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INLEDNING

Dagvatten är regn- och smältvatten som avrinner på markytan. Dagvatten avleds i ledningar och
diken som anpassas efter de flöden som uppkommer vid normala regntillfällen. Vid mer extrema
flöden orsakade av skyfall kommer dagvattnet avrinna på markytan och ansamlas i lågpunkter.
Dagvatten kan även ta med sig föroreningar från markytan och sprida dessa till recipienten.
Dagvatten betraktas ibland som ett problem, men kan också ses som en resurs som kan användas
för att skapa mervärden i samhället. Målet för dagvattenhanteringen i Karlstads kommun är att den
ska ske på ett hållbart sätt utifrån kvantitet, kvalitet och gestaltning.
Karlstads kommuns rika tillgång till sjöar och vattendrag utgör en stor del av kommunens identitet.
Med tillgången till vatten följer även ett förvaltaransvar som innebär att vårda sjöar och vattendrag
och se till att vattenförekomsterna uppnår vattendirektivets mål om god status. Ytterligare
utmaningar är en växande stad och ökad exploatering i kombination med pågående klimatförändringar, vilket ställer höga krav på hur dagvatten ska hanteras både i befintliga områden och
vid ny exploatering.
Dagvatten behöver hanteras med avseende på avledning, fördröjning och i vissa fall rening. I
händelse av skyfall behöver höga dagvattenflöden kunna avledas utan att orsaka skada. Dagvattenfrågan behöver belysas i översiktlig planering, vid exploatering och i befintliga områden. Det
medför att dagvattenfrågan måste hanteras av flera olika förvaltningar. Behovet av förvaltningsövergripande samarbete i kombination med en otydlig lagstiftning gör att ansvarsfrågan är en
utmaning i arbetet för en hållbar dagvattenhantering. Det är viktigt att belysa att många av
åtgärderna och kostnaderna för dagvattenåtgärder är lagstadgade krav som riktas till kommunen.
Med en hållbar dagvatten- och skyfallshantering kan föroreningars påverkan på recipienten och
risken för översvämningar som orsakar skada minska. Samtidigt kan dagvattnet användas som
resurs vilket bidrar till ekosystemtjänster.
För att åstadkomma detta krävs en ökad helhetssyn på hur dagvatten ska hanteras. Såväl
målsättning som arbetssätt och ansvarsfördelning måste vara tydlig och väl förankrad inom
kommunen.
Dagvattenplanen är ett av kommunens dagvattendokument, som tillsammans med Riktlinje
dagvattenhantering och Handbok dagvattenhantering utgör kommunens dagvattendokument för en
hållbar dagvattenhantering. Dokumenten behandlar huvudsakligen dagvattenhantering och till viss
del även skyfallshantering.
Ställningstagandena i dagvattenplanen är omarbetade från VA-policyn (som antogs 2013). Därav
ersätter ställningstagandena i dagvattenplanen VA-policyns ställningstaganden för dagvatten.
För ordlista, se Ordlista för Karlstads dagvattendokument (Bilaga 1).
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Syftet med dagvattenplanen är att visa hur Karlstads kommun ska arbeta för en hållbar
dagvattenhantering med avseende på kvantitet, kvalitet och gestaltning. I dagvattenplanen ingår det
att uppfylla kommunens ansvar enligt åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt för
perioden 2016–2021 (åtgärd 6 och 8), regeringens etappmål för dagvatten samt att skapa en
gemensam helhetssyn i dagvattenarbetet. Dagvattenplanen bidrar även till FN:s globala
hållbarhetsmål (Agenda 2030) samt kommunens strategiska plan och det övergripande målet
”Luften och vattnet ska vara så rent att människor och miljö inte skadas”, eftersom rening av
dagvatten minskar mängden föroreningar i miljön. I dagvattenplanen definieras en gemensam
målsättning med fem tillhörande ställningstaganden och krav.

Figur 1: Regnbädd på Kungsgatan i Karlstad.

