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1. Sammanfattning
Studien bygger på undersökningar gjorda av FN:s klimatpanel och Svenska klimatberäkningar
som bedömer att översvämningsrisken kommer att öka då antal extrema
nederbördsperioder och mängden nederbörd kommer att öka. Men även då havsnivån
kommer stiga. Studiens syfte är att studera hur två svenska kommuner arbetar, redan i
översikts- och detaljplaner, för att minimera de ekonomiska, sociala och ekologiska
konsekvenserna av översvämningar. Metoden har varit att studera översiktsplaner samt
detaljplaner från vardera kommun. Ett antal kriterier har tagits fram utifrån olika forskares
syn på hur man kan klimatanpassa i kommunernas planläggning. Kriterierna har sedan
använts för att kunna bedöma hur långt de två kommunerna har kommit i arbetet med att
minska riskerna. Slutsatsen visar på att kommunerna arbetar enligt EU:s direktiv men att det
saknas både klimatanpassningsmål och strategier för hur kommunerna i sitt
vattenvårdsarbete kan integrera de olika ekonomiska, sociala och ekologiska värderna
samtidigt som de minskar riskerna för översvämningar.

2. Summary
The study is based on the UN climat panel and on Swedish climate calculations that the risk
for flooding will increase as a result of increasing periods of extreme precipitation and
increased precipitation amount. An increased sea level is also aspected. The study purposes
is to assess how two Swedish municipalities are working, in their general and detailed plans,
to minimize the economic, social and environmental consequences of flooding. The method
has been to study general and detail plans from each municipality. A number of criteria have
been developed by dint of various researchers views on how to adapt climate perspectives in
municipality development plans. These criteria are then used to judge how far the two
municipalities has achieved in there efforts to reduce risk. The conclusion show that the
municipalities are working according to the EU Directive but lack both in not having any
goals for climate adaptation or any strategies for how the municipalities, in their water
conservation work, can integrate the economic, social and ecological values and in the same
time reduce the risk of flooding.
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4. Inledning
Under perioden 1998 till 2002 drabbades länder i den Europeiska Unionen av över 100
översvämningar med runt 700 dödsfall till följd. Samtidigt tvingades omkring en halv miljon
människor att flytta och försäkrade ekonomiska förluster har beräknats till minst 25 miljoner
euro (KOM(2004)427). Men det är inte bara länder i den Europeiska Unionen som är
drabbade utan detta är en global företeelse. Forskare konstaterar även att antalet kraftiga
översvämningar kommer att öka i framtiden. Detta på grund av klimatförändringar (Milly et
al. 2002).

4.1 Globalt och Svenskt klimatscenario
Studier gjorda av FN:s klimatpanel visar att under de senaste 100 åren har det
förekommit ökade medeltemperaturer, fler perioder med extrem nederbörd och ökade
havsnivåer. Den trenden menar FN:s klimatpanel beror på mänskliga aktiviteter och då
främst utsläpp av koldioxid från transportsystemen. Utsläppen förväntas inte minska de
närmsta åren, vilket troligtvis kommer bidra till att klimatförändringen inte stoppas upp.
Därför slår de fast att det redan nu är viktigt att klimatanpassa sig till de troliga hoten som de
olika klimatscenariona målar upp (IPCC, 2007).
Även i Sverige bedöms risken för översvämningar öka, detta då nederbörden i landet
förväntas öka främst under höst, vinter och vår samt att antalet intensiva regnperioder
kommer bli fler och kraftigare. Bedömningen är att även vattenflödet och avrinningen
kommer öka samt att havsnivån i Östersjön förväntas höjas med upp till 0,8 meter under de
närmsta 100 åren och sedan fortsätta att stiga under århundraden framöver. I dessa
beräkningar är då inte issmältningar i Grönland och Antarktis medräknade (SOU, 2007:60,
s.158-185). För Mälaren bedöms vattennivån öka med 0,3 meter (SOC, 2006:94, s.14).
De ekonomiska följderna av översvämningar kan komma att bli stora om en
klimatanpassning inte genomförs. För Mälarområdet beräknas de direkta kostnaderna av
översvämningar ligga på minst 11 miljarder kronor (både för 100-årsflöde och
dimensionerande nivåer). I denna beräkning är inte de indirekta kostnaderna, såsom avbrott
i kommunikation och handel, inräknade (SOC, 2006:94, s.14-15).

4.2 EU:s vatten- och översvämningsdirektiv
I EU har man antagit översvämningsdirektivet 2007/60/EG, år 2007, vars syfte är att
minska de ogynnsamma följderna av översvämningarna för människohälsan, miljön,
kulturarvet och ekonomisk verksamhet samt att man velat minska sannolikheten för nya
översvämningar. Enligt översvämningsdirektivet ska alla medlemsstater genomföra en
preliminär riskanalys för betydande översvämningsrisker senast december 2011, upparbeta
kartor över översvämningshotade områden senast december 2013 samt upparbeta
riskhanteringsplaner senast december 2015. Planerna ska inriktas på förebyggande, skydd
och beredskap, inbegripet översvämningsprognoser och system för varning. Lämpliga mål
ska fastställas för hantering av översvämningsrisker (Direktiv 2007/60/EG). EU har även
tidigare antagit Vattendirektivet 2000/60/EG vars syfte är att skydda inlandsytvatten, vatten
i övergångszoner, kustvatten och grundvatten mot bland annat ytterligare försämringar i
status hos akvatiska ekosystem. Tanken med direktivet är att skydda och förbättra statusen
samt bidra till att mildra effekterna av bland annat översvämning och torka (Direktiv
2000/60/EG).

6

Markus Malm, Mittuniversitetet, 2012
Samstämmighet mellan kommmunplanering och klimatsenarier

4.3 Lagar och förordningar som berör klimatanpassningsarbetet i Sverige
Både i Sverige och internationellt saknas det tydliga klimatstrategier som involverar mål
och handlingsplaner för klimatanpassning. I Sveriges klimatstrategi samt i den sammanhållna
klimat- och energipolitiken finns det enbart mål och strategier för att begränsa
klimatpåverkan (prop. 2001/02:55; prop. 2008/09:162). Detta har även Boverket lyft fram
som ett problem och menar att arbetet med kommunernas fysiska planering underlättas av
en gemensam planeringshorisont att förhålla sig till (Boverket, 2010). I Sverige finns det ett
antal olika lagar som reglerar det område som denna studie studerar. Några av dessa som är
av intresse är:

SFS 1998:808 Miljöbalken

Författningen SFS 2009:956. Reglerar EU:s översvämningsdirektiv

Plan- och Bygglagen (2010:900) syftar till att ge en god och långsiktigt hållbar livsmiljö
för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.
 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
 Lag 2010:882, ändring av miljöbalken, kapitel om miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap 1 § i Lag 2006:544 ska kommuner och landsting analysera vilka extraordinära
händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa
händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Denna analys ska ligga till grund för en
hanteringsplan för dessa risker som vid varje mandatperiod ska uppdateras och antas (Lag
2006:544).

4.4 Riskanalys
C. Kabul med flera menar att det är viktigt att arbeta med en integrerad metod, där sociala,
ekologiska och ekonomiska värden värderas tillsammans (Kabul et al. 2009, Brouwer 2004).
Detta är extra viktigt när en riskanalys tas fram för urbana miljöer. Exempel på sociala
värden är bland annat fysisk skada och förgiftat dricksvatten. Ekologiska värden
exemplifieras som biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Kabul et al. 2009). Ett exempel
på detta är det som Roy Brouwer och Remco van Ek (2004) lyfter, där Nederländerna 1998
gjort ett försök att i den nationella vattenpolicyn införa att man ska öka samstämmigheten
mellan vattenpolicyn, bevarandet av miljön och den fysiska planeringen.
Ett sätt att genomföra en riskanalys är att göra det i enlighet med Figur 1. Först
definieras vilka olika typer av källor som finns, sedan lokaliseras de olika flödesvägarna som
denna källa kan ta och vem/vad som följaktligen blir mottagaren. När detta är genomfört
kan konsekvensen av källan definieras.
I Sverige har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utfört en första
preliminär riskbedömning enligt förordning (2009:956). MSB har definierat 18 tätorter som
har en betydande risk för översvämningar. Riskbedömningen inkluderar inte stigande
havsnivåer utan bedömningen har enbart utgått från översvämningsrisken från sjöar och
vattendrag. De fyra viktigaste områdena som legat till grund för MSB:s bedömning och
identifieringen av de 18 orterna, är miljö, hälsa, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
MSB har sedan 1998 genomfört översiktliga översvämningskarteringar (MSB, 2011). På
grund av en felmarginal på ±0,5 meter i kalibreringspunkterna som används för att göra
karteringar behöver de flesta kommuner genomföra en utförligare kartering för att
beslutsunderlagen ska vara så korrekta som möjligt (Länsstyrelserna 2006, s.11). Kabul et al.
7
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(2009) menar att en detaljerad karteringskunskap på lokal nivå, och då främst i en urban
miljö, är viktigt för att kunna hantera översvämningshoten. De menar även att det, för att
kunna hantera och anpassa sig till översvämningsriskerna, är viktigt att kunskapen blir
kommunicerad till de olika berörda grupperna, inkluderat räddningspersonal, politiker och
befolkningen. Boverket förtydligar detta utifrån en plan- och byggprocess att det är viktigt
att information om risker med klimatförändringen inte stannar i planen utan överförs till
byggherren och fastighetsförvaltaren (Boverket, 2010, s.27).

