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1

Inledning

1.1

Bakgrund
Alingsås stad växer och dagens stadsstruktur håller på att förändras. I samband med utveckling av
staden finns en risk att tillgängliga ytor för hantering av dagvatten minskar rejält. För att möta
miljökrav, extrema nederbördstillfällen och klimatförändringar krävs att förtätning och ny bebyggelse
anpassas och utformas för att begränsa uppkomsten av dagvatten, för att minska recipientpåverkan,
och för att stå emot översvämningar. Lagstiftningen är dessutom otydlig och betydelsen av planering
och åtgärder för hantering av dagvatten och skyfall är stor, och kräver engagemang från flera parter i
samhället.
Alingsås har sedan 2001 haft en dagvattenplan. Planens övergripande syfte är att utgöra ett underlag
och en vägledning för planering och hantering av dagvatten. Dagvattenplanen behöver uppdateras
kontinuerligt för att hållas aktuell och för att ta tillvara ny kunskap, lagstiftning och andra förändrade
förutsättningar.
Dagvattenplanens delar utgörs av Dagvattenstrategi (del 1), Riktlinjer (del 2) samt Åtgärdsplan (del
3) 1. Detta dokument utgör del 2 Riktlinjer. Enligt policy för styrande dokument i Alingsås kommun finns
tre typer av reglerande dokument; policy, riktlinjer och regler. Riktlinjer ska ge vägledning och stöd för
hur uppgifter ska utföras. De koncentrerar sig på hur en åtgärd utförs och inte på vad den innehåller.
Därav klassas detta dokument som en riktlinje. Dock innehåller dokumentet krav avseende bl a
dimensionering och rening av dagvatten etc. i enlighet med gängse branschstandard. Även dessa
uppgifter syftar till att ge vägledning och stöd för de medarbetare som handlägger ärenden avseende
just dimensionering och rening av dagvatten.

1.2

Syfte
Syftet med detta dokument är att utgöra en vägledning för att kunna arbeta mot dagvattenstrategins
mål och vision:
•

möjliggöra att fastställda strategier i dagvattenstrategin implementeras så att målen kan
uppnås och kunna jobba mot visionen: ”Alingsås dagvattenhantering är långsiktigt hållbar och
bidrar till rena och livskraftiga sjöar och vattendrag, samt berikar Alingsås boende- och
livsmiljöer”.

•

utgöra en vägledning och ett stöd samt beskriva roller och ansvar för dagvattenfrågor i olika
skeden, områden och sammanhang och i detta avseende fungera som en
dagvattenhandbok/uppslagsbok för kommunens tjänstemän.

•

ange riktlinjer och krav för dimensionering, fördröjning, rening och utformning av
dagvattensystem. Dessa ska ses som aktiva ställningstaganden och som verktyg för
information och kommunikation som visar vad kommunen vill med dagvattenhanteringen, i

1

Dagvattenplanen är i sig inget styrdokument utan ett samlingsbegrepp för de ingående styrdokumenten dagvattenstrategi,
riktlinjer samt åtgärdsplan
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dialog med externa parter så som fastighetsägare, verksamhetsutövare, konsulter med flera.
Dokumentet ska dock inte lämnas ut i sin helhet utan utgöra underlag för kommunikation och
beslut. Dokumentet är framförallt framtaget för kommunens tjänstemän.