SIDA 5 AV 20

6

STYRANDE DOKUMENT

Under de senaste åren har lagstiftning som berör dagvattnet tillkommit på flera områden. Genom
miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen har EU:s ramdirektiv för vatten införlivats i svensk
lagstiftning. Som en följd av direktivet har miljökvalitetsnormer med krav på att uppnå en god
vattenstatus införts. Denna lagstiftning förtydligar även behovet av att i stadsplaneringen utgå från
ett helhetsperspektiv för vattnets förutsättningar och åtgärdsbehov med hänsyn till dess
avrinningsområde. En ny plan- och bygglag har ökat kravet på att ta hänsyn till klimataspekter i
planering och byggande samt en ny lag om vatten- och avloppstjänster som har tydliggjort det
kommunala ansvaret.
Regeringen beslutade i januari 2021 om två nya etappmål för dagvatten.
Etappmål för dagvatten
Etappmål om dagvatten i ny och befintlig bebyggelse: Alla kommuner har senast 2023 integrerat en
hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av
befintlig bebyggelse.
Etappmål om dagvattenhantering i befintlig bebyggelse: De kommuner där det finns risk för
betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, har
senast 2025 genomfört en kartläggning och tagit fram handlingsplaner för en hållbar
dagvattenhantering samt påbörjat genomförandet av planerna.
När Vattenmyndigheterna uppdaterade åtgärdsprogrammen för perioden 2016–2021 inkluderades
två åtgärder, åtgärd 6 och 8, som direkt kopplar an till arbetet med dagvattenplanen.
Ur Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt
Åtgärd 6: Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt
plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Åtgärd 8: Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med
avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som
behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
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Arbetet med dagvattenplanen bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030). De globala
hållbarhetsmål som har tydligast koppling till dagvattenhantering visas i Figur 2.

Figur 2: Globala hållbarhetsmål med tydlig koppling till dagvattenhantering i Karlstads kommun.

Dagvattenplanen kopplar även till kommunens strategiska plan och det övergripande målet ”Luften
och vattnet ska vara så rent att människor och miljö inte skadas”, eftersom rening av dagvatten
minskar mängden föroreningar i miljön.

Figur 3: Exempel på en dagvattenlösning i form av sedumtak.
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DAGVATTENHANTERINGENS UTMANINGAR

Med dagvatten avses den nederbörd som tillfälligt avrinner ytledes från exempelvis vägar,
parkeringar och tak. I naturen infiltreras oftast större delar av nederbörden (regn, snö och hagel) ner
i marken. I tätbebyggda områden med mycket hårdgjorda ytor avrinner dagvatten i stället ytledes
på marken. Bortledning av dagvatten kan ge påverkan bland annat i form av grundvattensänkning,
uttorkning av naturliga vattendrag och sättningar i marken, såväl som översvämningar och
spridning av partiklar och föroreningar till naturen och recipienter.
Normalt förekommande dagvatten
Dagvatten avleds normalt från markytan till ledningar under mark alternativt i öppna diken mot
recipienten. Inom verksamhetsområde för dagvatten är det VA-huvudmannen som ansvarar för att
vattnet kan avledas från fastigheternas förbindelsepunkt fram till recipienten. Utmaningen ligger i
att ledningssystemen ofta är gamla och därmed dimensionerade utifrån lägre krav än vad som
rekommenderas idag. Därtill har andelen bebyggd yta ökat samtidigt som klimatförändringar
medför mer intensiva regn vilket innebär en högre belastning på dagvattensystemen.
Dagvatten från kraftiga och intensiva regn och skyfall
Dagvattensystem kan inte anpassas för att hantera de extremflöden som uppkommer vid skyfall.
Dagvattnet avrinner i stället ytledes utifrån markens höjdsättning och rinner i lågstråk och ansamlas
i lågpunkter, så kallade instängda områden. För att säkra framkomlighet och motverka kostsamma
översvämningar med skador på byggnader och andra samhällsviktiga funktioner måste hänsyn till
dessa extremflöden tas i planprocessen, bygglovshanteringen och genom åtgärder i befintlig
bebyggelse. För dessa dagvattenflöden är ansvarsfördelningen mer otydlig. Effekten av klimatförändringarna tyder på att kraftiga och intensiva regn och skyfall kommer att bli allt vanligare i
framtiden, vilket framgår av regeringens klimat- och sårbarhetsutredning 1. Vid intensiva regn
tydliggörs städernas sårbarhet att kunna ta hand om, och avleda, dagvatten på ett ändamålsenligt
sätt.
Föroreningar i dagvatten
Dagvatten för med sig föroreningar från de ytor det avrinner på samt från föroreningar i luften.
Markanvändningen på den yta där dagvatten avrinner är avgörande för dagvattnets
föroreningsinnehåll. En betydande andel av de föroreningar som når dagvattnet kan kopplas till
vägar, trafikleder och parkeringar. Andra aspekter som har stor påverkan på föroreningsinnehållet
är vilken typ av verksamhet som utförs och vilka byggnadsmaterial som förekommer.
Föroreningar i dagvatten innebär en risk för recipienterna och behovet av dagvattenrening har
uppmärksammats alltmer de senaste decennierna. Generellt bör mängden fosfor, metaller, olja och
mikroplaster från dagvatten minska för att uppnå och bibehålla vattenkvaliteten i recipienterna och
de krav som ställs genom vattendirektivet och badvattendirektivet.