Figur 1. Analysmetod för bedömning av översvämningsrisker (efter ICE, 2001) (se Nyberg s16)

4.5 Vattenförvaltning
Integrerad vattenresurshantering (Integrated Water Resources Management - IWRM),
är det effektivaste alternativet för vattenförvaltning enligt Cardwell et al. (2006). De
definierar IWRC som en koordinerad och målstyrd process för att hantera utvecklingen och
användandet av vattendrag, sjöar, hav, våtmarker och andra våtområden. De menar att det
är viktigt att se hanteringen av vatten som en integrering mellan institutioner, yta, syfte och
tid. Utifrån detta menar de att vattenhantering inte helt kan förhålla sig till nationella mål,
utan måste utgå ifrån lokala och regionala mål, som i vissa fall även kan vara i konflikt med
de nationella.
Colin Green (2004) argumenterar för användandet av IWRM, då det underlättar arbetet
med att förbättra vattenkvaliteten och minimera översvämningsriskerna. Fördelar med
metoden, menar han, är att den får oss att fundera på hur vi ser på översvämningar, hur och
vilka val vi gör samt hur vi implementerar dessa. Bland annat menar Green (2004) att man
måste se markanvändandet och förändringar av vattendrag som en del av en pågående
process, likväl som vi gör med klimatförändringen. Detta då översvämningsrisken påverkas
av hur marken används. Han menar även att vi inte kan se översvämningar som en isolerad
händelse utan att de måste ses i en helhet, tillsammans med bland annat vattenresurser och
torrperioder, för att vi ska kunna tillhandahålla en god vattenkvalitet.
I Figur 2 visas utvecklingen av synen på översvämningar över tid fram till arbetet med
IWRM som Green (2004) och Cardwell et al. (2006) pratar om.
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Figur 2. Översvämningshanteringens utveckling (efter Nyberg, 2008)

Den svenska vattenförvaltningen har delats in i fem vattendistrikt. Vartdera av
vattendistrikten har arbetat fram riskhanteringsplaner som ska ligga till grund för
vattenförvaltningsarbete inom distrikten (http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/omvattenmyndigheterna/beslutsdokument /Pages/default.aspx, hittad 2012-03-23).
Miljökvalitetsnormer för både yt- och grundvatten finns uppsatta, och bygger på
Naturvårsverkets föreskrifter om klassificering. Kvalitetskravet för ytvatten är att senast
2015 ska den ekologiska statusen vara hög eller god och god för kemisk status. För
grundvattnet gäller samma datum men här gäller god status för ekologisk så som för kemisk
(Vattenmyndigheten, 2009).

4.6 Klimatanpassningsarbete
Green (2004) menar att vi måste ha ett multifunktionellt förhållningssätt vid planering
för att minimera riskerna för översvämningar. Ett exempel han ger, utifrån ett mindre urbant
avrinningsområde, är att insamling av regnvatten både minskar risken för översvämningar
samtidigt som det förbättrar statusen på vattenkvaliteten. Brouwer & van Ek (2004) menar
att förändrad markanvändning, så som skapandet av våtmarker och nya flodvägar, är
ekonomiskt försvarbart i ett längre tidsperspektiv på runt 100 år. Även i ett kortare
perspektiv är det att föredra ett förändrat markanvändande och restaurering av buffertzoner
framför att förstärka diken och bygga vallar, om de sociala och de ekologiska värdena vägs
in, som diskuterats ovan. Även Green (2004) menar att diken är en sämre lösning då de
bland annat kan försvagas på grund av erosion. I stället lyfter han upp fyra alternativ som
han ser som de mest fördelaktiga. Dessa är att ändra avrinningsströmmen, öka
buffertkapaciteten, förbättra vattendragets kapacitet och att separera mänskliga aktiviteter
från vattendrag. Green (2004) menar även att det inte är någon större skillnad mellan
vattenreservoarer eller våtmarker, detta då båda försinkar strömhastigheten på vattnet, kan
buffra vatten samt minska risken för översvämningspikar. Men för att dessa båda ska
fungera optimalt måste de vara dimensionerade så att utflödet och inflödet går att
kontrollera.
Abbette Semandeni-Davis et al. (2008) har utifrån en studie på Helsingborgs (Sverige)
dag- och avloppsvattenssystem konstaterat att det måste till en omställning för att inte
näringsämnen ska läcka ut från ledningarna vid extremt regn. Studien bygger på FN:s
klimatscenarion samt den svenska demografitrenden som visar på en tydlig
befolkningsökning i städerna. De exempel de lyfter fram för att mota detta problem bygger
dels på att stora delar av stadens dagvatten tas om hand lokalt, genom bland annat gröna
tak och öppna vattenkanaler, och dels på fokus på att minska utsläppen och vattenmängden
9
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från hushållen. Detta menar de kan göras genom att bland annat installera urinseparerande
och snålspolande toaletter. Även Boverket menar att lokalt omhändertagande av dagvatten
är en bra lösning då kommunerna ska dimensionera dagvattensystem så att de klarar flöden
enligt Svenska Vattens dimensioneringsanvisningar. Men vid ett extremt regn kanske inte
systemen klarar av att hantera vattenflödet, eller så sätts en vattenväg igen, och då är det
viktigt att kommunerna har konstruerat andra alternativa lösningar för att leda bort eller
omhänderta vattnet (Boverket 2010).
En annan viktig aspekt, enligt Brouwer & van Ek (2004), är information och delaktighet.
De menar att informationsspridningen till och delaktigheten i beslutsprocesser av
intressenterna (boende, politiker, affärsidkare etc.) i översvämningshotade områden är
viktiga för att skapa en större förståelse för framförallt de sociala värdena som är hotade.
Något de menar kan förändra synen hos berörda parter när det gäller hanteringen av
översvämningshoten.
Green (2004) konstaterar att det är billigare för en kommun att hantera
översvämningsrisken än vad det är för privatpersoner inom ett riskområde, då en samlad
insats blir billigare i längden.

4.7 Fysisk planering
En viktig aspekt med att arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen är bland
annat att livslängden för byggnader och infrastruktur är lång och då bör anpassas efter att
klara av en förväntad förändring på lokaliseringsplatsen. Enligt Boverket är livslängden minst
50-100 år för en genomsnittlig byggnad och ännu längre för infrastruktur (Boverket 2009,
s.3).
Iain White & Juliet Richards (2007) menar att utvecklingsplaner många gånger kan spela
den viktigaste rollen för att hantera och undvika översvämningar, då man i dessa kan
förhålla lokalisering, typ, design, funktion av utveckling till vilken risk det finns för exempelvis
en översvämning.
Översiktsplaner och deltaljplaner är viktiga styrdokument för en kommun. I arbetet med
dessa planer har kommunerna möjlighet att sätta upp grundförutsättningar och riktlinjer för
hanteringen av klimatanpassningen för nybyggande och för befintlig bebyggelse. Exempelvis
kan en översiktsplan peka ut känsliga områden för översvämningar och var ett
bostadsområde ska lokaliseras i förhållande till detta. En detaljplan reglerar exempelvis
vilken typ av byggnad som får byggas och hur stor den får vara. Detaljplanen är till skillnad
från översiktsplanen juridiskt bindande men länsstyrelsen kan, enligt Plan och Bygglagen
(PBL) kap 12, upphäva detaljplanen om den strider mot vissa väsentliga statliga intressen
(Boverket, 2010, s.28-30). I Plan och Bygglagen, PBL, (4 kap 12§) ges kommunerna möjlighet
att i detaljplanen bestämma om skyddsåtgärder för att motverka markföroreningar, olyckor,
översvämningar och erosion (PBL, 2010:900). Boverket ger några exempel, se bilaga 1, på
olika sett att i fysisk planering klimatanpassa (Boverket, 2010, s.28-30).
Länsstyrelserna i Mellansverige har tagit fram rekommendationer för markanvändning
vid nybebyggelse för att begränsa konsekvenserna av höga flöden vid fysisk planering.
Rekommendationerna pekar på att det endast är markområden med låg sannolikhet för
översvämning som bör bebyggas med samhällsfunktioner av betydande vikt, som sjukhus,
skolor och betydelsefull infrastruktur (järnväg, VA/avfallsanläggningar etc.). För markområde
som hotas av 100-årsflöde, se 5.2.2, eller högre rekommenderas att det inte upprättas
någon ny bebyggelse. Undantag kan göras för enkla byggnader, exempelvis ett garage.
Gällande markområden som hotas av högsta dimensionerade flöden är rekommendationen
10
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att bara bebyggelse eller infrastruktur av mindre vikt av intresse kan lokaliseras. Exempel är
enstaka villor, fritidshus och industrier med obetydlig eller liten miljöpåverkan
(Länsstyrelsen, 2006, s.18).