1.3

Läsanvisningar
Detta dokument, dvs Dagvattenplanens del 2 – Riktlinjer, ska ses som ett uppslagsverk för anställda i
kommunen som hanterar dagvattenfrågor. Nedan ges en beskrivning och läsanvisning för
dokumentet. Kretsloppsavdelningen kommer även vara ett aktivt stöd, ge läsanvisningar och vara
behjälplig med svar på frågor om tillämpning av dagvattenplanen och dess dokument.
Sammanfattande beskrivning och läsanvisning för de olika kapitlen:
I kapitel 1 till 4 beskrivs bakgrund, lagstiftning och bestämmelser, omvärldsbevakning samt
förutsättningar och status för dagvatten i Alingsås. Kapitlen utgör underlag och grund för den
vägledning, ansvarsfördelning samt krav och rekommendationer som beskrivs i kapitel 5 till 9.
Kapitel 5 innefattar en översiktlig vägledning för planering och hantering av dagvattenfrågan
vid exploatering och förtätning inom befintlig bebyggelse. Kapitlet riktar sig i första hand till
Kretsloppsavdelningen (VA-huvudmannen) men även till plan- och bygglovshandläggare.
Kapitel 6 beskriver hur dagvattenfrågan hanteras i ny bebyggelse i olika skeden, från
översiktsplan till anläggning, och vem som ansvarar för vad i processen. Kapitlet innehåller
komihåglistor och checklistor för de olika skedena, se särskild läsanvisning för dessa i kapitlets
inledning. Kapiltet riktar sig i första hand till projektledare för planer, till bygglovshandläggare
samt de representanter från Kretsloppsavdelningen, Avdelningen för Samhällsbyggnad och
Offentlig utemiljö, Tillväxtavdelningen och Bygg- och Miljöavdelningen som hanterar eller
berörs av dagvattenfrågan i dessa skeden.
Kapitel 7 innefattar krav för dimensionering, fördröjning och rening, gestaltning och
utformning av dagvattenanläggningar. Kapitlet innehåller information till den som planerar
byggnation, genomför dagvattenutredningar (vanligen konsulter) samt för de som bygger,
förvaltar eller utövar tillsyn på dagvattenanläggningar (VA-huvudman,
byggherrar/entreprenörer och Bygg- och Miljöavdelningen).
Kapitel 8 utgör en rekommendation vid val av dagvattenanläggningar som underlag till
dagvattenkonsulter, projektledare för detaljplaner, projektörer, VA-huvudmannen samt
byggherrar och fastighetsägare.
I Kapitel 9 beskrivs ansvar och kostnader för anläggning, drift och underhåll av
dagvattensystem (framförallt kommunala anläggningar) och riktar sig till
Kretsloppsavdelningen och Avdelningen för Samhällsbyggnad och Offentlig utemiljö samt även
Kommunledningskontorets Tillväxtavdelning.
Dokumentet innehåller avslutningsvis en ordlista för olika begrepp.
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1.4

Avgränsning
Dagvattenplanen gäller för hela Alingsås kommun (geografiska ytan), för dagvatten i befintliga
områden såväl som i nybyggnadsområden, i alla skeden från översiktsplanering till drift och underhåll
av dagvattensystem.
Dagvattenplanen innefattar även hantering av översvämning till följd av skyfall.
Stigande vatten i vattendrag och sjöar till följd av långvarigt regn är inte direkt kopplat till
dagvattenhantering och behandlas därför ej i planen.

1.5

Dagvattenplanens sammanhang och relation till andra styrdokument

1.5.1 Styrdokument för vatten och avlopp
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kretsloppsavdelningen samt Bygg- och Miljöavdelningen har
följande styrdokument för planering och hantering av vatten- och avloppsfrågor, se figur 1.1.
Kretsloppsavdelningen
VA-plan
Del 1 - Översikt
Del 2 - Policy
Del 3 - Handlingsplan

Förvaltningsövergripande
VA-utbyggnadsplan
Utbyggnadsområde
Utredningsområde
Bevakningsområde