1

SOU 2007:60
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I Karlstads kommun, liksom i övriga kommuner i Sverige, leds det mesta av dagvattnet inom
tätorter direkt ner i ledningar under mark och vidare till närmaste recipient. På senare år har
kommunen börjat implementera hållbar dagvattenavledning. Det har främst skett i
exploateringsprojekt i syfte att hantera dagvattenflöden och vid behov skyfallssäkra enligt
kommunens befintliga riktlinjer. Det finns även exempel på anläggningar som utöver fördröjning
anlagts för att bidra med rening av dagvatten samt mervärden i form av god gestaltning i
stadsmiljön. Det saknas dock vägledning i form av krav eller riktlinjer som tydliggör när och hur
kommunen ska arbeta med fördröjning, rening och gestaltning som en del i dagvattenhanteringen.
Karlstads kommun är rik på sjöar och vattendrag. Kommunen påverkas av stigande nivåer i Vänern
och av höga flöden i älvarna. Framför allt Karlstad centrum och dess närområde är känsliga för
översvämning. Exempelvis drabbades Karlstad av en översvämning åren 2000-2001 till följd av
ihållande regn som ledde till höga nivåer i Vänern. Sedan hösten 2008 har Vänern en ny
tappningsstrategi som gör att de mest extrema nivåerna minskas.
För att skydda lågt belägna områden mot höga nivåer i sjö och älv kan dessa vallas in. Invallningen
utgör dock en barriär för ytligt avrinnande dagvatten vilket skapar så kallade ”instängda områden”
som riskerar att översvämmas i händelse av skyfall. Delar av Våxnäs och Romstad är instängda
områden från vilka dagvatten måste pumpas för att nå ut i recipienten. Även delar av Norrstrand är
invallade, men där saknas möjlighet att pumpa ut dagvattnet. Vid höga nivåer i Klarälven stängs
dagvattenutloppen för att undvika översvämningar på grund av bakåtdämning. Dagvattnet bräddar
då till spillvattenledning och vidare till reningsverket.
Kommunen arbetar kontinuerligt med att koppla bort dag- och dräneringsvatten från
spillvattenledningar för att ha separata system för dag- och spillvatten. Detta minskar risken för
bräddning av spillvatten till recipient vid mycket nederbörd.
Behov av att rena dagvatten beror dels på hur förorenat dagvattnet är, dels hur känslig mottagande
recipient är. I databasen VattenInformationsSystem (VISS) redovisas status i kommunens
vattenförekomster. I Figur 4 redovisas ekologisk status i sjöar och vattendrag samt
verksamhetsområde för dagvatten. Vattenförekomsterna är i många fall recipienter av dagvatten
och riskerar därmed att påverkas av dagvattenföroreningar.
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Figur 4: Ekologisk status i sjöar och vattendrag 2016–2021 samt verksamhetsområde för dagvatten.
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För att skapa en ökad helhetssyn i arbetet mot en hållbar dagvattenhantering i Karlstads kommun
har en målsättning definierats inom ramen för arbetet med dagvattenplanen:
”I Karlstads kommun ska vi genom hållbar dagvattenhantering skapa mervärden i samhället
samtidigt som negativ påverkan på människor och miljö minimeras. Den hållbara
dagvattenhanteringen ska efterlikna naturens sätt att omhänderta dagvatten. Det uppnås genom att
dagvatten fördröjs, avleds, renas, och nyttjas för god gestaltning nära källan. Den hållbara
dagvattenhanteringen ska beakta miljömässiga, ekonomiska och sociala behov.”
För att lyckas nå målsättningen ska Karlstads kommun arbeta utifrån följande ställningstaganden
(nedan beskrivs mer utförligt vad de innebär och vilka krav kommunen ställer för att uppnå dem):
Ställningstaganden
1. Dagvatten ska hanteras i öppna, gröna dagvattenanläggningar nära källan för att möjliggöra
infiltration, fördröjning och trög avledning.
2. Förorenat dagvatten ska renas för att minska påverkan på recipienter och bidra till god status i