Låg sannolikhet för översvämning

→

Nivå högsta dimensionerade flöde

→

Nivå 100-årsflöde

→

Normalvattenstånd

→

Figur 3. Rekommendationer för markområden vid olika vattenflöden. (Länsstyrelserna 2006, s.18)

4.8 Spridning av farliga ämnen
Förorenade områden är ett större miljöhot än pågående miljöfarlig verksamhet menar
naturvårdsverket. Därför är det viktigt att lokaliserar dessa områden så de kan undersökas,
riskbedömas och i många fall även efterbehandlas på ett lämpligt sätt
(http://www.naturvardsverket.se/ebh, hittad 2012-05-17). När ett förorenat område
överlappar med ett område med risk för skred, ras eller översvämning, föreligger en risk för
en ökad spridning av föroreningar. Förorenad jord kan genom massrörelsen förflyttas upp till
markytan vilket leder till ökad exponeringsrisk. Skulle massrörelsen leda till dämning, kan
översvämning leda till utlakning och en ansamling av föroreningar i områden uppströms
(http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Oktober-2011/Innehall/Ovriga-artiklar/Skredkan-sprida-miljogift/, hittad 2012-05-17).

5. Syfte och frågeställningar
Studiens syfte är att studera hur svenska kommuner förhåller sig till rådande
klimatscenarier i kommunal planering samt hur de arbetar med att hantera och bedöma
risker inom kommunens vattenmiljö. Detta för att minska framtida ekonomiska, sociala och
ekologiska förluster och kostnader. Studiens frågeställningar är:
o Är kommunernas översikts- och detaljplaner samstämmiga med vad rådande
klimatscenarier beskriver om riskerna för översvämningar inom kommunen?
o Är kommunernas vattenvårdsarbete tillfredsställande för att uppnå
vattenmyndigheternas uppsatta miljökvalitetsnormer för vattenmiljö i Norra
Östersjöns vattendistrikt åren 2009-2015?
o Vilka skillnader finns det mellan de undersökta kommunernas förhållande till de
rådande klimatscenarierna och vad kan dessa skillnader bero på?

5.1 Avgränsning
Studien har avgränsats till två kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt. Dessa två
kommuner är Uppsala och Enköping. Bedömning av de klimatscenarier som är utarbetade
för Sverige, och som ligger till grund för kommunernas arbete, har inte gjorts. Detta utifrån
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att studien ska svara på hur kommunerna förhåller sig till rådande klimatscenarier för
Sverige och inte om rådande scenarier är korrekta eller inte.

5.2 Begreppsförklaring
5.2.1 Översvämning

Med översvämning menas då vatten täcker ytor utanför normala gränser för sjöar,
vattendrag eller hav (Länsstyrelsen 2006, s.11).
5.2.2 100-årsflöde och dimensionerad nivå

Med 100-årsflöde menas översvämningar som har en återkomsttid på 100 år, vilket medför
en sannolikhet att drabbas av en översvämning på 63 %. Med dimensionerad nivå menas
översvämningar med en återkomsttid på mer än 100 år. Sannolikheten för att en
dimensionerad nivå ska infalla under en 100-årsperiod är 9,5 % (SOC 2006:94, s.40).

6. Metod
Val av vattendistrikt bygger på författarens eget intresse av området då författaren bor
och arbetar i området.
Kommunerna har inte valts med någon specifik vetenskaplig urvalsmetod. Istället har
intresset varit att studera två kommuner som båda har erfarenhet av historiska
översvämningar samt hyser risker för återkommande översvämningar av olika slag.
Översiktsplanen för respektive kommun har studerats. För en av kommunerna har även
en samrådshandling studerats då denna varit ute på remiss via kommunens hemsida under
perioden för denna studie. Även fördjupade översiktplaner för de båda kommunerna har
studerats. Dessa valdes utifrån att de inte är äldre än 10 år.
Tre detaljplaner och två programhandlingar från respektive kommun har studerats.
Handlingarna och planerna har valts utifrån olika kriterier. Det gemensamma för de valda
handlingarna/planerna är att de inte är äldre än 10 år samt att syfte finns att planlägga
bostäder eller viktiga byggnader för samhällsfunktion. Vidare har följande kriterier använts
för vardera typ av dokument:
 Att minst en ligger inom område med definierad risk för översvämning eller återfinns
inom ett område med dokumenterad historisk översvämning
 Att minst en ligger inom tätort
För att analysera resultatet har ett antal kriterier utarbetats, se Tabell 1, utifrån de fakta
som redogjorts för inledningsvis i studien.

7. Resultat
7.1 Uppsala län
7.1.1 Visionen

I länets regionala utvecklingsprogram framgår att länets vision för år 2020 är att
”Uppsala län ska vara en attraktiv kunskapsregion i Europa med hållbar tillväxt som
ledstjärna”. Utvecklingen ska bygga på långsiktig hållbarhet och på människor och
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samhällens behov. Två av de strategiska programområden som ska vägvisa länet i arbetet är:
(Uppsala kommun, 2008):



Klimatneutrala Uppsala län. Minskad klimatpåverkan och långsiktig hållbar
energitillförsel skapar nya möjligheter i Uppsala län.
Attraktiva Uppsala län. I Uppsala län erbjuds goda livsvillkor och attraktivt boende.

Ur en studie gjord av Länsstyrelserna finns dokumentation av historiska översvämningar i
länet. I denna studie kan konstateras att länet under det senaste århundradet har haft ett
antal större översvämningar, främst åren 1924, 1977 och 2000, med olika följder för
ekonomiska, sociala och miljömässiga värden (Länsstyrelsen, 2010).
Uppsala län har även genomfört en klimat- och sårbarhetsanalys för länet. Klimatanalysen
som ligger till grund för rapporten är SOC 2007:60, som finns presenterad under punkt 4.1.
De troliga konsekvenserna som rapporten bland annat lyfter fram är ökad förekomst av
översvämningar i både dag- och avloppssystem, skador på byggnader från ras och skred
samt att förekomsten av infektionssjukdomar hos människor blir vanligar (Länsstyrelsen,
2009)

7.2 Uppsala Kommun
Uppsala kommun är landets fjärde största kommun. Inflyttningen är stor på grund av en
snabbt ökande sysselsättningsutveckling i regionen. I december 2009 bodde nästan 200 000
invånare i kommunen (Figur 4). Det är inte bara till Uppsala stad som inflyttningen ökat,
även landsbygden har haft en kraftig ökning sedan år 2000 och idag är landsbygden
jämförelsevis tätbefolkad mot vad den var tio år tidigare. Men stadens betydelse, för såväl
omkringliggande tätorter som för landsbygden, är fortfarande hög då service och
arbetsplatser minskat utanför Uppsala stad. Beräkningar visar på att det kan komma att
behövas drygt 18 000 nya bostäder fram till år 2030 i Uppsala stad för att kunna möta
inflyttningsbehovet.
Kommunens begränsade antal sjöar innebär låg magasineringskapacitet av vatten. Detta
tillsammans med att landskapet är låglänt gör att det uppstår kraftiga variationer av
vattenflödet över året, främst påverkad av nederbörd (Uppsala kommun, 2010).
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Figur 4. Befolkningsutveckling inom olika geografiska områden(Uppsala kommun, 2010)

7.2.1 Vision

Kommunens vision som nämnts i översiktsplanen från år 2010 sträcker sig till 2030 och
bygger bland annat på de mänskliga rättigheterna som betonar allas lika värde, delaktighet
och inflytande. Den bygger även på att man vill säkerställa den biologiska mångfalden, miljön
och folkhälsan samt motverka klimatförändringar. Det nämns även att kommunen är på väg
mot klimatneutralitet samt att beredskapen för att möta effekter av klimatförändringar är
god (Uppsala kommun, 2010).
7.2.2 Vattenkvaliten inom kommunen

Enligt vattenmyndigheten så har de flesta av kommunens vattendrag och sjöar måttlig
till god status. I vissa undantag är statusen dålig eller otillfredsställande. Men bedömningar
som är gjorda är att statusen i de flesta vattendragen och sjöarna kommer att kunna uppnå
god status till år 2015. Den kemiska statusen är överlag god. I de fall den inte är det
sammanfaller det med de vattendrag och sjöar som inte uppfyller måttlig eller god ekologisk
status. För grundvattnet är både den ekologiska och kemiska statusen god i alla fall utom
två. Men bedömningen som gjorts är att kommunen kommer nå god status på dessa till år
2015 eller allra senast till år 2021 (Vattenmyndigheten, 2009).
7.2.3 Tidigare översvämningar

Ett av de största vårflödena i Fyrisån inträffade år 1900 och medförde att stora delar av
centrala Uppsala och områden uppströms dabbades hårt. Bland annat stod vissa hus under
vatten så att människor var tvungna att evakueras. Men även näringsliv, tekniska
försörjningssystem och transportsystem drabbades. Det finns uppgifter om att
järnvägsstationen låg under vatten, något som då även drabbade regional och nationella
förbindelser. Översvämningsarealen för det året överrensstämmer med dagens 100-års nivå.
Även år 1986 och 1997 drabbades Uppsala kommun av lokala översvämningar på grund av
långvariga extrema nederbördsperioder. En bidragande anledning till översvämningarna var
att dagvattenledningarna inte var rätt dimensionerade. Om översvämningar skulle inträffa
idag är räddningsverket bättre rustade och varningssystem för höga flöden och kraftig
nederbörd finns. Men bedömningen görs att skulle en likande översvämning som den år
1900 inträffa igen skulle konsekvenserna bli värre då staden utvecklats och expanderats mer
än för över 100 år sedan (Länsstyrelsen, 2010).
7.2.4 Mark- och vattenanvändning