Dagvattenplan
Del 1- Dagvattenstrategi
Del 2- Riktlinjer
Del 3- Åtgärdsplan

Bygg- och Miljöavdelningen: Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar
Figur 1.1 Styrdokument för vatten och avlopp.
Nedan beskrivs styrdokumenten och dess anknytning till dagvattenplanen.
VA-plan
Alingsås VA-plan är en långsiktig plan för investeringar och utredningsbehov inom VA-sektorn och
som godkänns i Samhällsbyggnadsnämnden. VA-planen ska belysa och beakta påverkansfaktorer
såsom utveckling, miljöanpassning, ny teknik m.m. samt ta ställning till hur detta ska hanteras inom
kommunen.
VA-planen är uppdelad i VA-översikt, VA-policy och VA-handlingsplan. Översikten beskriver
befintliga VA-system, utveckling i kommunen samt omvärldsbevakning och förslag till policy och
handlingsplan.
I dagsläget (2020) finns VA-policy ej framtagen men det är detta dokument som ska redovisa hur VAfrågor avseende dricks- och spillvattensystem ska behandlas i kommunal planering och prövning av
enskilda ärenden. VA-policyn utgör ett underlag för översiktsplanen samt fördjupade översiktsplaner,
och ger vägledning vid framtagande av detaljplaner, i form av principer för hur VA (dricksvatten,
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dagvatten och spillvatten) - hanteras i tätortsområden, omvandlingsområden och i spridd bebyggelse.
Handlingsplanen beskriver åtgärder som avser vidtas med avseende på dricksvatten och
spillvattensystem. VA-planen beskriver dagvattenfrågan översiktligt men hänvisar planering och
hantering av dagvattenfrågor till dagvattenplanen.
VA-utbyggnadsplan
Alingsås VA-utbyggnadsplan är en tidsatt förvaltningsövergripande plan för utbyggnad av dricksvatten
och spillvattensystem inom områden med enskilt VA men som inom överskådlig framtid kommer att få
kommunalt VA, och områden som är under utredning rörande förändrad VA - lösning.
Utbyggnadsplanen omfattar utbyggnadsområden, utredningsområden samt bevakningsområden och
är ett led i arbetet för att minimera miljöpåverkan och att alla vatten ska uppnå god ekologisk och
kemisk status i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. VA-utbyggnadsplan har sin grund i Lagen om
Allmänna Vattentjänster och Vattenförvaltningslagen. VA-utbyggnadsplanen beskriver endast
dagvattenfrågan översiktligt och hänvisar till dagvattenplanen.
Plan för enskilt VA
Planen för enskilda VA-anläggningar (ej allmänna) motsvaras av Miljönämndens årliga tillsynsplan.
Dagvattenplan
Dagvattenplanen är i sig inget styrdokument utan ett samlingsbegrepp för de ingående
styrdokumenten dagvattenstrategi, riktlinjer samt åtgärdsplan, se figur 1.2.

Alingsås kommuns dagvattenplan
Del 1 Dagvattenstrategi
 Mål för dagvatten
 Strategier för hantering av dagvattenfrågor
 Övergripande ansvarsfördelning för dagvattenfrågor

Antas i
Kommunfullmäktige
(KF)

Del 2 Riktlinjer
 Utvecklad beskrivning av dagvattenhantering och
vägledning i olika skeden och sammanhang
 Riktlinjer och krav samt underlag avseende lagstiftning,
förutsättningar och status för dagvatten i Alingsås.

Antas i
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

 Detaljerad ansvarsfördelning
Del 3 Åtgärdsplan
 Åtgärdsförslag för hållbar dagvattenhantering i befintliga och nya områden
 Förbättringsåtgärder för att kunna uppnå de mål som anges i dagvattenstrategin

Figur 1.2 Dagvattenplanens delar och innehåll.
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1.5.2 Övriga styrdokument
•

Översiktsplan (2018-10-31, KF § 182)
o

•

Handlingsplan för god vattenstatus i Alingsås kommun (2018-09-26 KF § 163)
o

•

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som översiktligt redovisar hur
bebyggelsen ska utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas i
kommunen. Översiktsplanen är rådgivande för efterföljande beslut om mark- och
vattenanvändningen. Planläggningen ska enligt PBL syfta till att mark- och
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Exempelvis vill man undvika ny
bebyggelse i känsliga natur- och översvämningsområden. Dagvattenplanen är ett
komplement till översiktsplanen, och anger hur dagvattenfrågan skall hanteras i
planeringsprocessen och anger även riktlinjer för framtida revideringar av
översiktsplanen, med avseende på dagvattenfrågan.