kommunens vattenförekomster.

3. Dagvatten ska ses som en resurs vid gestaltning.
4. Dagvatten- och skyfallsfrågor ska vara en naturlig del i samhällsplaneringen.
5. Ansvarsfördelningen för dagvatten- och skyfallshantering ska vara tydlig och samarbetet väl

utvecklat inom och över förvaltningsgränserna.

Figur 5: Exempelbilder på dagvattendammar, en vars gestaltning är naturlig och en vars gestaltning är mer
urban. Foto: Sweco
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Målsättning: Hållbar dagvattenhantering i Karlstads kommun

”I Karlstads kommun ska vi genom hållbar dagvattenhantering skapa mervärden i samhället
samtidigt som negativ påverkan på människor och miljö minimeras. Den hållbara
dagvattenhanteringen ska efterlikna naturens sätt att omhänderta dagvatten. Det uppnås genom att
dagvatten fördröjs, avleds, renas, och nyttjas för god gestaltning nära källan. Den hållbara
dagvattenhanteringen ska beakta miljömässiga, ekonomiska och sociala behov.”
Dagvatten i stadsmiljö är resultatet av en rad förändringar i det naturliga kretsloppet. Genom att
implementera en hållbar dagvattenhantering efterliknas naturens sätt att ta hand om vatten från att
den första regndroppen träffar marken tills den sista når recipienten. Utformning av hållbara
dagvattensystem ska tillgodose dagens behov av omhändertagande av dagvatten samt möta
framtida utmaningar.
Hållbar dagvattenhantering kännetecknas av möjlighet till infiltration, rening och fördröjning nära
källan. Rening och infiltration minskar föroreningspåverkan på recipienterna och möjliggör
upprätthållande av grundvattennivån. Avledning av dagvatten sker i öppna, gröna system vilket
medför högre kapacitet och trögare avledning jämfört med avledning i ledningar. I händelse av
skyfall ska en genomtänkt höjdsättning styra dagvattnet i lämplig riktning till utvalda platser. Detta
minskar risken för kostsamma översvämningar och skapar förutsättningar för att möta
klimatförändringarnas utmaningar och konsekvenser.
Med en genomtänkt gestaltning där dagvatten ses som en resurs i stället för ett problem ökar värdet
av dagvattenanläggningarna ur ett samhällsperspektiv. Dagvattenanläggningar med vatten och
grönska bidrar till att ekosystemtjänster upprätthålls eller skapas. Med ekosystemtjänster avses
direkta och indirekta nyttor från naturen som bidrar till människors välbefinnande.