I översiktsplanen framhävs att byggande inom stadsväven ska göras med hänsyn till
platsens karaktär och dess roll för staden. Meningen är att byggandet ska berika
omgivningen genom att förhöja de karakteristiska särdragen området hyser. Även grönkilar,
sammanhängande grönområden från centrala staden ut mot omgivande områden, ses som
viktiga och skall värnas. De är bland annat viktiga då de magasinerar dagvatten, renar och
filtrerar grundvatten samt buffrar klimatpåverkan. I stadsväven är det främst de sociala
värdena som gäller vid utformning av grönområden men utveckling och stärkande av de
ekologiska värdena ses även som viktigt att aktivt arbeta med. Jordbruksmarken ses som
viktig utifrån ett klimatperspektiv då den tillsammans med landsbygden i ökad utsträckning
kan stå för energi- och matproduktion. Även folkhälsoperspektivet lyfts fram som ett viktigt
värde som landsbygden bidrar med. Kommunen har som mål att bevara och utveckla
stränder vid åar och sjöar som rekreationsmiljöer samt livsmiljö för fauna och flora. Fyrisåns
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strandkanter och promenadstråk nämns som viktiga utifrån dess kapacitet att bidra till
rekreation och identitetskapande (Uppsala kommun, 2010).
7.2.5 Riskområden

Områden som kan komma att översvämmas, främst av kraftig nederbörd, är låglänta
områden i terrängen. Skredrisker finns utmed norra dalgången för Fyrisån, mellan Ulva Kvarn
och Klastorp samt utmed Jumkilsån nedströms Dalkarlsbo fram till och med Fyrisån. Enligt
miljökonsekvensbeskrivningen till översiktsplanen pekas tre utvecklingsområden ut då de
står i konflikt med utpekade områden för översvämning. Dessa är Kungsängen, Innerstaden
och delar av Nordvästra Staden. Figur 5 visar översvämningsrisken för Uppsala stad. En
översvämningskartering utmed Sävjaån-Funboån är planerad att genomföras (Uppsala
kommun, 2010).
7.2.6 Riktlinjer för riskområden etc.

Vid lokalisering av byggnader ska Länsstyrelsens riktlinjer följas, se Figur 3, samt att
områden med översvämningsrisker inte ska bebyggas om inte särskilda åtgärder vidtas för
att hantera samt minimera påföljande konsekvenser av potentiella översvämningar. För de
tre riskområdena som nämnts ovan under punkt 7.2.4 är riktlinjen att hänsyn ska tas till
skred och glidrörelser vid lokalisering av bebyggelse. Bland rutiner för planläggning,
lovprövning och annan ärendehandläggning gällande utformning av den byggda miljön lyfts
flera viktiga riktlinjer upp, som att bevara stadens karaktär, utforma miljön för minskat buller
och bevara landskapsbilden. Inga riktlinjer för hur man ska minska översvämningsriskerna
nämns. För yt- och grundvatten är kommunens riktlinje att normen ”god ekologisk status”
ska uppnås i enlighet med vattenmyndighetens riktlinjer (Uppsala kommun, 2010).
7.2.7 Vatten och avlopp

Kommunen har målet att risken för att vattendrag ska förorenas ska vara låg. Tillgången
och kvaliteten på kommunens grundvatten ska värnas. Kommunen menar att
myndighetstillsynen på enskilda avloppsanläggningar måste förbättras så att utsläppen av
näringsämnen minskar. För VA-försörjningen är riktlinjen att bebyggelse utanför kommunalt
VA-område kräver att en VA-plan säkerställs redan innan byggandet, samt att
kretsloppslösningar för avlopp ska prioriteras och eftersträvas. VA-försörjningen bör även
ske gemensamt och regleras som villkor i detaljplanen. Även en strategi för hantering av
dagvatten ska tas fram enligt översiktsplanen. Denna ska innehålla anvisningar för bland
annat hur dagvatten ska omhändertas för att bemöta bland annat översvämningsrisken.
Dagvattenlösningar bör utformas så att föroreningshalter begränsas samt att sociala,
estetiska och biologiska värden främjas. Lågpunkter i landskapet bör utnyttjas för
dagvattenuppsamling, både då platsen inte är optimala för byggnader utifrån
översvämningsrisken och då platsen har en naturlig tillrinning. Även materialval vid
byggande bör ses över så att tillförsel av skadliga ämnen begränsas samt att lokala lösningar
väljs för rening och flödesutjämning. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen till
översiktsplanen kommer andelen hårdgjorda ytor att öka, något som medför ökad avrinning
av dagvatten. Miljökonsekvensbeskrivningen pekar samtidig på att förutsättningarna för att
uppföra nya dagvattenanläggningar eller att nyttja befintlig anläggning inom kommunen är
god (Uppsala kommun, 2010).
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Figur 5. Översvämningsrisken för Uppsala stad (Uppsala kommun, 2010)

7.2.8 Förorenad mark

I kommunen finns en del kända områden med föroreningar i marken. Främst är det
gamla industriområden. Några av de platser som nämns är Kungsängen, Librobäcken och
kring Ekebybruk. Det finns även platser som läcker förorenat lakvatten, bland annat från ett
100-tal gamla deponier, men även från kommunens nuvarande avfallsanläggning vid
Hovgården (Uppsala kommun, 2010).
7.2.9 Strandskydd

Generellt strandskydd, på 100 meter, gäller för alla sjöar och vattendrag. Utvidgat
strandskydd, upp till 300 meter, gäller för bland annat Björkllinge-Långsjön, sjöarna i
Vällenområdet och Funbo-Lännaområdet, samt för Hågaån, delar av Fyrisån samt för
obebyggda delar av Mälarens stränder (Uppsala kommun, 2010).

7.3 Enköpings kommun
Av kommunens totala yta är cirka 50 procent jordbruksmark. Kommunen har 16 mil
strand mot mälaren, varav 5 mil är strandängar, det vill säga antingen låglänta eller
vassbeklädda ängar. Våtmarksarealen motsvarar cirka två procent, varav hälften är
strandängar eller strandsumpskogar kring Mälaren. Nästan all tidigare våtmark är utdikade.
Sedan 1994 är markavvattning förbjudet i kommunen. Även ett stort antal öar och skär finns
inom kommunens gränser. Avrinningen sker främst genom Örsundaån, Sagån och
Enköpingsån. Även ett antal mindre åar finns i kommunen (Enköpings kommun, 2001).
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7.3.1 Vision

I kommunens rådande översiktsplan från år 2000 beskrivs kommunens vision för år
2020. Bland annat framgår att visionen är att en god levnadsmiljö ska förbättras genom
ekologiskt boende och slutna kretslopp, närheten till Mälarområdet ska utnyttjas samt att
kommunens tätorter ska innehålla mycket grönska (Enköpings kommun, 2001). I
Samrådsförslaget 2012-01-31, arbetet med ny översiktsplan för Enköpings kommun, utgår
man i stället från en ny vision antagen 2004. Denna skiljer sig inte så mycket från den
tidigare, men kommunen trycker i den nya mer på valfrihet vid lokalisering av boende vid
Mälaren och på landet samt att kommunen ska vara en trädgårdskommun med gröna rum
som förgyller stadsmiljön (Enköpings kommun, 2012).
Befolkningsunderlaget i kommunen har ökat snabbare än vad kommunen utgått ifrån i
översiktsplanen år 2000 (Enköpings kommun, 2001). I samrådshandlingen beräknas
kommunen växa till 50 000 invånare till år 2030 (Figur 6). I dagsläget räknas en tredjedel av
invånarna som landsbygdsbor (Enköpings kommun, 2012).

Figur 6. Befolkningsutveckling Enköpings kommun samt prognos för 2011-2030 (Enköpings kommun, 2012)

7.3.2 Vattenkvaliten inom kommunen

Många av kommunen åar och mindre vattendrag har måttlig eller dålig ekologisk status.
Mälarvattnet håller bättre status och håller för den största delen en god status. Det är bara i
Oxfjärden, i västra delen av kommunen, där den ekologiska statusen är måttlig. Anledningen
till låg status är främst övergödning från jordbruket men även i vissa fall tungmetaller och
andra miljögifter. För grundvattnet är den ekologiska statusen god. Gällande den kemiska
statusen är den god för både grund och ytvatten (Enköpings kommun, 2012). Bedömningen
är att kommunen kommer i nästan alla vattendrag och sjöar senast 2015 ha uppnått god
ekologisk och kemisk status. I vissa fall senast år 2021 (Vattenmyndigheten, 2009).
7.3.3 Tidigare översvämningar

Under 1960-talet var det snörika vintrar. Under våren 1962 skapades en kraftig ispropp som
medförde att Enköping centrum översvämmades. Översvämningen var så pass stor att det
inte gick att gå eller åka bil i området. Även för Örsundaåns avrinningsområde finns
dokumenterade översvämningar. Detta område är känt för att översvämmas med jämna
mellanrum men år 1977 drabbades Örsundsbro extra mycket. Uppgifter finns om att
brandstationen svämmade över så att brandbilarna inte kunde tas i drift, att bostäder stod i
vatten och att jordbruket drabbades i stor omfattning. Bedömningen är att om en likande
översvämning skulle inträffa så är räddningstjänsten bättre rustad idag än för 50 år sedan,
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men en oro finns fortfarande för hur man ska kunna hantera en ispropp, som den som
uppstod år 1962, då denna kompetens saknas (Länsstyrelsen, 2010).
7.3.4 Riskområden

I den rådande översiktsplanen nämns översvämning och skred som potentiella risker,
men ingen geografisk områdesbestämning finns (Enköpings kommun, 2001). Till grund för
den fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort har en översvämningskartering utförts
av kommunen under 2008 (Figur 7). I den planen nämns att det är viktigt att hålla sig
uppdaterad på nya riktlinjer för 100-årsflöden samt dimensionerad nivå då de kan komma
att ändras över tid. Enligt Sveriges Geologiska undersökning finns inga skred- och rasrisker
redovisade i Enköpings kommun (Enköpings kommun, 2009:1).

