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Förslag till genomförande för omkoppling i
dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm,
södra Wättingestråket
Checklista för en enklare prövning av barnets bästa
1. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av beslutet eller åtgärden?
Uppdragets syfte är åtgärda det överbelastade ledningsnätet i första hand. Ett annat syfte är avlastning av
reningsanläggning Kolardammarna från föroreningar. Dessa åtgärder kommer ha direkt och indirekt
positivt påverkan för barn efter genomförandet. Dels pga. översvämningsrisken minskar i vissa områden
och barn som bor i dessa slipper det obehag som översvämningar innebär. Dels kommer det byggas
dagvattendammar som bidrar till ökade estetiska värde för södra Wättingestråket vilket öppna vattenytor
ger. Kolardammens föroreningsbelastning minskar vilket kommer leda till minskning även i Albysjön.
Detta i sin tur kommer bidra till bättre vattenkvalité på sjöns badplatser där många barn badar.
2. Har berörda barn och unga fått ge sina åsikter och har de beaktats?
Inga barn bor inom uppdragsområdet idag och därför har inga berörda barn kunnat höras.
3. Har barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet beaktats?
I den kommande detaljprojekteringen inför genomförandet av omkopplingen och anläggande av
dammarna kommer dessa aspekter beaktas och säkerställas. En dialog med fritidsenheten har redan
startats om att flytta utegym från nuvarande plats till en plats närmare fältets mitt. En ny placering
kommer bidra till mer tryggt sätt för unga tjejer framförallt att kunna använda gymmet.
Enligt ordningslagen ska en dagvattenanläggning så som en damm eller våtmark vara försedd med
tillräckliga skyddsanordningar beroende på anläggningens belägenhet och beskaffenhet. Om en anläggning
byggs på ett område där barn kan vistas ska anläggningen utformas med flacka slänter och gärna med en
flack strandzon. Detta är beaktat i förlagets utformning. En riskbedömning bör göras under
detaljprojekteringsskedet där såväl strategiska VA-frågor, frågor som berör VA-huvudmannarollens ansvar
och förpliktelser liksom kommande driftsbehov beaktas så att rätt behov av räddningsutrustning eller
eventuellt andra säkerhetsåtgärder får styra utformningen (MSB, 2013).
4. Har det identifierats risker som kan diskriminera enskilda eller grupper av barn och
ungdomar?
I dagsläge använts inte södra delen av fältet aktivt av någon förutom bågskytteföreningen och utegymmet.
Efter dialog med skytteföreningen och fritidsenheten har man kommit fram att platsen inte passar
föreningens behov egentligen och de vill gärna hitta en annan plats för sin ökade verksamhet. Platsen
upplevs som en passage snarare och inte ett ställe där man vill stanna och njuta av naturen. Den föreslagna
placeringen av dammar kommer öppna för nya mötesplatser på fältet för flera olika grupper av ungdomar
och barn i vuxnas sällskap där de ska kunna träffas och umgås.
5. Vilka olika handlingsalternativ har identifierats?
Man har studerat väldigt noga allmänna ledningsnätet för att hitta andra omkopplingsalternativ för det
området. Men på grund av det specifika hydrauliska och hydrologiska läget finns det inte andra alternativ
där man kan koppla om dagvatten och bygga en ny damm utan att behöva pumpa dagvatten. Det sista
försöker man undvika så långt det går då set sättet varken är ekonomiskt eller miljömässigt hållbart.

6. Har en analys för olika handlingsalternativ gjorts utifrån barnets bästa?
Ja, se ovan. Generellt kan man säga att allt dagvattenarbete som på ett planerad och genomtänkt sätt
bedrivs idag i kommunen kommer bidra till barnens bästa på sikt. I slutändan leder detta arbete till renare
sjöar och vattendrag vilka dagens barn och ungdomar kommer kunna njuta av både nu och i framtiden.