Figur 6: Exempelbilder på hållbara dagvattenanläggningar som efterliknar naturens sätt att ta hand om
dagvatten genom öppna, gröna och robusta system. Foto: Sweco
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dagvattenanläggningar nära källan för att möjliggöra infiltration, fördröjning och
trög avledning.

När dagvatten avleds direkt från hårdgjorda ytor till ledningar innebär det höga flödestoppar i
ledningssystemet och minskad grundvattenbildning i området. För att minska risken för ett
överbelastat dagvattensystem med översvämningar som följd ställer Karlstads kommun krav på
fördröjning av dagvatten.
Krav på fördröjning av dagvatten på kvartersmark och allmän platsmark*
Vid ny- och större ombyggnation ska dagvatten från hårdgjorda ytor ledas till lokal
dagvattenanläggning med fördröjningskapacitet motsvarande minst 10 mm nederbörd per
kvadratmeter hårdgjord yta**
* Undantag kan ges då tekniska förutsättningar eller orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan medför att
åtgärder inte går att motivera. Undantag kan även ges då hydraulisk modellering visar att fördröjning kan
orsaka problem i andra delar av ledningssystemet eller i recipienten.
** Hårdgjord yta avser reducerad area, d.v.s. hur stor del av ytan som bidrar till avrinningen av dagvatten och
är hårdgjord (t.ex. tak och asfalt).

Dagvatten ska i första hand hanteras i öppna, gröna dagvattensystem, vilket innebär långsammare
avrinning och lägre flöden jämfört med avledning i enbart dagvattenledningar. Där markens
förutsättningar medger ska infiltration eftersträvas för att upprätthålla grundvattennivån. Öppna,
gröna dagvattenanläggningar bidrar även till rening av dagvatten. I händelse av skyfall har de
öppna anläggningarna generellt sett högre kapacitet än nedgrävda ledningar och utgör mer robusta
system.
Inom verksamhetsområde för dagvatten är det VA-huvudmannen som ansvarar för avledning från
fastigheternas förbindelsepunkt fram till recipienten. VA-huvudmannen ansvar för att dimensionera
dagvattensystemen utifrån branschorganisationen Svenskt Vattens publikation P110 2. Där framgår
att nya dagvattensystem ska dimensioneras för regn med en återkomsttid på 10–30 år beroende på
bebyggelsetyp. I Tabell 1 framgår minimikrav på återkomsttider och i Figur 7 illustreras
innebörden av dessa krav anpassat till en öppen dagvattenanläggning.
För dimensionering av dagvattenanläggningar som beräknas vara i bruk i slutet av detta århundrade
ska en klimatfaktor användas för att ta höjd för framtida klimatförändringar. För närvarande är
denna minst 1,25 för regn som varar kortare än en timme och minst 1,20 för längre regn enligt
Svenskt Vattens rekommendationer. Dessa kan komma att förändras beroende på den nuvarande
snabba utvecklingen av högupplösta klimatmodeller som bättre beskriver korta regn och deras
känslighet för ett varmare klimat.

2

P110 Avledning av dag-, drän-, och spillvatten (Svenskt Vatten 2016).
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Tabell 1: Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem enligt Svenskt
Vattens publikation P110 (2016).
VA-huvudmannens ansvar

Kommunens ansvar

Återkomsttid för regn
vid fylld ledning

Återkomsttid för
trycklinje i marknivå

Återkomsttid för marköversvämning
med skador på byggnader

Gles
bostadsbebyggelse

2 år

10 år

>100 år

Tät bostadsbebyggelse

5 år

20 år

>100 år

Centrum- och
affärsområden

10 år

30 år

>100 år

Flöden som överstiger VA-huvudmannens ansvar kommer att avledas på markytan. Vattnets väg
styrs då av höjdsättningen, vilken VA-huvudmannen saknar rådighet över. Kommunen ska vid
nybyggnation tillse att regn med återkomsttid på minst 100 år ska kunna avledas säkert. För
samhällsviktiga verksamheter och funktioner kan en högre säkerhetsnivå behövas. Kommunen ska
bedöma konsekvenserna vid en eventuell översvämning och utifrån dessa planera så att funktionen
kan upprätthållas vid en översvämning.

