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Platsens förutsättningar
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Exempel Uppsala
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Fyrisån – behöver reducera 3,5 ton fosfor

ARV

1 500 – 2 500 kg

Dagvatten

1 000 – 2 000 kg
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Uppsala växer

• Befolkning + 62 %

• 3 000 bostäder per år
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Hänsyn till MKN
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Skyfallet  2018
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Hur planerar man för god 
dagvattenhantering?
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1990-tal
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Svenskt vatten 2010



• PBL – exploateringslagstiftning, kommunen ansvarig

• LAV – skyddslagstiftning, behovsprövning, 
avgiftsskyldighet

• Miljöbalken – skyddslagstiftning, tillstånds- och 
anmälningsplikt

• Jordabalken – grannelagsrättsliga regler
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Flera lagrum hanterar dagvatten
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Mycket kan inte regleras i detaljplan men 
en del….
• Markens höjd och lutning

• Genomsläpplighet

• Placering och utformning av grönytor

• Gemensamhetsanläggning

• Byggnaders läge

• Placering och utformning av p-platser
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Antaget av KF 2014



Dagvattenprogrammet 

Bevara 
vatten-

balansen

Skapa en 
robust 

dagvatten-
hantering

Ta 
recipient-
hänsyn

Berika 
stads-

landskapet
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Bolaget ska ha planeringsansvar för att utveckla och 
tillämpa principerna som bidrar till en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering inom kommunen, att ta 
recipienthänsyn och att planera för alternativa 
avrinningsvägar är viktiga faktorer i detta. 

Ansvaret ska inkludera planering för hantering av 
markvatten i fysisk planering. Bolaget ska vara 
kommunens kompetensresurs avseende dagvatten. 
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Uppsala vatten ägardirektiv



Klicka här för att 

ändra format

2021-11-30Presentationens namn

Dagvatten – från strategi till verklighet



Dagvattenprogram                          
utveckling av arbetssätt 
och fysiska åtgärder

• Lokala åtgärdsplaner

• Dagvattenplan

• Riktlinjer fastigheter

• Skyfallsplan
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Dagvatten – från strategi till verklighet
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LÅP och dagvattenplan

Lokalt åtgärdsprogram för Fyrisån

• Inom staden (dagvattenplan)

• Utanför staden

Prioritera åtgärder så att MKN uppnås 
med 150% marginal.

Kompensationsåtgärder?



• Plan för hantera vatten i 
större sammanhang

• Ger förslag på åtgärder som 
minskar belastningen av 
föroreningar i befintlig miljö.

• Dagvattendammar 
nedströms

• Långsiktigt systematiskt 
uppströmsarbete

• Kan delvis kombineras 
med ytor för 
skyfall/grönstruktur
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Dagvattenplan
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Rapsgatan
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Riktlinjer fastigheter
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Tidigare krav

”Inom varje fastighet ska 

magasin finnas för fördröjning 

av dagvatten. Magasinet ska 

rymma 5 liter dagvatten per 

kvadratmeter fastighetsyta.”

” Dagvatten ska 

fördröjas och renas 

inom fastighet.”

”Fördröjning av dagvatten ska ske 

inom respektive fastighet. Inom 

varje fastighet ska magasin finnas 

för fördröjning av dagvatten. 

Magasinet ska rymma 6 liter 

dagvatten per kvadratmeter 

fastighetsyta. Annan fördröjning än 

magasin eller gemensamma 

lösningar inom kvarteren är möjlig 

under förutsättning att flödet från 

kvarteret inte blir större än med 

ovanstående magasin.”



• Två åtgärdsnivåer:       
10 mm eller 20 mm

• Dagvatten ska renas 
och avtappas under 12 h

• Reningen viktig!
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Riktlinjer fastigheter



• MKN

• Utjämning

• Tydligt och förutsägbart: 
kommunen, konsulter 
och byggherrar

• Effektivare arbetssätt i 
planprocessen. 
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Riktlinjer fastigheter - syften
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Förankring och information

• Byggherrar, 
frukostseminarier med 
kommunen

• Planhandläggare, MEX 

och bygglov

• Konsulter landskap och VA



• Anläggningar byggs där 
det finns krav i 
plankartan

• Svårt att koppla 
riktlinjerna till juridiskt 
krav

• Fler anläggningar byggs 
när byggherren varit med 
tidigt
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Uppföljning
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Omtag på riktlinjerna



Omtag på riktlinjerna

• Teknisk utredning

• Behöver dagvatten från kvartersmark renas?

