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Redovisning av berett medborgarförslag angående uppsamling
av miljöskadliga ämnen i dagvatten
Sammanfattning

Av teknikutskottets protokollsutdrag 2015-02-17, § 3 framgår följande: Ett
medborgarförslag har kommit in med förslag på en sedimenteringsdamm för
dagvatten från området mellan E18-Kräggavägen-Enköpingsvägen.
Förslaget uppger att dagvatten från bland annat Graneberg och E18 idag
rinner orenat ut i Mälaren och skulle kunna samlas upp i dammen.
Dagvattnet i området runt E18 och Graneberg rinner främst norrut från den
så kallade ytvattendelaren. Ytvattendelaren är höjdpunkten i landskapet
varifrån ytvattnet rinner åt olika håll beroende på vilken sida om
ytvattendelaren man befinner sig. Dagvattnet från E18 och Graneberg
transporteras slutligen ut i Mälaren via bäcken vid Ekilla kvarn. Då vattnet
rinner öppet ungefär från Grans Gård och norrut har vattnet möjlighet att
stillas upp och sedimentera. Trots avsaknaden av en sedimenteringsdamm
kan man anta att viss rening sker på sträckan.
Området mellan E18-Kräggavägen-Enköpingsvägen tillhör fastigheten
Yttergrans-Valla 1:76 och ägs av Trafikverket. Området befinner sig utanför
verksamhetsområdet för kommunalt VA. Trafikverket har som väghållare
ansvaret för det statliga vägnätets miljöpåverkan på våra vattendrag och
också den som ansvarar för att vägdagvattnet från E18 tas omhand och
bekostar och bygger eventuella anläggningar för omhändertagandet.
I Graneberg (vid korsningarna Granebergsvägen-Rågvägen-Baldersvägen)
finns två öppna dagvattenmagasin vars främsta funktion är att utjämna stora
dagvattenflöden och skydda närliggande fastigheter från översvämning. De
har också en viss renande funktion då vattnet får möjlighet att stanna upp
och det blir en syresättning när vattnet rinner öppet. Dagvattenhanteringen
från fastigheter och gator innanför verksamhetsområdet för kommunalt VA
samt dagvattenmagasinen i Graneberg tillhör Håbo kommuns allmänna VAanläggning och sköts av VA-enheten.
Dagvatten från bostadsområden är inte lika hårt nedsmutsat som dagvatten
från starkt trafikerade vägar som motorvägar eller områden med mer trafik
som centrumområden.
VA-enheten gör bedömningen att dagvattenlösningarna i Graneberg är
tillräckliga för att ta hand om dagvattnet från bostadsområdena. Dagvattnet
från motorvägen är hårdare nedsmutsat men finns utanför
verksamhetsområdet för kommunalt VA. Ansvarig för att ta hand om
dagvattnet från E18 är fastighetsägaren Trafikverket. Förslagsställaren bör
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kontakta Trafikverket i frågan då de är de som ansvarar för verksamheten på
E18.
Tekniska utskottets behandling av ärendet

Marika Hanson föredrog ärendet. Diskussioner om kommunens roll i detta
ärende diskuterades. Utskottet konstaterade att det är utanför kommunens
verksamhetsområde och att förslagsställaren istället bör kontakta
Trafikverket då det är de som ansvarar för E18.
Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med ovanstående
motivering.
Beslutsunderlag

–
–
–
–

Medborgarförslag KS Dnr 2014/112 2014.2306
Tekniska utskottes beslut 2015-02-17, § 3.
Tjänsteskrivelse 2014-12-19
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-03-02, § 45.

Styrelsen tillstyrker att förslaget avslås.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Fullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
teknikutskottets utredning och svar.

__________

Beslutsexpediering

Förslagsställare
Tekniska avdelningen
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