Figur 7: Illustration över höjdsättning och ansvarsfördelning vid öppen dagvattenhantering utifrån Svenskt
Vattens publikation P110.
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Det är inte möjligt att på samma sätt ställa generella dimensioneringskrav på befintliga
dagvattensystem. Detta då markens höjdsättning och byggnaders placering redan är fastlagda.
Därtill är befintliga dagvattensystem utbyggda efter andra principer och äldre dimensioneringskrav.
I många fall finns inte möjlighet att bygga nya dagvattensystem under mark när bebyggelsen
förtätas. Då finns risk för kapacitetsbrist i dagvattensystemen, vilket kan leda till översvämning i
form av att vatten blir stående på markytan eller trycks upp i lågt belägna brunnar. För att säkra
dessa områden mot skadliga översvämningar behövs ett nära samarbete mellan kommunens
berörda förvaltningar och övriga aktörer. Lämpliga åtgärder kan vara att hitta nya vägar att avleda
dagvattnet eller att arbeta med uppströms fördröjningsåtgärder som skapar en buffert i befintligt
dagvattensystem.

Figur 8: Exempelbilder på hållbara dagvattenanläggningar som efterliknar naturens sätt att ta hand om
dagvatten genom öppna, robusta system. Foto: Sweco
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Ställningstagande 2: Förorenat dagvatten ska renas för att minska påverkan på
recipienter och bidra till god status i kommunens vattenförekomster

Det saknas nationell vägledning gällande dagvattenrening, men verksamhetsutövare och
fastighetsägare ska förhålla sig till lagstadgade krav. Rening av dagvatten regleras främst av
miljöbalken, där allmänna hänsynsregler och krav på åtgärder för att miljökvalitetsnorm (MKN) i
den mottagande recipienten ska uppnås.
Val av dagvattenhantering tas fram med beaktande av markanvändningen, avrinningsområdets
storlek och flöden samt utifrån recipientens känslighet. Det är verksamhetsutövaren som har
ansvaret att ordna med och ta fram en lämplig dagvattenhantering med hänsyn till platsens
specifika förutsättningar.
I Karlstads kommun ställs krav på rening av dagvatten vid ny- och större ombyggnationer. Kraven
kan även användas i vägledande syfte i redan bebyggd miljö. Kraven anges som olika
reningskategorier utifrån markanvändning och presenteras i Tabell 2. I tabellen ges förslag på
lämpliga dagvattenanläggningar som uppfyller de olika reningskategorierna. Detta ger i tidigt skede
en tydlighet kring vilken typ av dagvattenanläggning som krävs och därmed vilka ytor som bör
avsättas för dagvattenhantering.
Tabell 2: Matris över reningsbehov för dagvatten baserat på föroreningshalt i dagvattnet. Reningsbehovet kan
behöva anpassas efter recipientens känslighet.
Föroreningshalt i dagvatten
baserat på markanvändning
Hög

Parkering (hög frekvens*)
Vägar >6000 ÅDT**
Koppar- och zinktak
Terminalområden

Medel Parkering (låg frekvens***)
Vägar 3500–6000 ÅDT
Industrigator
Industriområden****
Flerfamiljshusområden
Låg Villaområden
Vägar 1000–3500 ÅDT
Parker och naturmark

Reningskategori

Funktion och exempelanläggningar

Rening

Funktion: Sedimentation och filtrering eller infiltration
Exempel på anläggningar är infiltration i grönyta,
genomsläppliga beläggningar, infiltrationsstråk, nedsänkt
växtbädd/biofilter, makadamdike, skelettjord, dammar och
våtmarker. Alternativt kan anläggningar med sedimentation
och infiltration eller filtrering kombineras.