Med utgångspunkt i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska handlingsplanen ange
hur kommunens vattenarbete ska utvecklas så att ett tydligt fokus på aktiva åtgärder
nås. Handlingsplanen innefattar bl a behov och mål för dagvatten, vilka har tagits i
beaktande vid framtagande av dagvattenplanen.

Naturvårdsprogram (2020-02-26, KF § 26)
-

Syftet med naturvårdsprogrammet är att fördjupa viljeriktningen gällande natur som
anges i översiktsplan för Alingsås kommun samt att konkretisera den angivna
ambitionen i kommunens naturvårdspolicy och naturvårdsvision.

Under 2020-2021 pågår även framtagande av en fördjupad översiktsplan (FÖP) med skyfalls och
översvämningskartering.
Det finns ytterligare några planer och program som eventuellt kommer att tas fram som kan beröra
dagvattenplanen, dessa är
•

Klimatanpassningsplan

•

Blåplan/Vattenplan för tätorter (Syftet med en vattenplan är att beskriva målsättningar och
planeringsförutsättningar för kommunens vattenmiljöer, hålla samman vattenfrågorna och
skapa struktur för kommunens vattenarbete)

•

Vattenvårdsprogram

•

Våtmarksplan

Utöver dessa planer och dokument är det viktigt att notera kommunens Vattensamordningsgrupp.
Gruppen är ett forum för att samordna vattenfrågor och driva arbetet med åtgärder för att uppnå god
vattenstatus enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och kommunens handlingsplan.
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2

Lagstiftning och bestämmelser

2.1

Lagstiftning
Ingen lag har ett helhetsperspektiv när det gäller dagvatten, istället finns ett antal lagar parallellt berör
dagvattenhantering beroende på skede och geografisk placering. Nedan anges de viktigaste lagarna
som berör dagvatten, med hänvisning till ett urval paragrafer. Observera att det i detta stycke inte
redovisas paragraftexter i sin helhet. Med hänsyn även till uppdateringar av lagar och paragrafer ska
fullständig och uppdaterad information alltid sökas.

2.1.1 Plan- och bygglagen (PBL)
I plan- och bygglagen (SFS 2010:900) regleras kommunens rätt, möjlighet och skyldighet att
planera för dagvatten vid samhällsbyggnadsutvecklingen.
”I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”.
Med stöd av PBL kan de fysiska och de ansvarsmässiga förutsättningar som behövs för att hantera
dagvatten regleras. Men vattnet kan inte regleras med stöd av PBL vare sig vad gäller kvantitet eller
kvalitet.
Viktiga paragrafer:
-

2 kap. 3 § - planläggning ska ske med hänsyn till bl a miljö- och klimataspekter
2 kap. 2, 5 § - markens lämplighet och lokalisering av bebyggelse
2 kap. 10 § - MKN ska följas
3 kap. 2, 8 § - översiktsplanens inriktning
4 kap. 6 § - reservering av plats för allmänna ändamål
9 kap. 12 § - marklov vid försämring av genomsläpplighet
10 kap. 5 § - byggherren ska för lov- eller anmälningspliktiga åtgärder, följa den kontrollplan
som Samhällsbyggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.
11 kap 19, 20 §§ - Samhällsbyggnadsnämnden kan förelägga om åtgärder om exempelvis en
dagvattenanläggning inte blivit utförd på ett sådant sätt som föreskrevs i bygglovsbeslutet.

