
Uppdämningshöjder,

Dagvatten – hur skall vi undvika 

problem?

FSB 22 maj2014 Luleå

Hans Bäckman

Svenskt Vatten

Rörnät & klimat (dagvatten) 

VASS / Benchmarking 

Europastandardisering Avloppshantering 

08 506 00 200 

hans.backman@svensktvatten.se

1

mailto:hans.backman@svensktvatten.se


Svenskt Vatten

Branschorganisation för den kommunala VA -

verksamheten

Företräder VA -verken och VA-bolagen i Sverige

Motto: Friskt vatten och rena sjöar

20 anställda, kontor i Liljeholmen



Först ett citat från 1927:
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Mer intensiva regn och ändrade regnmönster

Stigande nivåer i sjöar, hav och vattendrag

2014-06-21

OBS: Dagvattenfrågan är ingen smal ”teknisk rörfråga” 

– utan ”Dagvatten” är en samhällsplaneringsfråga!

Dagvatten / översvämningar / 

klimatförändringar – en enorm  utmaning!
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Klimat- och sårbarhetsutredningen

om avloppsledningsnät 

Svenskt Vatten deltog i 

klimatutredningen 2007
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Underlag till klimat- och 

sårbarhetsutredningen

Kan laddas ned gratis eller köpas i 

tryckt form på Vattenbokhandeln på

www.svensktvatten.se
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Komplicerad ansvarsfördelning för 

vattnets väg genom samhället

Vem äger dagvattenfrågan?

Hur styr vi upp avrinningen?
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Ansvarsgräns Gata- VA
Ökad gatsopning minskar dagvattenförereningar till recipient

Bristande tömning av gatubrunnar säter igen dagvattenledning

och hindrar vattnet att rinna den 
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I P105 samlas mer än 30 års erfarenhet 

av ”hållbar dagvattenhantering”!



Havsnivå = +1,56 m

Stigande havsnivåer, exempel 

Malmö, Svenskt Vatten M134



Havsnivå = +2,45 m, ca 220 fast. m hus berörs



Höjda nivåer i hav, sjöar vattendrag ger 

sämre lutning för vattnets transport!



Först lite om regn och återkomsttider
100 års regnet är drygt dubbelt så stort som 10 års

10 års regnet är ca dubbelt mot 1 års

Källa: Svenskt Vatten P104

Exklusive 

klimatfaktor
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Källa: Svenskt Vatten P104

Åskregnen 

ofta otroligt 

lokal!



Regntillfälle den 30/9 2006 

Bilden visar nivålinjer för 

återkomsttid (år) – från 0.5 

till 15 år, 
utvärderade som maximal 

återkomsttid för 

blockregnvaraktigheterna 5 min upp 

till 2 timmar för resp. stationsdata.

Skalan på rutnätet i bilden är 

10 (höjd) * 5 (bredd) km.
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Källa: Svenskt Vatten P104
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Nu lite avrinningsteori 
(”Rationella metoden” - något förenklat)

Flödet (l/s) = 

Hårgjord yta (ha) * regnintensitet (l/s o ha)

Ju mindre hårdgjorda yta desto lägre avrinning!

Vi styr inte över regnet!

Ju mer det regnar desto mer rinner av.

Vid extrema regn:
ytorna som bidrar till avrinning ökar – vattenmättat.

Ännu mera vatten rinner av!

Det finns ingen flödesbroms!

Därför måste även flödet regleras i känsliga områden! 
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Flödeskrav från ett område beror på 

känsligheten i nedströmsliggande områden:
 Dikningsföretag

 Natura 2000-områden

 Befintliga bebyggda område som dagvattnet skall avledas genom

kan formuleras som

max flöde till viss punkt:  l/s vid viss återkomsttid

max avrinning från området: l/s o ha vid viss återkomsttid

vilka kan räknas om till:

min erforderlig utjämningsvolym: m3 / ha

I en dagvattenutredning till detaljplanen måste 

man visa att kraven är möjliga att genomföra i 

praktiken!

