
ha en högre prioritet med att arbeta med dagvattenhanteringen. Några kommentarer från 
respondenterna rörde att de var i uppstartfasen av klimatanpassningsarbetet och därför inte 
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kunde ge en högre siffra på prioritet just nu men att de förhoppningsvis kan svara annorlunda 
om ett tag.  
 
Som nämndes inledningsvis är det viktigt att arbeta med en långsiktigt hållbar dagvatten-
hantering, både på grund av förändringen med ökad mängd dagvatten i framtiden och på 
grund av dagvattnets behov av att renas innan det når recipienten (Stahre 2004, Svenskt vatten 
2016). Resultatet visar att majoriteten av kommunerna arbetar med lösningar som avser att 
lokalt omhänderta dagvattnet samt fördröja och/eller infiltrera dagvattnet innan det når 
recipienten (se 4.2.4), vilket är en del av en hållbar dagvattenhantering. Det är möjligt att 
frågan uppfattades olika av respondenterna och att svaren på grund av det skilde sig mellan 
kommunerna. Antingen kan frågan ha besvarats utifrån vilka lösningar som är vanligast att 
använda i nyetableringar eller så kan frågan ha besvarats utifrån vilka lösningar som är 
vanligast i kommunen generellt. Det är med andra ord svårt att säga exakt hur fördelningen av 
olika dagvattenlösningar ser ut bland kommunerna.  
 
5.2.2 Tidsperspektiv 
Eftersom klimatförändringarna kommer att ske under lång tid är det också viktigt att 
klimatanpassningsarbetet sker med ett långt tidsperspektiv i åtanke. En av intervjufrågorna 
rör den aspekten och kommunernas svar skiljer sig mellan varandra (se 4.2.7). Kommunernas 
svar varierar mellan att ha ett tydligt definierat tidsperspektiv och att mer ”gå på känsla”. I det 
här fallet blir det tydligt att det saknas en gemensam riktlinje för landet, eller länet, i stort. 
Eftersom det finns mycket underlag för hur klimatet kan förändras fram till år 2100 och det är 
den tidsperioden som används i många rapporter och inte minst av IPCC, borde det vara ett 
rimligt perspektiv att använda sig av och fler kommuner borde kanske anamma det. Det är 
dock viktigt att ha i åtanke att klimatförändringarna inte kommer att upphöra år 2100 utan att 
arbetet med klimatanpassning kräver flexibilitet och ett långsiktigt tänk för att underlätta även 
i framtiden.   
 
5.2.3 Problem i arbetet 
Resultatet visar att arbetet med klimatanpassning av dagvattenhanteringen inte är helt 
problemfritt och att det fortfarande finns mycket att förändra för att underlätta för 
kommunerna. De problem som lyfts av respondenterna är främst resursbrist/finansiering, 
ansvarsfördelning och otydlig lagstiftning (se 4.2.8). Dessa områden är sådant som har nämnts 
av myndigheter tidigare som något som behöver ses över och förändras för att göra klimat-
anpassningsarbetet lättare för kommunerna (Svenskt vatten 2016, länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 2014). Något som också nämns som problem i arbetet av flera kommuner är 
kunskapsnivån, eller medvetenheten, om att klimatanpassning är viktig och behövs, både vad 
gäller alla enheter på kommunen samt allmänheten. En respondent menar att allmänheten 
behöver större kunskap om att klimatförändringarna redan är en realitet, vilket möjligtvis 
skulle skapa större förståelse för att det krävs resurser till det.  
 
Även om ingen vet med säkerhet hur klimatet kommer förändras så borde det ändå gå att ge 
kommunerna bättre förutsättningar för att arbeta både med klimatanpassning generellt och 
med anpassning av dagvattenhanteringen. Regeringen tillsatte förra året en utredning i frågan 
som ska vara klar i februari 2017. Utredningen ska svara på huruvida lagstiftningen behöver 
förändras för att ansvarsfördelning och finansiering ska bli tydligare i arbetet med 
klimatanpassning (Dir. 2015:115). Förhoppningsvis är det ytterligare ett steg i rätt riktning för 
att underlätta för kommunerna.  
 
En respondent nämner under intervjun att det finns mycket information att tillgå från olika 
myndigheter, vilket är en stor hjälp, men att informationen inte verkar nå ut för att få frågan 
att prioriteras i tillräckligt stor utsträckning ändå. Det är också uppfattningen som bildats 
under uppsatsens gång, att det finns mycket kunskap och information från både statliga 
myndigheter och länsstyrelser. Frågan är vad som skulle behövas för att få informationen att 
nå ut till de som har möjlighet att prioritera och besluta i kommunen. För som nämnts flera 
gånger innan, kommunen har ett stort ansvar i klimatanpassningsarbetet eftersom de tar fram 
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och beslutar om till exempel planer. Det verkar därför vara av vikt att arbeta för att 
informationen når till alla delar på kommunen istället för att enstaka tjänstemän ska behöva 
dra hela lasset själv.  
 
5.3 Slutsats  
 

- En majoritet av kommunerna arbetar med klimatanpassning av dagvatten-
hanteringen i planarbetet i viss utsträckning samt att vissa kommuner även 
inkluderar klimatanpassningsstrategier i dagvattenstrategin.  

- Majoriteten av kommunerna anser inte att de har gjort/gör tillräckligt för att anpassa 
dagvattenhanteringen efter klimatförändringarna  

- En majoritet av kommunerna anser inte att klimatanpassning av dagvatten-
hanteringen har särskilt hög prioritet generellt i kommunen 

- Det verkar saknas gemensamma riktlinjer för länet vad gäller vilket tidsperspektiv 
som behövs i arbetet med klimatanpassning. 

- De vanligaste problemen som finns i klimatanpassningsarbetet av dagvatten-
hanteringen är resursbrist/finansiering, ansvarsfördelning och otydlig lagstiftning. 
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