
 
  

 
 

 

 

 

Seminariedag - Uppsala den 3 oktober 2013 
- Dagvatten - en utmaning fo r kommunernas 
vattenplanering 

- Hur ska kommunen möta problemen för stigande vatten och översvämningar? 

- Vilka styrdokument behövs för att kommunen ska hantera dagvatten och stigande 

vatten i  planeringen?  

- Hur kan vi finansiera åtgärder för dagvatten och klimatanpassning? 

Den 3 oktober arrangeras en seminariedag som fokuserar på kommunernas utmaning att 

lösa dagvattenfrågan, översvämningsproblematiken och få till en fungerande 

vattenplanering. 

Arrangörer är Mälarens vattenvårdsförbund tillsammans med Mälardalsrådet, 

Vattenmyndigheten, Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Dagvattenguiden.  

Seminariedagen innehåller bland annat exempel på hur kommuner arbetar med dagvatten 

och översvämningsproblematik i planeringen och en fördjupning i dagvattenjuridik. I 

workshopform diskuteras vilka behov av erfarenhetsutbyte och utveckling som finns i 

Mälarregionen. 

Mälarens vattenvårdsförbund har tagit initiativ till projektet Mälaren – en sjö för miljoner och 

detta är den fjärde av fem inledande seminariedagar. De tre tidigare genomfördes i 

Eskilstuna, Västerås och Enköping. Läs dokumentation på Mälarens vattenvårdsförbunds 

hemsida. 

Seminariet är kostnadsfritt - en avgift om 500 kr debiteras om du uteblir utan avanmälan. 

Var?   Clarion Hotell Gillet, i centrala Uppsala. Lokal: Akademien 

Anmälan - Anmäl dig via epost till anmalan@ecoloop.se senast den 23 september.  

Skriv: ”Seminariedag 3 oktober” i ämnesraden. Ange också namn, organisation, ev. önskemål om 

specialkost.  

OBS! Begränsat antal platser, principen om ”först till kvarn” gäller, och förtroendevalda / anställda i 

medlemskommuner i projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner” ges företräde om platsbrist uppstår. 

Kontakt – Frågor kan ställas till susanna.hansen@lansstyrelsen.se 010-224 93 72 eller 

mats.johansson@ecoloop.se – 070 - 650 0051 Se också www.malaren.org 

  

http://malaren.org/artikel.asp?categoryID=1&parentID=0&pageID=33
http://malaren.org/artikel.asp?categoryID=1&parentID=0&pageID=33
mailto:anmalan@ecoloop.se
mailto:mats.johansson@ecoloop.se
http://www.malaren.org/


 
  

 
 

 

 

 
 

Program Uppsala 3 oktober 2013 

Tid Rubrik Talare 
   

8.30  -  9.00 Kaffe och incheckning  

9.00 – 9.20 Välkomna till Uppsala 
 

Stefan Hanna, kommunalråd och 
Jenny Oltner, miljöstrateg, Uppsala 
kommun 

 Om seminarieserien och projektet 
”Mälaren en sjö för miljoner” 
 

Mats Johansson, Ecoloop  
Susanna Hansen,  
Mälarens Vattenvårdsförbund 

9.20 – 9.50  Uppsalas förslag till dagvattenstrategi  
– en del i kommunens vattenplanering 
 

Kristina Ekholm, Uppsala Vatten 
 

9.50 – 10.50 
 

Dagvatten – ingen enkel juridik  Jonas Christensen, Ekolagen och 
Andreas Jacobs, Täby kommun och 
Oxundaåns vattensamverkan 

10.50 – 11.00 Bensträckare 
 

 

11.00 – 11.30 Dagvatten i Sigtunas vattenplanering 
 

Katarina Forslöw, Sigtuna kommun 

11.45 - 13.15 Lunchmacka och Dagvattenvandring 
i centrala Uppsala 
 

Dagvattenguiden och Kristina Ekholm, 
Uppsala Vatten 

13.15 – 14.15 Stigande vatten – hur påverkar det 
kommunernas planering? 
 

Matti Lagerblad, Länsstyrelsen Västra 
Götaland 
Lynn Joel, Uddevalla kommun 
 

14.15– 15.15 Start gruppdiskussioner 

 
- Hur kan vi skapa gröna ytor för vatten i 
en allt mer förtätad bebyggelse? 
 
- Hur ska vi arbeta med stigande vatten 
och dagvatten i kommunens planering? 
 
 - Hur kan vi finansiera åtgärder för 
dagvatten och klimatanpassning? 
 

Alla deltagare  
 
Kaffe serveras under diskussionerna 

15.15 – 15.45 Diskussion utifrån resultat i 
gruppdiskussioner 
 
 

Alla deltagare. Leds av moderator 

15.45 - 16.00 Sammanfattning av dagen   
Information om kommande aktiviteter 

Susanna Hansen, David Liderfelt och 
Mats Johansson 

 