Figur 7. Riskområde för översvämningar i Enköpings tätort (Enköpings kommun, 2009)

I den fördjupade översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning nämns att följande
planerade bebyggelseområden ligger inom riskområdet för översvämning: ny
båthamn/vinterförvaringsplats i södra delen av Enköpingsån, Vappa gärde södra, Nynäs
gård, Söderleden, förlängning Thedde Jenssens gata och vägförbindelsen Haga-Nynäs. Även
befintlig bebyggelse
samt
stadens
reningsverk
ligger
inom
riskområdet.
Miljökonsekvensbeskrivningen påpekar att bostadsområden inte får byggas om inte
översvämningsproblematiken är löst (Enköpings kommun, 2009:1). I samrådshandlingen
framgår att kommunen har genomfört en övergripande översvämningskartering för de
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tätbefolkade områdena i kommunen. Enligt den karteringen hör Enköpings tätort och
Örsundsbro till de områden som har flest antal byggnader som kommer att påverkas. Dock
finns en osäkerhet till följd av bristande höjddata (Enköpings kommun, 2012).
Enligt en rapport från februari 2012, av MSB, framgår följderna av hur en ökad
vattennivå i Mälaren påverkar viktig infrastruktur. För Enköping kommun visar denna
rapport på katastrofala följder på tre viktiga infrastrukturkategorier redan vid en höjning på
runt 1,4 meter. Vilka dessa är framgår inte, men det studien har tittat på är bland annat
energiförsörjning, industri, kommunalteknisk försörjning (exempelvis avloppsreningsverk
och pumpstationer) och skydd och säkerhet (exempelvis brandstationer). Rapporten menar
även att om kapaciteten för att reglera Mälaren kommer att ändras vid en ombyggnad av
slussen till 2020, till att kunna hålla en högsta nivå på upp till 1,48 meter är många
infrastrukturkatastrofer i riskzonen för översvämning (MSB, 2012).
7.3.5 Riktlinjer för riskområden etc.

I den rådande översiktsplanen ger kommunen rekommendationen vid byggande intill
Mälarens omedelbara närhet, att utvecklingen i området ska utgå ifrån ett brett och
långsiktigt perspektiv. De rekommenderar även att vid prövning av bygglov ska hänsyn tas till
översvämnings- och rasrisker samt att vid plan- och byggärenden inom riskområdet skall
samråd föras med räddningstjänsten (Enköpings kommun, 2001). I den fördjupade
översiktsplanen har kommunen ett antal riktlinjer för att förebygga översvämningsrisken.
Några av dessa är att en översvämningsanalys ska göras när ny bebyggelse lokaliseras vid
eller inom ett utpekat översvämningsområde. Även risken för höga vattenstånd ska
analyseras längs med Enköpingsån från stadens centrala del ut till Mälaren samt invid
Mälaren. Även Länsstyrelsens rekommendationer, se Figur 3, bör följas samt att en
utredning bör genomföras som visar på alternativa lösningar för att undvika översvämningar
norr om Hagahålet. För ett specifikt område, Vappa gärde södra, som ligger inom
översvämningsriskområdet är riktlinjen att området inte får bebyggas innan det säkrats från
framtida översvämningsrisker från Mälaren. För skred- och rasrisken är riktlinjen, i den
fördjupade översiktsplanen, att förändrad markanvändning på lermark som gränsar mot
vattendrag eller sjöar bör förutsättningar för stabilitet i marken bedömas utifrån den nya
markanvändningen (Enköpings kommun, 2009:1). I samrådshandlingen för den nya
översiktsplanen har olika mål och strategier tagits fram för att uppnå en hållbar mark- och
vattenanvändning. I dessa går bland annat att läsa att, för alla exploateringsområden invid
Mälaren eller andra sjöar ska konsekvenser och risken för översvämningar utredas samt att
landsbygdens boende och verksamheter ska samspela med natur- och kulturvärden,
rekreation och friluftsliv. Det framgår även att kommunen ska förebygga och minska
effekterna av naturrisker som kan uppkomma av ett förändrat klimat. För att uppnå detta är
strategin att i första hand följa Länsstyrelsernas riklinjer, se Figur 3, så långt som möjligt
såvida en fördjupad översvämningsanalys inte motiverar andra lösningar eller riktlinjer, och i
andra hand bygga eller förstärka vallar (Enköpings kommun, 2012).
En annan strategi som nämnt i samrådshandlingen är att en utredning eller analys ska
göras vid förtätning av ett område eller inom tätortsutvecklingsområden. Detta för att
bedöma om den planerade bebyggelsen passar in i den framtida verksamhetsetableringen
eller om där finns värdefulla mark- eller vattenområden som bör bevaras för framtiden
(Enköpings kommun, 2012).
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7.3.6 Våtmarker

I den rådande övesiktsplanen är det tydligt att kommunen ser ett ekologiskt värde med
våtmarkerna. I kontrast till detta är kommunens låga andel opåverkade areal våtmark, något
de menar är lågt sett i procent till länet men även till riket i stort. En naturvärdesbedömning
av kommunens våtmarker är genomförd och våtmarkerna har blivit kategoriserad i tre nivåer
(Enköpings kommun, 2001). I den fördjupade översiktsplanen har några riktlinjer för
våtmarker tagits fram. Riktlinjerna är att våtmarker ska bevaras så långt det är möjligt, nya
våtmarker kan anläggas för att förbättra vattenkvaliteten samt att då våtmark hamnar i
konflikt med andra värden ska de jämföras mot varandra, men vilka värden är inte
specificerade (Enköpings kommun, 2009:1). I samrådshandlingarna lyfter kommunen vikten
av att se våtmarkernas betydelse för ekosystemtjänster. Kommunen nämner ingen planerad
nyetablering av våtmarker men menar att det kan komma att bli aktuellt i framtiden
(Enköpings kommun, 2012).
7.3.7 Vatten- och avloppshantering

I rådande översiktsplanen menar att kommunen har bristfällig rening av avloppsvatten
från enskilda anläggningar. Ett annat problem är att många fritidsbostäder omvandlats till
åretruntbostäder vilket medfört en hårdare belastning på befintliga avloppsanläggningar
(Enköpings kommun, 2001).
Riktlinjerna för kommunalt avlopp i den fördjupade översiktsplanen nämner att
reningsverket i tätorten på sikt ska flyttas och två alternativa områden finns utpekade. För
dagvatten är riktlinjerna att dagvattnet inte ska ledas till reningsverket utan i stället tas om
hand av vattenparker eller på andra lokala sätt. Som exempel lyfts utjämningsmagasin, nya
våtmarker och gröna tak fram som exempel på lösningar. Miljökonsekvensbeskrivningen ser
positiva konsekvenser av förtätning av tätorten, då detta medför att befintliga områden
kopplas till avloppsnätet (Enköpings kommun, 2009:1). Även i samrådshandlingen ser
kommunen positivt på utvecklandet av bostadsområden i redan bebyggda miljöer och
omvandlingen av attraktiva fritidsområden till permanentbebyggelser av samma anledning
som ovan. Kommunen vill även öka antalet kretsloppsanpassade avloppslösningar. När det
gäller dagvatten vid nya industri- och bostadsområden bör lokala lösningar skapas
(Enköpings kommun, 2012). Förtätningen kan även ha negativa effekter som att
grönområden kan komma att tas i anspråk för bebyggelse. Som riktlinjer för att minska dessa
negativa effekter ska förtätning ske med tanke på hälsa och säkerhet (Enköpings kommun,
2009:1). Enligt samrådshandlingen finns en andra vattenpark, i västra delen av Enköpings
tätort, planerad. Denna tillsammans med den befintliga kommer enligt beräkningar kunna ta
emot 98 % av tätortens dagvatten. Det nämns även att kommunen bör arbeta fram en
vatten- och avloppsplan för att bland annat kunna säkerställa en långsiktig vattenförsörjning
(Enköpings kommun, 2012).
7.3.8 Förorenad mark

Kommunen har cirka 600 förmodade förorenade områden. Föroreningarna varierar
beroende på tidigare verksamhet, men några exempel är gamla deponier, bensinstationer,
industrier, kemtvättar och bilverkstäder. Några av dessa områden ligger inom riskområdet
för översvämningar. Riktlinjer för att minska negativa konsekvenser av förorenade marker
som ska bebyggas är att miljötekniska markundersökningar ska genomföras innan
byggnation (Enköpings kommun, 2012).
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7.3.9 Strandskydd

Enköpingsån, Örsundån, Sagån, Sävån och mindre sjöar omfattas till större delen av 100
meters strandskydd. Alstasjön och Mälaren omfattas av 300 meters strandskydd, förutom
vissa partier som omfattas av 100 meter. Kommunen har i samrådshandlingen pekat ut så
kallade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge) där en ytterligare möjlighet ska
finnas för att uppföra bostadsbebyggelse på landsbygden i ett strandnära läge. För dessa
områden föreslår kommunen att dispens från strandskyddet ska bli aktuellt. För spridd
bebyggelse är kommunens hållning att stor valfrihet gäller för lokalisering av boende och
verksamhetsetablering (Uppsala kommun, 2012).
7.3.10 Övrigt

Kommunen ser behovet av att ta fram en strategisk ”grönplan” för hur de ska hantera
grönområden inom kommunen. Detta dels utifrån att kommunen vill skapa
sammanhängande stråk men även för att kunna bedöma grönstrukturens betydelse och
värde (Enköpings kommun, 2012). För den rådande översiktsplanen från år 2000 finns ingen
miljökonsekvensbeskrivning gjord.