Enklare rening

Funktion: Sedimentation, filtrering eller infiltration
Exempel på anläggningar är svackdike, översilningsyta och
luftig skelettjord (samt anläggningar som uppfyller striktare
reningskrav.)

Fördröjning/
Infiltration

Funktion: Fördröjning eller infiltration
Exempel på anläggningar är ytliga och underjordiska
magasin (samt anläggningar som uppfyller striktare
reningskrav.).

* Korttidsparkeringar i centrum- och handelsområden med hög besöksfrekvens.
** Årsmedeltrafik per dygn
*** Långtidsparkeringar samt bostadsparkeringar.
**** Föroreningshalt i dagvattnet kan variera mellan måttlig till hög beroende på verksamhet.

När kommunen tagit fram lokala åtgärdsprogram för sina vattenförekomster kan reningskraven
anpassas efter behovet i respektive recipient. Detta kan medföra behov av reningsåtgärder även i
redan bebyggd miljö.
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Dagvatten ska ses som en resurs vid gestaltning då det möjliggör tillgång till vatten, grönska och
natur i bebyggda miljöer. Dagvattenhanteringen kan till exempel integreras i parker och
grönområden, skapa attraktiva inslag i urban miljö samt användas för bevattning av gatuträd och
planteringar. Den kan även utgöra en del i kommunens gröna infrastruktur som säkrar de
ekologiska sambanden. Dagvattenhanteringen bidrar således till ekosystemtjänster i samhället,
vilket ökar anläggningens värde ur ett samhällsperspektiv.
För att förverkliga detta ska tillgången till ekosystemtjänster genom dagvattenhanteringen beaktas
redan i planskedet. På så vis tydliggörs hur investeringen i dagvattenanläggningar kan ge upphov
till samhällsnytta.
En genomtänkt gestaltning bidrar till förbättrad funktion i dagvattenanläggningen. Vid planering av
dagvattenanläggningar ska det utredas hur den tekniska funktionen och gestaltningsuttrycket
samspelar på bästa sätt. Hänsyn ska tas till säkerhet och gestaltningen ska skapa möjlighet till god
drift och underhåll.
Gestaltningen ska anpassas utifrån var dagvattenanläggningen kommer placeras och hur platsen
kommer att användas. Utformningen kan ha ett naturligt eller urbant uttryck. Det är viktigt att
dagvattenanläggningarnas gestaltning anpassas för att vara tilltalande både när anläggningarna är
torra och fulla med dagvatten.

Figur 9: Exempelbild på dagvattenanläggning från Oslo. Foto: Sweco
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Ställningstagande 4: Dagvatten- och skyfallsfrågor ska vara en naturlig del i
samhällsplaneringen