• Vem ska göra det?

• Åtgärdsnivå kopplat till våra recipienter

• Juridisk utredning

• Var kan man ställa kraven?

• Vad behövs för underlag för att ställa kraven?



• Åtgärdsbehovet för dagvatten är framräknat med ett spann beroende 
på recipient.

• Acceptabelt arealläckage ligger inom intervallet 0,2-0,4 kg fosfor/ha 
och år för den nya urbana marken. 

• Teoretiskt reningsbehovet för dagvatten från olika typer av 
kvartersmark 
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Slutsatser från tekniska utredningen



• Samma eller olika åtgärdsnivå för olika typer av 
markanvändning?

• Samma eller olika åtgärdsnivå för olika recipienter?

En eller flera åtgärdsnivåer?



• Svårt att ställa olika krav på olika ytor, varför samma 
åtgärdsnivå bör gälla

• Samma åtgärdsmått bör användas för alla recipienter, 
främst motiverat av de osäkerheter som finns kring 
acceptabel belastning till recipienterna

• Det underlättar också kommunikationen kring 
åtgärdsmåttet

En eller flera åtgärdsnivåer - slutsatser



• Riktvärden för föroreningshalter i utsläpp av dagvatten 
(från t.ex. ett planområde).

• Reglering av yta som ska avsättas på allmän mark per yta 
tät stadsbebyggelse (per hårdgjord yta).

• Krav på att allt dagvatten ska passera minst ett eller två 
reningssteg (eller genomgå viss procentuell rening).

• Maximal genomsnittlig avrinningskoefficient.

• Maximalt genomsnittligt arealläckage (dvs. hur stor mängd 
av ett ämne som avrinner från en markyta årligen).

• Krav på volym nederbörd som ska kunna magasineras, för 
flödesutjämning och rening.

Mått på åtgärdsnivå – olika alternativ



• Transporten av fosfor och metaller kan minska med ca 
70 % i det dagvatten som genomgått behandling i LOD-
anläggningar. Olika lösningar har dock olika effekt. 

• För att klara denna höga avskiljningsgrad så krävs 
system som bidrar till både sedimentation och filtrering 
av dagvattnet. 

• Reduktionsbehovet av fosfor och metaller är stort och 
stor del av årsvolymen förorenat dagvatten behöver 
renas för att klara målen.

Hur många millimeter nederbörd behöver 
fördröjas och renas?



Behov av att fördröja-

och rena 20 mm 

nederbörd?



• Villaområden har enligt 
beräkningarna en låg belastning 
och ett litet reningsbehov för 
dagvatten

• Att fördröja 20 mm på en  villatomt  
innebär dock sällan stora 
åtaganden

• I många fall är utkastare från 
stuprör på gräsmatta en tillräcklig 
åtgärd

• Därför inget orimligt krav

40

Är 20 mm motiverat för alla områden?



• Ansvar för LOD på fastighet läggs på fastighetsägare

• Ansvaret för LOD på fastighet läggs på VA-huvudman

• Kommunikation och information. Visa på goda exempel.

• Lagkrav
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Studerade metoder för att nå målet



• Fokus på olika lagstiftningar

• Ger förslag på vad som behövs i en teknisk utredning 
för att kunna ställa kraven
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Rättsliga utredningen



Rättslig utredning - resultat

• Det finns möjlighet att ställa krav i ABVA (21§ 2 stycket)

Fastighetsägaren får inte använda en allmän va-

anläggning på ett sätt som innebär att huvudmannen får 

svårt att uppfylla de krav som ställs på va-anläggningen 

och driften av den eller att i övrigt uppfylla sina 

skyldigheter enligt lag. 

• Kraven kan vara riktade mot enbart nybyggnation



Vad händer nu?
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Inväntar Svenskt Vatten

•Hydraulisk analys (2021-18, Hydraulisk analys av 
lokal dagvattenhantering. Underlag till reglering i 
ABVA)

•Kostnadsnyttoanalys

•Förslag i ABVA
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Skyfallsplan – varför den ska göras?



© DHI

Arbetsgång
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Strukturplan –vilken åtgärd ska göras och var?
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Exempel på skyfallsytor



Tack!

Frågor?
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