7.4 Programhandlingar
Avsnittet har indelats efter karaktären på de två områden, som nämns i Metodavsnittet
ovan, och som ligger till grund för urval av programhandlingarna.
7.4.1 Riskområde för översvämning

Korsängsfältet, Enköpings Kommun
Programmet reglerar förslag att flytta tre av Enavallens fotbollsplaner från norra delen
av området till den södra delen och i stället ersätta fotbollsplanerna med ett 50-tal
bostadstomter. Även en parkering samt en ut- och ombyggnad av områdets
idrottsanläggning ska göras. Enligt programmet ska hänsyn tas till översvämningsrisken som
nämns i den fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort från 2009. De områden som
definieras som specifika riskområden i handlingen återfinns i södra delen av
programområdet. Inom detta område planeras anläggning av tre fotbollsplaner och en stor
parkering. Området består av lerjord och hanteringsbehovet av dagvatten bedöms öka inom
bostadsområdet på grund av ökade hårdytor. Dagvattnet ska ledas till stadens vattendamm
vilken bedöms kunna hantera mängdökningen från området. Programmet reglerar behovet
av att en geoteknisk undersökning ska genomföras för området där de tre fotbollsplanerna
och parkeringen ska anläggas, då detta område stundtals översvämmas, innan detaljplanen
utarbetas. En miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts nödvändig att genomföra då
utvecklingen enligt programhandlingen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan
enligt Miljöbalken 6 kap 11§ (Enköpings kommun, 2010).
Librobäck, Uppsala Kommun
Programmet syftar till att hitta en övergripande struktur för hur området ska omvandlas
från industriområde till en mer blandad statsdel med handel, service, fritid och rekreation.
Olika områden pekas ut med övergripande inriktning på service och handel eller bostäder
och förskolor/skolor. Idrottsanläggningar och kontor nämns även för vissa områden, så även
järnvägsstationer som bör tas i beaktning. Säkerhetsavstånd till verksamhet som skapar
buller, möjligheten till parkering samt grönområden är ytterligare aspekter som ska planeras.
Även gestaltningsprinciper för området beskrivs. Årummet, Fyrisån, ska ha en blandning av
stats- och naturmiljö, men även parkmiljöer och möjlighet till friluftsliv och rekreation.
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Markföroreningar finns inom området och markundersökningar med avseende på dessa bör
utföras i samband med detaljplanering av respektive område. En viss översvämningsrisk
finns inom området. Fyrisåns 100-års flöde är på +8.3 meter och på +9.6 meter för
dimensionerad nivå (höjdsystem RH2000). Ny bebyggelse föreslås därför ha färdigt golv på
+8.3 meter samt att elinstallationer och andra tekniska anläggningar som kan ta skada av
översvämningar även de ska hålla samma nivå som färdigt golv. Ras- och skredrisk finns intill
Librobäcken och delar av Fyrisån. För planerade förändringar intill Librobäcken ska en
geoteknisk bedömning genomföras innan förändringar får genomföras. Området ligger inom
vattenskyddsområdet för vattentäkt vid Uppsalaåsen. Vid exploatering av mark ska
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden vidtas. Spillvatten kan vid normala förhållanden
avledas via befintlig huvudledning (Uppsala kommun, 2006). Kvarteret Seminariet som
nämns nedan ligger inom detta programområde.
7.4.2 Tätortsområde

Haga, Enköpings Kommun
Prorgamförslaget är upparbetat i november 2011. Programmet reglerar synen på hur
nya bostadsområden i Haga och på Ekudden ska utvecklas. I Haga bedöms mellan 350-500
lägenheter kunna uppföras och på Ekudden vill man möjliggöra för att kunna omvandla
fritidsboende till permanentboende. Inom området finns stora kulturminnesvärden som ska
bevaras. Området hyser även viktiga värden för natur och rekreation. Planen inbegriper
sjönära boende, och därför önskar kommunen få tillstånd att häva strandskyddet som idag
är på 300 meter. Exakt avståndsbegränsning för bebyggelse ner mot Mälaren görs i samband
med upprättande av detaljplan. Då ska hänsyn till bland annat risk för översvämning tas. För
att hänsynen ska göras utifrån exakta nivåer ska ett noggrannare kartunderlag gällande
höjder tas fram inför kommande planprocess. Riskområdesbestämning för översvämning
finns för en del av området. På grund av detta föreslås det för området, att det i
efterkommande detaljplan införs bestämmelser om att färdigt golv måste byggas på en
lägsta nivå om +2.30 utifrån RH00. Kommunalt vatten och avlopp är planerad till området.
(Enköpings kommun, 2011:1). Miljökonsekvensbeskrivning för området saknas och nämns ej
heller som ett behov att genomföra.
Vårdsätra och Skarholmen, Uppsala Kommun
Byggnadsnämnden godkände programmet under år 2007. Området utgör Uppsala stads
närmaste sjöstränder. Värdefulla strandängar, naturreservat och åkermark samt
kulturhistoriska och rekreationella värden återfinns i området. Ökad tillgänglighet för sjönära
rekreation och bostäder är kommunens vilja med området. Strandskyddet mot Mälaren är
100 meter medan det längs Hågaån är 300 meter. För två av de planerade
utvecklingsområdena inom programområdet kan det komma att behövas undantag från
strandskyddet. Dessa är ett kolonistugeområde samt bebyggelse på Skarholmen. Vid
Skarholmen planerar kommunen att bygga småskaliga bostäder på två-tre våningar ända ner
till vattnet. I flera av fallen finns kommunalt vatten och avlopp redan draget i området, men
det är oklart hur stor del av det nya vatten- och avloppsbehovet dessa klarar (Uppsala
kommun, 2005).

7.5 Detaljplaner
Avsnittet har indelats efter karaktären på de två områden, som nämns i Metodavsnittet
ovan, och som ligger till grund för urval av detaljplaner.
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7.5.1 Riskområde för översvämning

Kv. Seminariet, Uppsala Kommun
Kommunen har antagit detaljplanen den 23 april 2012. Om den inte överklagas så vinner
den laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet. Planen syftar till att uppföra runt 220
lägenheter, en förskola samt en allmän park. Tomten är till största delen plan och är
lokaliserad i ett område som ligger inom det yttre vattenskyddsområdet för Uppsalaåsen.
Därför ska vattenskyddsområdets föreskrifter iakttas. Området är av riksintresse för
kulturmiljö med sin redan befintliga bebyggelse samt parkområde. Flera av byggnaderna
hyser höga kulturvärden och får inte förändras utan kommer q-märkas. Planen bedöms vara
förenlig med miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har utförts med inriktning mot
kulturmiljö samt att de nya byggnaderna bland annat ska tillvarata områdets karaktär vid
utformning. Området ligger intill Fyrisån och risker för översvämning finns. Fyrisåns 100-års
flöde är på +8.3 meter och på +9.6 för dimensionerad nivå (höjdsystem RH2000). Ny
bebyggelse föreslås därför ha färdigt golv på +9.7 meter samt att elinstallationer och andra
tekniska anläggningar som kan ta skada av översvämningar ska hålla samma nivå som färdigt
golv. En geoteknisk och miljöteknisk markundersökning har genomförts som visar på att
stora delar av områdets mark består av lera. Kompletterande undersökningar erfordras vid
projektering för att bedöma val av grundanläggning. Området är anslutet till kommunalt
vatten och avlopp. Dagvatten från den planerade parkeringen bör filtreras genom
oljeavskiljare innan anslutning till kommunalt dagvattennät. Ytavrinningens miljöpåverkan
från området till Fyrisån bedöms som liten (Uppsala kommun, 2012:1).
Kungsängen 39:1, Uppsala Kommun
Planen vann laga kraft den 15 mars 2012. Planens syfte är att göra redan befintlig
fastighet på området verksam för handel, kontor och liknande. Runt fastigheten finns en
planlagd park som ska rustas upp. Viss parkerings- och vägyta kommer att anläggas. Det
befintliga huset är ett gammalt riksbankshus vilket hyser riksintresse för kulturmiljö, så
karaktären på huset får inte förändras markant. Miljökonsekvensbedömning gjord av
kommunen bedömer att planen inte strider mot miljöbalken (Uppsala kommun, 2012:2).
Planområdet ligger även inom riskområdet för översvämning.
Munksundet 28:9, Klosterparken, Enköpings Kommun
Detaljplanen vann laga kraft i juni 2006. Syftet med planen var att möjliggöra varierad
bostadsbebyggelse. Därför avses alla nu befintliga byggnader inom området att rivas. I
föreliggande programhandling lyftes bland annat frågan om översvämningsrisken samt
behovet av en utredning för att studera markföroreningar i området på grund av tidigare
verksamhet.
För
att
belysa
konsekvenser
av
detta
har
en
separat
miljökonsekvensbeskrivning upprättats. En miljöteknisk markundersökning visar på att det
finns oljor, metallavlagringar och cancerogena ämnen i marken. En sanering avses att göras
innan ny bebyggelse uppförs. Markförhållandena utgörs av en jordskorpa på runt en meter
beläget över gyttjig lera med låg hållfastighet. Byggnaderna bör uppföras utan källare, men
pålning eller platta på marken föreslås som grundläggning för byggnaderna. I stora delar av
området kommer sättningarna vara stora och långvariga på grund av lerdjupet. Vid ändring
av grundvattennivån påverkas sättningarna mer. Förutsättningarna för lokalt
omhändertagande av dagvatten utreds för att hålla grundvattennivån stabil. Bestämmelser
om färdigt golv på 1,5 meter över havet har lags in i planen. Anledningen till detta är att
SMHI har bedömt Mälarens högsta vattenstånd över havet till 1,01 meter. Marknivåerna
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inom planområdet ligger på mellan +1 meter över havet till +4,5 meter. Området kommer
anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät (Enköpings kommun, 2006).
7.5.2 Tätortsområde