Komplicerat lite angående PBL och dagvattenhantering i DP

bästa lägesbeskrivning se föredrag Mikael Jardbrink/Ulf Thysell:

www.svensktvatten.se / Vattentjänster / Rörnät & Klimat /

Konferenser och seminarier / Rörnät och klimat 2014

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Rornat/
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Rornat/Konferenser-och-seminarier/
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Hållbar 

dagvattenhantering 

gör skillnad!
Krav: max 100 l/s vid ”20 års-regn”

Jämför med 5 000 l/s utan 

fördröjning

Ex Södra Åsum, Sjöbo kommun,

P105, fig 6.2



20

Krav ut från området max 80 l/s vid 100 års-regn  (jr 5-6 m3/s utan 

fördröjning vid 100-årsregn)

30-40 meter breda parkliknande grönstråk i naturliga lågstråk

40% av hårdgjorda ytor leds ut över infiltrationsytor

Nedersta dammens flöden  (>100 år) bräddas till naturområde i väster

Ett praktiskt 

exempel från 

verkligheten:

Mariastaden, 

Helsingborg

Recipient: 

bäck mot 

Sofieroravinen

Exempel  hämtat från 

P105, fig 5.10



Nya system skall vara robusta!
Minimera översvämningsrisker och begränsa dagvattenföroreningar 

till recipient

2014-06-21 Rörnät och klimat Malmö 21

Enligt remissförslag som kommer inom kort

23 sept STH, 7 okt Hässleholm, 8 okt GBG, 4 nov Sundsvall, 

5 nov Borlänge, 18 nov Umeå och 19 Luleå



Nya system – ansvar och krav

Förutsätter samverkan
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Kritisk nivå 

för skydd av 

byggnad

Ansvar: VA

Kraven på säkerhet mot 

översvämningar uppfylles genom 

att man i kommunen har antagit 

en dagvattenstrategi som 

fastställts av KS samt att 

förvaltningarna samverkar. 



Nya system – Minimikrav P110
Klimatfaktor skall gälla för regnen!

Återkomsttider i år vid dimensionering av nya 

dagvattensystem

Nya duplikatsystem  Återkomsttid

för regn vid 

fylld ledning

Återkomsttid för 

trycklinje i 

marknivå med 

marköver-

svämning som 

följd

Återkomsttid för 

marköver-

svämning med 

skador på 

byggnader

Utom 

tätortsbebyggelse 

2 10 > 100 år

Tätortsbebyggelse 5 20 > 100 år

Centrum-/industri-

/affärsområden

10 30 > 100 år



Läs mer om höjdsättning för anslutning av dag och dränvatten från 

privat mark i kap 9.2, P105.

Säker höjdsättning kan leda till stor 

nivåskillnad gata – färdigt golv. 

Lös tillgängligheten med en ramp.
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Röret fullt 40 cm över 

rörets hjässa



Ex Geoteknisk undersökning, Gullbrandstorp, Halmstad, fig 5.7, P105

Starta med 

att identifiera 

lågstråken! 
Får ej bebyggas 

med hänsyn till 

områdets 

avvattning 



Dagvatten kan trögas upp på 

många sätt – från droppen landar 

till recipient
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”Tunna” gröna tak (vanligast i Sverige) kan 

hantera 50% av årsnederbörd. Från många små 

regntillfällen. (Djupa 75 %) 

För enskilda regn: De första 5 mm kan hanteras, 

därutöver rinner allt av. 
Läs mer kap 9.3, P105



29

Undvik direktavledning av takvatten till 

dagvattenledningar

Exempel på 

stuprörutkastare 

som mynnar ut 

över en tät 

vattendelare, 

fig 9.4 , P105

OBS Takvattnet 

måste förhindras att 

”kortslutas” till 

dräneringen,  

fig 9.7 , P105



Hållbar dagvattenhantering på industrimark 

Exempel från kap 9.3.4 ”Lokal hantering av dagvatten för industrier och 

andra verksamheter”, fig 9.14, 9.15 och 9.17, P105.