I samhällsplaneringen finns många olika intressen att ta hänsyn till och utrymme behövs för ny
bebyggelse, infrastruktur, parker och tekniska anläggningar. I en allt mer tätbebyggd miljö minskar
tillgängliga ytor för dagvattenhantering och den mark som finns kvar att bebygga har ofta tekniskt
komplicerade förutsättningar. Samtidigt ökar behovet av dagvattenhantering med ökad
hårdgörandegrad, klimatförändringar och högre lagstadgade krav på kommunerna.
Dagvatten- och skyfallsfrågor behöver ses i ett större sammanhang (t.ex. utifrån avrinningsområde)
och hanteras tidigt i planprocesser och utredningsskeden. Ytor för rening och fördröjning av
dagvatten ska avsättas för att uppfylla kommunens krav. Kommunen ska planera nya
dagvattensystem utifrån dimensionerande flöden. Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart eller
önskvärt att dessa dagvattensystem dimensioneras för att hantera dagvatten vid mer extrema
nederbördstillfällen. För detta krävs istället en god planering och höjdsättning som möjliggör ytlig
avledning.
Placering av byggnader och infrastruktur samt höjdsättning ska utformas så att dagvattnet vid
extrema situationer kan avledas ytligt utan att orsaka skador. Det görs genom att skapa lågstråk i
vilka dagvatten avleds vid höga flöden. Det kräver ett förvaltningsövergripande helhetsperspektiv
med tydlig ansvarsfördelning.
Instängda områden uppstår till följd av markens topografi och byggda barriärer där dagvatten inte
kan avrinna ytledes med självfall i händelse av skyfall. Enligt Svenskt Vattens publikation P110 är
grundregeln att bebyggelse ska undvikas i dessa områden. Om instängda områden ändå väljs för
bebyggelse måste stor hänsyn tas till översvämningsrisker och bebyggelse ska inte placeras i
lågpunkterna.
Förutsättningarna för skyfallshantering i befintliga områden skiljer sig åt då höjdsättning och
höjdmässigt förhållande till ledningar och recipient redan är fastställda. För befintlig bebyggelse är
identifiering och konsekvensanalys av utsatta platser ett viktigt led i klimatanpassningsarbetet. För
detta krävs en väletablerad samverkan och en kommunövergripande åtgärdsplanering.
VA-avdelningen har ansvar för att samordna och driva dagvatten- och skyfallsfrågan i både nya
och befintliga områden. VA-avdelningen ska även stödja andra avdelningar och förvaltningar i
deras uppdrag så kommunen tar ett helhetsansvar som både VA-huvudman och markägare.
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Ställningstagande 5: Ansvarsfördelningen för dagvatten- och skyfallshantering
ska vara tydlig och samarbetet väl utvecklat inom och över
förvaltningsgränserna

Ansvar för dagvatten- och skyfallshantering är en komplex fråga som måste hanteras
förvaltningsövergripande. En tydlig ansvarsfördelning och ett välutvecklat samarbete är
förutsättningar för att nå målsättningen med en hållbar dagvattenhantering. Därtill krävs
ekonomiska och personella resurser för drift- och underhåll av öppna, gröna dagvattenlösningar.
Fastighetsägare ansvarar för dagvatten inom den egna fastigheten och i dess omedelbara närhet
(även från fastigheten om den ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten). Kommunens
ansvar gäller för allmän plats och där kommunen är markägare. Kommunen måste även ordna så att
dagvattnet kan nå slutrecipienten där dagvattnet kan bli instängt i kommunens mindre vattendrag
och tjärn. Då VA-huvudmannen enbart ansvarar från förbindelsepunkten till recipient krävs en
samordnande roll för kommunens ansvar gällande dagvatten- och skyfallsfrågor.
Från förbindelsepunkten ansvarar VA-huvudmannen för dagvatten till recipient. VAhuvudmannens ansvar avser avledning, fördröjning och rening av ”normalt dagvatten”. Detta gäller
både vid nybyggnation och vid åtgärder på det befintliga nätet även om återkomsttiden på
dagvattensystemet som VA-huvudmannen ansvarar varierar med när dagvattensystemet anlades.
När dagvattenflödena överskrider VA-huvudmannens ansvar kommer vattnet avledas på markytan.
För att dagvatten ska kunna avledas ytligt utan att orsaka skada krävs kommunövergripande
skyfallsplanering, god planläggning och genomtänkt höjdsättning. När det kommer till ny
bebyggelse ska den planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från
minst ett 100-årsregn.
Det är kommunfullmäktige som har det yttersta ansvaret för att skydda ny bebyggelse mot skador i
händelse av skyfall. Det operativa ansvaret för genomförandet av fysiska
klimatanpassningsåtgärder är delegerat till teknik- och fastighetsnämnden. Ansvaret för
planläggning av mark och vatten och för att marken används till det den är mest lämpad för ligger
på kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden.
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