Gånsta 2:3, Enköpings Kommun
Detaljplanen vann laga kraft i oktober 2011. Syftet med planen är att möjliggöra för
förskoleverksamhet om fyra till sex avdelningar samt ett omvårdnadsboende om cirka 50
lägenheter. Området ligger i utkanten av Enköping och området i stort pekas ut som ett
framtida bostadsområde för kommunutveckling. Idag är området till största delen plan
åkermark med lerjord. Möjligheten till gemensam resursanvändning är tänkt att utnyttjas då
förskolan och omvårdnadsboendet kan använda samma kök och parkering. Vatten och
avlopp ansluts till kommunalt nät. Dagvattnet tas om hand genom bortledning till en
planerad fördröjningsdamm utanför området, för att sedan ledas vidare till kommunens
vattenpark där det även renas innan det leds ut i Mälaren. Förskolan kan byggas i både ett
eller två plan. Två plan nämns som fördelaktigt då det tar mindre mark i anspråk. Pålning kan
komma att bli aktuellt för att stabilisera byggnaderna. Ansvarig för detta är byggherren.
Planen strider inte mot Miljöbalken enligt kommunens bedömning (Enköpings kommun,
2011:2).
Norra Varghällar, Enköpings Kommun
Planen har inte vunnit laga kraft utan har varit ute på samråd och för närvarande
sammanställs inkomna yttranden. Planen syftar till att skapa ett industriområde intill E18,
för icke-störande verksamhet samt möjliggörande för hotelletablering. Områdets karaktär
kommer att öka avrinningen av vatten inklusive föroreningar. Området kan kopplas till
kommunalt vatten och avlopp. För dagvatten föreslås minst två dagvattendammar som
kopplas samman med dagvattendammar på andra sidan E18. För delar av området kommer
dagvattnet att ledas till ett befintligt dike. Om diket inte klarar av dimensionen av dagvatten
kan det komma att behöva etableras ytterligare en vattendamm. Grönytor intill varje
fastighet kommer bidra till hanteringen av dagvatten tillsammans med en bred grön korridor
på 50 meter mellan industrierna och bostäderna, som finns utanför planområdet. Denna
planeras främst för att minska buller och insyn till bostadsområdet. Områdets karaktär
möjliggör för ett lokalt omhändertagande av dagvatten. En miljökonsekvensbeskrivning har
inte ansetts nödvändig att genomföra då utvecklingen enligt planbeskrivningen inte bedöms
medföra betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 11§. Men bedömningen visar att
planläggningen kommer att öka mängden dagvatten. I detaljplanbeskrivningen regleras att
alla fastigheter max får bebyggas till 50 procent och 10 procent av området måste vara
grönyta. Även reglering finns kring att två vattendammar måste uppföras samt att ett
område redan är utpekat för en tredje vid behov (Enköpings kommun, 2009:2).
Östra Fyrislund, del 2, Uppsala Kommun
Detaljplanen har inte vunnit laga kraft, utan har varit ute på samråd under maj-juni
2011. Syfte med planen är att skapa ytor för verksamheter med koppling till framför allt
transport och logistik. Även ett dagvattenstråk regleras i planen. Ett mål som lyfts i
detaljplanen, ur ett verksamhetsperspektiv, är att nyttja befintliga grönområden och
områdets dagvattenhantering som en resurs i området. Området ligger i Uppsala stads entré
och största delen består i dag av åkermark. Dagvattenstråket går i nord-sydlig riktning och
har som främsta funktion att fördröja och rena dagvatten från verksamhetsområdet. Detta
för att minimera påverkan på dagvattenrecipienten, Sävjaån, som även är en
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ytvattenförekomst och ett natura 2000-område. Dagvattenrecipientens karaktär gör att det
ställs höga krav på det dagvatten som lämnar planområdet. Stråket kommer även att
fungera som gräns mellan verksamhetsområdet och framtida planområden samt som
rekreationsstråk. Planen reglerar byggnadsarean på tomten tilll 20% då man vill undvika
alltför stora hus på små tomter. De grönområden som planeras har lite olika karaktärer. Dels
är det grönområdet längs dagvattenstråket som utgörs av två dammar med ett dike emellan.
Sedan är det trädplanteringar längs med bilvägarna, och i vissa fall mellan bilvägarna, samt
mellan verksamhetskvarterna. Syftet med dessa är att skapa tydliga markerade vägrum samt
höja kvaliten på stadens entré och skapa mjukare övergångar mot känsliga miljöer. I
planområdet finns flera markföroreningar, dels från en gammal deponi. Detta gör att delar
av området begränsas till anläggning av industrier, vägar och kontor. Planen tar även till
specifika åtgärder för att minimera spridning av föroreningarna till grundvattnet. På några
platser föreslår man därför att anlägga till exempel asfalt så att infiltrationen av
nederbörd/dagvatten ska minimeras. Vidare så måste verksamhet som kan komma att
sprida föroreningar till mark och vatten godkännas i samråd med tillsynsmyndigheten innan
etablering görs. En annan reglering planen tar upp för att minimera spridning av
föroreningarna är att det inte ska få genomföras pålning, borrningar för bergvärme eller
dylikt, inom det förorenade området. Detta för att den typ av verksamhet kan punktera det
lager av lera som idag skyddar föroreningarna från att tränga ner till grundvattnet. Krav
kommer ställas på varje tomträttsinnehavare när det gäller dagvattenhantering. Ett mål
enligt planen vara att allt dagvatten omhändertas lokalt. Grönstruktur på tomten minskar
behovet att leda undan vattnet. Kommunalt vatten och avlopp kommer att göras tillgängligt.
Underlag för detaljplanen består bland annat av en geoteknisk undersökning, olika typer av
riskbedömningar gällande markföroreningar samt en dagvattenutredning (Uppsala kommun,
2011).

7.6 Sammanställning av resultat
Sammanställningen i tabell 1 bygger på de dokument som använts under resultatdelen ovan.
Det är författarens egna bedömningar som visas.
Tabell 1. Kriterier för bedömning av kommunernas arbete med översvämningsproblematiken. Bedömningen av
kommunernas arbete är indelad i tre betygsnivåer; + för bra arbete, (-) för medel bra arbete och – för minimal
arbete.
Kriterier
Enköpings
Uppsala
Kommun
Kommun
Finns preliminär riskanalys
Finns riskhanteringsplaner
Arbetas det efter miljökvalitetsnormer
(-)
(-)
Översiktsplaner
Finns kommunala mål för klimatanpassning
Finns kartor över översvämningshotade områden
+
(-)
Finns det åtgärder för att skydda vattenkvaliten och/eller statusen på vattnet
(-)
(-)
Finns det anvisningar för att minska risken för översvämningar
+
(-)
Finns det värderingar av hur sociala, ekologiska och ekonomiska värden hänger ihop
(-)
(-)
Har detaljerad översvämningskartering utförts
(-)
(-)
Programhandling
Finns kartor över översvämningshotade områden
+
(-)
Följer planerna rekomendationerna i Figur 3
+
Omhändertagande av dagvatten lokalt
+
Finns det åtgärder för att skydda vattenkvaliten och/eller statusen på vattnet
(-)
+
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Finns bufferzoner, våtmarker, eller andra flödesutjämnande funktioner
Detaljplaner
Finns kartor över översvämningshotade områden
Följer planerna rekomendationerna i Figur 3
Omhändertagande av dagvatten lokalt
Finns åtgärder för att hantera översvämningsrisken enligt Bilaga 1 (Boverket)

+

-

(-)
+
(-)

(-)
(-)
(-)