2.1.2 Miljöbalken (MB)
Miljöbalken (SFS 1998:808) reglerar främst dagvattenhantering genom krav på rening för att inte
orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljön.
”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på
insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.”
Viktiga paragrafer:
-

2 kap. 7 § - rimlighetsavvägning
2 kap. 8 § - den som orsakar miljöskada bär ansvar för avhjälpande åtgärder
2 kap. 3 § - allmänna hänsynsregler, försiktighetsprincipen gäller
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-

5 kap. 3, 4 § - MKN får inte äventyras, skyldighet att följa åtgärdsprogram
9 kap. 2 § - definierar dagvatten som avloppsvatten vilket definieras som miljöfarlig
verksamhet enligt 1§
9 kap. 7 § - Särskild hänsynsregel - avledning och rening
11 kap. - anmälnings eller tillståndsplikt för vissa åtgärder
26 kap. 9 § - Föreläggande och förbud, proportionalitet
26 kap. 19 §- Verksamhetsutövares krav på egenkontroll

2.1.3 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)
I lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) regleras VA-huvudmannens ansvar gällande
tillhandahållande och underhåll av allmänna dagvattensystem.
Enligt LAV är VA-huvudmannen för ett verksamhetsområde, kommunen eller ett kommunalt bolag,
skyldig att ta ansvar för dagvattenhanteringen inom befintlig eller blivande samlad bebyggelse, om det
behöver ordnas i ett större sammanhang och om vattnet riskerar människors hälsa eller utgör en risk
för miljön. I ett sådant fall gör kommunen detta genom att bestämma att området ska ingå i ett
verksamhetsområde som omfattar vattentjänsten dagvatten och ser till att behovet snarast tillgodoses
i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområde och VA-huvudmannen ska tillgodose
behovet av vattentjänster. Observera att LAV endast gäller inom verksamhetsområde för dagvatten.
Utanför verksamhetsområden ansvarar de enskilda fastighetsägarna för dagvatten och här gäller de
regler och det ansvarsförhållande som Miljöbalken anger.
”Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett
större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.”
-

6 § - kommunens skyldighet att ordna vattentjänster
23 § - kommunens rätt att meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna
VA-anläggningar. Detta görs i kommunens ABVA, se nedan.

2.1.4 Jordabalken (JB)
I jordabalken (SFS 1970:994) regleras dagvatten via de grannelagsrättliga reglerna i tredje kapitlet. En
fastighetsägare ansvarar för vad som sker på fastigheten. Gör man åtgärder som påverkar en
grannfastighet negativt, t.ex. ökar dagvattenflöden från sin fastighet, så har den som gör åtgärden
ansvaret för att vidta skäliga skyddsåtgärder. Detta kan exempelvis tolkas som att det naturliga
dagvattenflödet inte får ändras om det innebär negativa konsekvenser för omgivande mark.
(Dagvatten - Teknik, lagstiftning och underlag för policy, Miljösamverkan Västra Götaland, 2004).
2.1.5 Anläggningslagen
I anläggningslagen (1973:1149) regleras inrättandet av gemensamhetsanläggningar. Anläggning av
dagvattensystem som är till fördel för flera fastigheter i ett område har stöd i Anläggningslagen.
Kostnader för anläggning, drift- och underhåll ska då belasta de fastighetsägare som drar nytta av
anläggningen.
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2.1.6 Fastighetsbildningslagen
Fastighetsbildningslagen (1970:988) innefattar allmänna lämplighets- och planvillkor för
fastighetsbildning (avstyckning, klyvning mm). Fastighetsbildning får inte ske i strid mot detaljplan eller
områdesbestämmelser och fastigheten ska vara lämplig för sitt ändamål. Om fastigheten ska
användas för bebyggelse, ska det finnas möjlighet till anordningar för vatten och avlopp.
2.1.7 Restvattenlagen
Restvattenlagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, reglerar bland annat
dikning- och markavvattning. Grundprincipen enligt denna lag är att samfälligheten ska bidra till
kostnader för att underhålla en vattenanläggning.
2.1.8 Kommunallagen
Kommunallagen (SFS 1991:900) reglerar kommunens ansvar för angelägenheter av allmänt intresse,
som har anknytning till kommunens område, och där ansvaret inte faller på någon annan. Åtgärder för
klimatanpassning och för att motverka översvämningar kan anses vara en sådan angelägenhet.
2.1.9 Preskriptionslagen
Enligt Preskriptionslagen (1981:130), har kommunen ett ansvar för skador som uppstår som en följd
av brister i en detaljplan upp till tio år efter att planen har vunnit laga kraft.
Utöver dessa lagar finns även Skadeståndslagen (1972:207), Väglagen (1971:948) och Äldre
vattenlagen, med potentiell beröring till dagvattenfrågor.

