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Förslag på åtgärder inom Vattensamordningsgruppen (MR 2018-1740)
Ärendebeskrivning
I Miljöskyddsnämndens budget för 2018 avsattes pengar till Vattensamordningsgruppen att
användas till åtgärder inom vattenvårdsområdet. Vattensamordningsgruppen föreslår att
pengarna används till tre projekt; 1) projekteringen av ett pilotprojekt som avser att etablera
regnbäddar längs med Bolltorpsvägen och Nyebrogatan, 2) provtagning av dagvatten vid
E20 och Sävelunds industriområde, samt 3) installation av grundvattenrör för mätning av
grundvattennivåer.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse 2018-09-14 lämnat följande yttrande:
Regnbäddar
En regnbädd är en infiltrationsbädd med vegetation för att rena och fördröja dagvatten.
Regnbäddar är ett sätt att efterlikna de naturliga ekosystemtjänsterna genom dess sätt att
omhänderta, infiltrera och rena dagvatten. I den fysiska planeringen bidrar regnbäddarna till
att skapa estetik och naturkänsla, och kan samtidigt förstärka den biologiska mångfalden.
Regnbäddar är även ett exempel på en klimatanpassningsåtgärd, genom att de bidrar till att
reducera känsligheten för översvämningar i samband med regn.
Gatuavdelningen i Alingsås kommun ska bredda gång- och cykelvägen (GC-väg) vid
Bolltorpsvägen och Nyebrogatan, i samband med detta är det ett bra tillfälle att etablera
regnbäddar i gräsytorna mellan GC-vägen och körbanan. Detta skulle innebära ett första
försök att skapa regnbäddar i Alingsås kommun. På sikt kan det innebära fler regnbäddar i
kommunen som bidrar till att uppfylla Alingsås kommuns lokala miljömål ”Det goda
samhället”.
Provtagning av dagvatten
En stor källa till miljögifter i sjöar och vattendrag är utsläpp från industrier och från trafiken,
som sedan följer med regnvattnet (dagvattnet) ut i sjöar och vattendrag. Genom att öka
kunskapen om utsläppen av miljögifter från industriområden och vägar så skapas en grund
för att åtgärder sedan ska kunna vidtas.
I Handlingsplanen för god vattenstatus i Alingsås kommun framgår att det finns ett behov av
ökad provtagning på dagvatten och spillvatten i industriområden samt att det sätts in filter i
dagvattenbrunnar från E20. Vattensamordningsgruppen vill genomföra en flödesproportionell
provtagning av dagvatten från Sävelunds industriområde samt från E20. Provtagningen
kommer att ske under en månad och analys kommer att göras med avseende på BTEX,
alifater, aromater, PAH, tungmetaller, oljeindex och suspenderat material.
Grundvattenrör
Kunskapen om grundvattennivån är viktig ur många aspekter. Många människor är beroende
av tillräckliga mänger grundvatten för dricksvatten och husbehov. Den senaste sommaren
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har behovet av att veta var grundvattennivåerna i jorden ligger varit mer påtagligt än
någonsin. Det är de grävda brunnarna som sinar först. Dessutom ser miljöskyddskontoret en
vinst med att ha kunskap om grundvattennivåerna i jordlagren vid ärenden om enskilda
avlopp. Vattensamordningsgruppen anser att det vore lämpligt att utöka antalet
grundvattenrör i kommunen, behovet är störst i den södra delen av kommunen.
Finansiering
Vattensamordningsgruppen föreslår ett bidrag till projekten enligt följande:
Projektering Pilotprojekt Regnbäddar 70 000 kr
Provtagning av dagvatten
70 000 kr
Grundvattenrör
50 000 kr
Totalt

190 000 kr

Miljöskyddskontorets synpunkter
Miljöskyddskontoret ser mycket positivt på samtliga tre projekt, som på olika sätt bidrar till att
stärka kunskapen om och kontrollen av kommunens vatten. Genom att bidra till regnbäddar
kan vi öka kunskapen regnbäddar som en grön lösning för dagvattenrening och som
klimatanpassningsåtgärd samt stärka medvetenheten om olika typer av gröna lösningar. På
sikt hoppas vi att detta skapar förutsättningar för att detta kan bli återkommande i
samhällsutbyggnadsprojekt framöver. Provtagning av dagvatten bidrar till att ge en bättre bild
av vad som släpps ut till våra vattendrag från dessa områden. Och med grundvattenrören
ökar kunskapen om grundvattennivåerna i kommunen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sina sammanträden 2018-09-20 och 2018-0925.
Beslut
Miljöskyddsnämnden beviljar 190 000 kr ur Vattensamordningsgruppens budget enligt
följande:
 Projektering pilotprojekt regnbäddar 70 000 kr
 Provtagning av dagvatten 70 000 kr
 Grundvattenrör 50 000 kr.
Expedieras till
Exp: Vattensamordningsgruppen
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