8. Diskussion
Studien av kommunernas vision och mål visar på avsaknad av lokala och regional mål för
klimatanpassning som Cardwell (2006) efterlyser. Om detta har att göra med avsaknaden av
nationellt- eller länsuppsatta mål eller inte är svårt att dra en slutsats om. Men tydligt är att
de visioner som finns på länsnivå även fått återspegling på kommunal nivå. Det är även
tydligt att klimatneutralisering är viktigare än klimatanpassning. Framförallt Uppsala
kommun framhäver sig som en stark aktör i arbetet med att klimatneutralisera sin kommun.
Det är intressant att se över den tid som studien avser vad som gjorts inom området och
lägga det i relation till Figur 2. Studerar man skillnaderna mellan Enköpings rådande
översiktsplan och samrådshandlingen för kommande översiktsplan är kontrasterna enorma. I
den förstnämda står det marginellt om översvämningar, dagvattenrening, grönområden som
ekosystemtjänster etc. medan det i den andra finns utvecklade faktabakgrunder, strategier
och målformuleringar för mark och vattenanvändningen i kommunen. I detta går även att
utläsa att förståelsen för grönområden, våtmarker och andra buffertzoner har fler
betydelser än ekologiska. En likande analys går att dra utifrån de olika detaljplanerna som
studerats. Men än känns det inte som att kommunerna har tagit steget fullt ut till att arbeta
med en integrerad vattenresurshantering så som bland annat eftersträvas i Figur 2 eller
utifrån den argumentation som både Cardwell (2006) och Green för (2004).
Att skapa alternativa flodvägar eller utöka bufferzoner (våtmarker), som Brouwer & van
Ek (2004) förespråkar, finns med i Enköpings kommuns översiktsplan då en ny vattendamm
är planerad. För Uppsala kommun är det bara i Librobäck, av de studerade områderna, som
en liknande lösning görs. Det intressanta är att inte någon av översiktsplanerna har
strategier för att minska översvämningsrisken från åarna genom att uppströms planlägga
våtmark eller skapa alternativa flodvägar vid högt vattenstånd.
Vid närmare anblick av Tabell 1 är det intressant att försöka förstå varför Uppsala
kommun faller i betygsnivå, till skillnad från Enköpings kommun, mellan översiktsplan och
programhandling. Det kan självfallet ha att göra med det låga urvalet av handlingar som
studerats, eller så kan det bero på att Uppsala bland annat i mångt och mycket prioriterar
betydelse av den estetiska och särdragna utvecklingen av staden än vad Enköping gör.
Uppsala värnar väldigt mycket om de statsnära kulturminnena och ser den nya
bebyggelseutvecklingen som integrerad i en slags nygammal stil för att stärka det kulturella
utseendet i stadsbilden.
Lokal dagvattenhantering är en annan tydlig skillnad. Möjligtvis har detta att göra med
Enköpings stora kapacitet att ta emot dagvatten genom nuvarande vattenpark. Men i de
detaljplaner som studerats är det bara i Östra Fyrislund som Uppsala kommun nämner
omhändertagande av dagvatten lokalt. Kanske har dessa skillnader att göra med att det är
lättare att planera in lokalt omhändertagande av dagvatten på icke centrala eller tätbebodda
områden så som för de detaljplaner som studerats för Enköpings kommun. Men då borde
det ändå kunna gå att hitta bra lokala lösningar för exempelvis kv. Seminariet som ligger
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inom programområdet Librobäck vilket har relativt bra förutsättningar för detta. Men inte
ens i Librobäcks handlingar lyfts dagvattenhanteringen som ett behov att se över.
En annan tydlig aspekt är det attraktiva boendet som får stor betydelse, kanske inte minst
för att locka till sig delar av den tillflyttande befolkningen till just sin kommun, för
lokalisering av bostäder och annan ekonomisk verksamhet. Två exempel på detta är
områderna Haga och Librobäck. Båda två har även områden inom planen som ligger i
riskområde för översvämning. Intressant för dessa områden är även att det satts upp
bestämmelser för lägsta nivå för färdigt golv. Beaktningsbart är att nivån som bestämts för
Librobäck inte skulle klara en dimensionerad nivå av översvämning, eller kanske inte heller
ett 100-års flöde om det visade sig att klimatförändringarna förändrar förutsättningar mer
negativt eller att karteringen visade sig ha en negativ felmarginal så som Länstyrelserna
varnar för.
För Uppsala kommun är det även intressant att fast en risk finns för stora negativa
konsekvenser av översvämningar i cenrala Uppsala stad visar inte planerna några större
strategier på eller förändringsförslag för att på ett eller annat sätt försöka minimera risken
för översvämningar. Att arbeta med dagvattenlösningar är bra, men då stora delar av
Fyrisåns avrinningsområde ligger norr om staden, minskar troligtvis inte risken för en
översvämning av Fyrisån märkbart av denna insats.
När det gäller arbetet med att minska föroreningar, framförallt utsläpp av fosfor och
kväve, från hushållen är båda kommunernas strategier med att bygga i redan bebyggd miljö
bra, utifrån möjligheten att då både billigt och effektivt kunna koppla in bostäderna till
kommunalt vatten och avlopp. Det är kanske inte så förvånandsvärt, men synd, att
kommunerna inte i detaljplanerna reglerar tillåtna toaletttyper etc. så som Semandeni-Davis
(2008) argumenterar utifrån erfarenheter från Helsingborg. Kanske görs detta i andra planer
än de studerade, då bland annat Enköpings kommun nämner att de vill öka
kretsloppsbaserade avloppslösningar.
En annan aspekt på klimatanpassning är det som Whit och Richards (2007) samt Boverket,
se Bilaga 1, nämner om möjligheten till att i detaljplanen kunna styra bland annat design,
mark- och takbeläggning. I alla de detaljplaner som studerats har bara markanvändningen
blivit reglerad utifrån fördelaktigheten för minskad dagvattenhantering. Detta kan bero på
att för tydliga regleringar av detta kan komma att höja priserna för byggandet, något som
minskar intresset från byggherrar. Men det skulle även kunna ha att göra med att
kommunen inte ser behovet av denna typ av reglering.
Något som saknas hos båda kommunerna är en lokal riskanalys, som utgår från Figur 1,
och strategi för hur bland annat dagvatten, våtmarker och grönområden kan integreras för
att på så sätt skapa möjligheter för rekreation och friluftsliv, bidra till att uppnå
miljökvalitetsnormerna, ökad biologisk mångfald samt minskning av både nuvarande och
framtida ekonomiska kostnader för bland annat rening och konsekvenser av
översvämningar. Kommunernas viljor att arbeta fram exempelvis en ”grönplan” bör tas i
beaktning, eller sättas i samband med, det integrerade synsätt som bör gälla för
vattenresurshantering i länet.
Gällande miljökvalitetsarbetet för yt- och grundvatten så ser detta ut att uppnås för i stort
sätt de flesta vattendrag och sjöar. De planhandlingar som studerats visar även på minskad
risk för spridning av föroreningar så som näringsämnen från avlopp och dagvatten.

27

Markus Malm, Mittuniversitetet, 2012
Samstämmighet mellan kommmunplanering och klimatsenarier

9. Slutsats
Med basis av de här två kommunerna kan slutsatsen dras att Sverige arbetar i enlighet
med EU:s översvämnings- och vattendirektiv samt att utvecklingen med att hantera
översvämningriskerna i Sverige har förbättrats över tid. Även en ökad förståelse för och vilja
av att arbeta integrerat, efter rekommendationer från Green (2004), verkar finnas, om än i
grostadie. En annan slutsats som kan dras är att arbetet med att klimatneutralisera går före
arbetet med att klimatanpassa sig. Även kommunernas vattenvårdsarbete visar på god
förmåga att förbättra landets vattenmiljö. En förbättring av det integrerade arbetsättet på
kommunnivå skulle kunna lösa flera av kommunernas behov, så som rekreation,
dagvattenhantering och biologisk mångfalld, men även minska ekonomiska kostnader. En
riskfaktor som kommunerna borde ta i beaktning mer är de strandnära boendena i
riskområden för översvämningar. Slutligen så har studien visat på att det finns skillnader
mellan kommunernas översikts- och detaljplandearbete. Ett ökat utbyte kommunerna
emellan skulle kunna bidra till en förbättring, men även här kan troligivis ett integrerat
arbetssätt vara en stark bidragande lösning till problemet.
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Bilaga 1. Klimatanpassningsförslag från Boverket
Nedan presenteras några olika förslag på hur kommunerna kan arbeta med
klimatanpassning i översikts- och detaljplanen:
Exempel för översiktsplanen (Boverket 2010):
 Markreservat för skyddsvallar mot översvämning i hav och längs med vattendrag
 Riskområden för översvämningar, erosion, ras och skred
 Lågpunkter i landskapet och områden som kan få översvämmas och fungera som
utjämnings- och fördröjningsmagasin samt huvudvattenvägar till dessa
 Översiktlig geografisk risk- och sårbarhetsanalys utifrån klimatförändringarna –
förorenade områden, deponier, miljöfarlig verksamhet, kommunaltekniska
anläggningar – som vid översvämningar kan orsaka risk för hälsa och säkerhet
Exempel för detaljplanen (Boverket 2010):
 Höjdsättning av mark och byggnader – ned med gatan och upp med huset
 Skyddsåtgärder mot olycka, översvämning och erosion för att villkora bygglov
 Redovisa avvattningsvägar
 Skapa öppningar i planen för vatten
(Från Boverket 2009:13):
 Bassänger, kassun, invallning
 Markbeläggning
 Förbud mot källare
 Plushöjd
 Fasadmaterial
 Erosionsskydd
Ex på översvämningsskydd i ny bebyggelse (Boverket 2009:13):
 Lokalt omhändertagande av dagvatten vid nederbörd
 Gröna tak
 Bräddavlopp på taket och rutiner för ensning av brunnar på tak och gårdar
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