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KOMMUNSTYRELSEN 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Box 22607 

104 22 Stockholm 

Yttrande från Täby kommun angående Länsstyrelsens 
riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län (DNR 
451-58228-2021) 

Länsstyrelsen i Stockholms län har upprättat ett förslag till riskhanteringsplan för 
Stockholms tätort (där Täby ingår) inom ramen för arbetet enligt 
översvämningsdirektivet och förordningen om översvämningsrisker. Vattendrag 
som inkluderas är Mälaren, Östersjön, Tyresån och Oxundaån. 

Länsstyrelsen har bjudit in till en samrådsprocess där Täby kommun har fått 
möjlighet att lämna synpunkter på riskhanteringsplanen. Nedan redovisas Täbys 
synpunkter. 

Allmänna synpunkter från Täby kommun som svar på frågor från 
Länsstyrelsen 
Översvämningsrisken – är de slutsatser som identifierats utifrån hot- och 
riskkartorna relevanta och riktiga? Saknas något? 

Slutsatserna utifrån hot- och rikskartorna är relevanta.  
 
Riskhanteringsplanens mål – är de rimliga och relevanta? Behövs det andra 
mål för att minska översvämningsriskerna? 

De övergripande resultatmålen pekar ut vilka riskobjekt och riskområden som 
bör prioriteras och skyddas vid de olika flödena. I målen finns en del oklarheter. 
Bland annat saknas en klar definition av de olika kategorierna av skyddsvärda 
objekt. Att skolbyggnader, som är en delmängd inom samhällsviktiga byggnader, 
tas upp särskilt som en mindre prioriterad byggnadskategori än samhälls-
byggnader i övrigt, skapar förvirring och behöver förtydligas.   
 
En analys och redovisning av bedömningsgrunderna för gjorda prioriteringar 
saknas i dokumentet. Därför är det oklart varför just de åtta utpekade 
områden/objektkategorierna är de mest skyddsvärda. 
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Åtgärderna – är de föreslagna åtgärderna i er kommun rätt i förhållande till 
målen och kan de genomföras enligt föreslagen tidplan? Saknas åtgärder? 

I planen föreslås flera kunskapshöjande utredningar samt informationsinsatser 
för specifika områden. Förslagen är relevanta även om flera av de åtgärder som 
föreslås redan har genomförts eller kommer att genomföras.  
 
Täby kommun anser att planen är otydlig avseende tidplan för åtgärder och mål. 
Åtgärderna som presenteras uppfattas som meningsfulla, men de är samtidigt 
mycket generella och inga konkreta fysiska åtgärder föreslås. En konkret 
handlingsplan skulle behöva kompletteras med fysiska åtgärder lokalt. 
 
Det är även svårt att bedöma kostnaden för åtgärderna med hänsyn till att 
riskhanteringsplanen behöver förtydligas. 
 
Genomför eller planerar er organisation åtgärder som kan bidra till uppfyllelse 
av resultatmålen eller på annat sätt kan minska översvämningsrisk och som i 
så fall kan lyftas in i riskhanteringsplanen? 

Täby kommun arbetar systematiskt med att dagvatten ska fördröjas innan 
avledning i hela det bebyggda Täby. Täby kommun har i samband med arbetet 
med en ny översiktsplan (planeras för antagande i fullmäktige våren 2022)1 tagit 
fram en skyfallskartering (framtagen år 2019) som även tar hänsyn till 
dagvattenledningsnätets kapacitet. Inom Täby kommun finns därmed kunskap 
om vilka områden som behöver utredas ytterligare och där åtgärder behöver 
vidtas. Skyfallskarteringen och översiktsplanens vägledning för efterföljande 
processer är ett planeringsunderlag för all detaljplanering. Ett arbete med att 
identifiera åtgärder på kort och lång sikt både avseende skyfall och översvämning 
från Östersjön pågår. Översiktsplanen hänvisar också till Länsstyrelsens 
metodstöd och rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå.  
 
I samband med att skyfallskarteringen gjordes togs även en strukturplan för 
vatten fram som pekar ut områden där skyfall ska magasineras. Dessa platser 
pekas i översiktsplanen ut som skyfallsytor som ska hållas öppna och där 
exploatering inte ska ske. Detta för att undvika konkurrens om marken och 
säkerställa att dessa områden reserveras för ändamålet även på lång sikt.  
 

 
1 Förslag till ny översiktsplan för Täby: https://www.taby.se/stadsplanering-och-
trafik/stadsplanering-och-utbyggnad/oversiktlig-planering/ny-oversiktsplan-for-taby/  

https://www.taby.se/stadsplanering-och-trafik/stadsplanering-och-utbyggnad/oversiktlig-planering/ny-oversiktsplan-for-taby/
https://www.taby.se/stadsplanering-och-trafik/stadsplanering-och-utbyggnad/oversiktlig-planering/ny-oversiktsplan-for-taby/
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Även i den bebyggda miljön vidtas konkreta åtgärder i mån av möjlighet. Det kan 
till exempel handla om krav på lokalt omhändertagande av dagvatten på 
privatägd mark, anläggande av skyfallsytor, vattenmagasin och infiltrationsytor 
samt att skapa tillräckliga avrinningsmöjligheter. 
 
Täby kommuns översiktsplan pekar ut att ett kommunövergripande arbete kring 
just hantering av klimatrelaterade risker behöver utvecklas i samverkan med 
berörda aktörer och civilsamhället. Detta för att säkerställa en anpassning av 
bebyggelse och infrastruktur, minimering av skadekostnader, samhällsberedskap 
och framkomlighet på vägar och spår.  
 

Specifika synpunkter  
 

- På sida 10 i planen står det inte att skyfallskartering har gjorts även för 
Täby. 

 
- På sida 156 i planen finns en tabell där det står att Täby har 177 

vattenverk. Täby kommun har inga vattenverk. Handlingsplanen bör 
definiera vad som menas med denna byggnadstyp, då det troligen är något 
annat som avses.   

 

- Handlingsplanen skulle kunna tydliggöra att Länsstyrelsens 
skyfallskartering avser tätortsområden i länets kommuner och att man 
där inte tagit hänsyn till dagvattenledningsnäten.  
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