Perfekt möjlighet till fördröjning, men…. 

vart lutar det?



Markplanering ”upp med husen – ned med gatan”

Undvik långa transporter med fyllnadsmassor

Exempel på gemensam 

höjdsättning och  hantering av 

fyllnadsmassor,  

fig 6.6 resp 6.7, P105

Kräver anskaffning av 

fyllnadsmassor !!!

Kräver inte 

anskaffning av 

fyllnadsmassor !!!



Hållbar dag- och dränvattenhantering

Låt dagvattnet rinna ut 

över infiltrationsvänliga  

öppna vattenvägar



Öppna avvattningsstråk i lågzoner 
Öppna diken har mycket större flödeskapacitet än 

rörledningar

Ex Mariastaden, Helsingborg,

Ex Linnégatan, Växjö
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Befintliga områden – den 

största utmaningen

Allmänna avloppsledningar 

– drygt 2,5 varv runt jorden + privata servisledningsnätet

Höjdsättningen av samhället är redan gjord!
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Källa: 

Jönköpings kommun / 

Tyréns

Effektivt planeringsunderlag:
Ytliga vattenvägar i flygfoto

Har ni testat ”katastrof-skyfallet” i 

era samhällen innan det har fallit?
www.lm.se
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Äldre systemlösningar under olika 

tidsperioder – dräneringen ofta till spill

Kombinerat till 50-talet Separat drän till spill 

Duplikat - drän till spill Duplikat - drän till dag

Mer info: ”M134” Dagvatten i förändrat klimat på Svenskt Vattens hemsida



Olika orsaker till översvämningar 

rätt diagnos – en förutsättning för effektiva åtgärder



Spelar en drän på spill någon roll?
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En husgrund , 1 m under Grvy ger 2 resp 4 m3  tillskottsvatten per dygn

En villas spillvattenproduktion 0,4 m3 per dygn 

Utspädningsgrad (0,4 + 2) / 0,4 = 6

Utspädningsgrad (0,4 + 4) / 0,4 = 11
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Källor till ”tillskottsvatten”
Helhetssyn krävs för att åtgärda problem med tillskottsvatten! Privata och 

allmänna ledningar!

Läs mer i SVU 2012-13: Metoder att hitta källor till tillskottsvatten

Snart kommer en SVU rapport om juridik och tikkskottsvatten

Här är fastighetens dränering kopplad till spill 
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”Överläckning” ger snabb 

ökning av spillvattenflödet!



Vad hände?





I befintliga områden

- ta vara på tillfällena till förbättringar!



Ombyggnad av befintliga gator

Minskning av hårdgjorda ytor, infiltrationsstråk skapas, 

träden mår bättre.

Exempel från Lysingsvägen, Västervik,



Lästips om hur träd i stenstaden 

skall kunna trivas!
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http://www.vasyd.se/


Detta kan vi lära av Portland:
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Tom Liptan, 

Dagvattenansvarig 

Portland 

• Gränsöverskridande strategier och åtgärder

• Tvärfacklig kompetens i samma organisation

• Krav på dagvattenhantering vid nybyggnad

• Konsten att engagera fastighetsägare.

Tips ”googla” på: 

Portland + Rain gardens 



Fastighetsägarna insatser synliggörs!
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”Rain gardens” för avlastning av 

befintliga områden med 

kombinerat system



Viktiga frågor på kommunal nivå:

1) Finns det en väl förankrad strategi för hållbar 

dagvattenhantering?

2) Har Ni genomfört en sårbarhetsutredning för att 

identifiera riskområden för översvämningar?

3) Har ni ett väl fungerande samarbete om ”Vatten” 

över kompetensgränserna? (VA-Park-Gata–Miljö-Plan)
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Läs mer om Svenskt Vattens budskapspaket på:

http://www.svensktvatten.se/Om-Svenskt-Vatten/Asikter/Svenskt-Vattens-budkapspaket/

http://www.svensktvatten.se/Om-Svenskt-Vatten/Asikter/Svenskt-Vattens-budkapspaket/