2.2

ABVA
I Alingsås kommun finns Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster, ABVA, ett regelverk
för användande av allmänna vatten-, spillvatten och dagvattenanläggningar. Bestämmelserna tas
fram gemensamt inom Göteborgsregionens nätverk i samråd med jurist från branschorganisationen
Svenskt Vatten. ABVA riktar sig till abonnenter och fastigheter inom kommunens
verksamhetsområden för dagvatten och beskriver skyldigheter, rättigheter och gränsdragningen
mellan VA-huvudmannens och abonnentens ansvar. I ABVA finns regler gällande bland annat:
•

Dagvattenavledning från fastigheter och allmän platsmark hur de ska anslutas till det allmänna
dagvattennätet

•

Dagvattnets sammansättning

•

Lägsta dämningsnivå i tomtgräns för anslutning av dagvatten från tomtmark.

•

Hur anslutning av dagvatten inom verksamhetsområdet hanteras i bygglovsprocessen.

Gällande ABVA finns publicerad på kommunens hemsida. I Skriften ”Råd och anvisningar till ABVA”
förtydligas ansvarsfördelning och hantering tillsammans med praktiska råd och upplysningar om
vanligt förekommande vatten- och avloppsfrågor. Broschyren är ett komplement till ABVA
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2.3

EU:s ramdirektiv
Sedan år 2000 finns det ett gemensamt regelverk inom EU som ska säkra god vattenkvalité i alla
vatten, EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), eller EU:s vattendirektiv. Målet i vattendirektivet är
att alla vatten ska ha uppnått god kvalitet och god kvantitet år 2015, eller senast 2027.
Vattendirektivet har införlivats i svensk lagstiftning och vattenmyndigheten har tagit beslut om
miljökvalitetsnormer för vatten. För att uppnå miljökvalitetsnormerna har ett åtgärdsprogram tagits
fram, den senaste beslutades i december 2016 och gäller för förvaltningscykel 2016-2021, se nedan.
Vattendirektivet innebär att dagvattnet inte ska ha negativ inverkan på ytvattnets och grundvattnets kvalitet.
Enligt EU:s översvämningsdirektiv gäller att översvämningar ska förebyggas. Arbetet sker genom att
medlemsländerna systematiskt kartlägger översvämningshot och översvämningsrisker samt tar fram
riskhanteringsplaner för översvämningshotade områden. I Sverige genomförs översvämningsdirektivet
genom förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och MSBFS 2013:1, föreskrifter om
riskhanteringsplaner.

2.4

Bestämmelser i vattenskyddsområden
Inom Alingsås finns sex vattenskyddsområden, Färgen och Ömmern (ytvatten), Gräfsnäs, Magra,
Sollebrunn och Ödenäs (grundvatten). Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdena finns framtagna
och är tillgängliga på kommunens hemsida.
Föreskrifterna berör dagvatten på olika avseenden beroende på om det är ytvatten- eller
grundvattentäkter. Bl a finns föreskrifter, krav och förbud gällande infiltration av avloppsvatten samt
hantering av dagvatten från fordonstvättar. Föreskrifterna ska beaktas vid planering och hantering av
dagvatten.
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3

Omvärldsbevakning
En omvärldsbevakning har genomförts inom projektet för revidering av Alingsås dagvattenplan. Ett
antal olika observationer och utmaningar relaterade till dagvattenhantering har identifierats, se nedan.
Utmaningarna understryker på olika sätt behovet av riktlinjer, vägledning och förvaltningsövergripande
samarbete.
•

Det finns ingen anpassad lagstiftning som tar ett helhetsgrepp på dagvattenfrågan utan flera
olika regelverk som gäller parallellt. Utredning om ny lagstiftning och riktlinjer pågår.

•

Behovet av att kunna hantera mer frekventa och kraftigare skyfall- och översvämningar ökar.
Ledningssystem för dagvatten är inte dimensionerade för att kunna ta emot skyfall, vilket inte
heller är ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Äldre dagvattensystem kan dessutom vara
dimensionerade utifrån lägre standard än dagens.

•

Generellt ökar andelen hårdgjorda ytor i samhället vilket innebär ökad dagvattenavrinning
samtidigt som behovet av klimatanpassning ökar (pga. klimatförändringar och hårdare krav
från Länsstyrelsen.)

•

Fler eller strängare miljökrav och mer fokus på att uppnå lokala, nationella och internationella
miljömål såsom miljökvalitetsnormer för ytvatten och riktlinjer för biologisk mångfald m.m.

•

Ökad kunskap om föroreningsbelastning från dagvatten i kombination med högre krav på
förbättrad recipientkvalitet.

•

Förtätning av staden minskar andelen ytor tillgängliga för dagvattenhantering.

•

Äldre detaljplaner hanterar inte alltid dagvatten.

•

Slutligen noteras att allt fler kommuner ställer om från konventionella ledningar och
underjordiska magasin till långsiktigt hållbara metoder för dagvattenhantering såsom öppna
diken, regnbäddar, gröna stråk och dammar. Dagvatten nyttjas som resurs för bevattning,
bidrar till biologisk mångfald och berikar stadsmiljön för boende. En omställning till öppen,
hållbar dagvattenhantering kräver förvaltningsövergripande samarbete och leder till
förändrade krav på drift och underhåll.

Utifrån omvärldsbevakning och erfarenheter inom Alingsås kommuns förvaltningar har några
övergripande fokusområden för revidering av dagvattenplanen 2020 identifierats:
•

Ta fram nya mål och övergripande strategier för en hållbar hantering av dagvatten.

•

Förtydliga ansvar för hantering av dagvatten i olika skeden och roller.

•

Förbättra vägledning för hantering av dagvattenfrågor för olika skeden och roller.
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4

Förutsättningar och status i Alingsås kommun
I detta kapitel beskrivs översiktligt förutsättningar och status avseende befintliga dagvattensystem,
avrinningsområden och recipienter. I dagvattenplanens åtgärdsplan föreslås en förbättring av digitala
verktyg som stöd för hantering av dagvattenfrågan.

4.1

Avrinningsområden
Alingsås tätort har delats in i avrinningsområden för dagvattenutlopp som redovisar det ungefärliga
område/yta från vilken dagvatten avrinner till större dagvattenledningar/dagvattensystem 2. En karta
med avrinningsområden för dagvattenutlopp redovisas i bilaga 1. En uppdatering och digitalisering av
kartan planeras, se Dagvattenplanens åtgärdsplan.

4.1.1 Ytor och belastning
Dagvattenbelastningen (flöden och föroreningar) på recipienter beror av markens användning och
andel hårdgjorda ytor. I tidigare dagvattenplan från 2001 har markanvändning identifierats och
dagvattenbelastning beräknats. Situationen har sedan dess förändrats i varierande utsträckning inom
olika delar av staden. Underlaget från 2001 kan dock fortfarande användas som underlag för framtida
beräkningar av dagvattenbelastning och prioritering av områden/ytor för åtgärder.
4.1.2 Föroreningar i dagvatten
Föroreningsgraden varierar beroende på område, mark och byggnadsmaterial etc. I tabell 4.1
redovisas några vanliga källor till dagvattenföroreningar och specifika föroreningar.
Tabell 4.1 Vanliga föroreningar i dagvatten

4.2

Källa

Exempel på föroreningar

Trafik/vägar

Zn, Cu, Ni, Cr, PB, Sb, Aromatiska och alifatiska kolväten, BTEX, PAH,
alkylfenoler, ftalater, fosfor, mikroplaster m.m.

Byggnadsmaterial

Zn, Cu, Ni, Cr, PCB, PAH, nonylfenol, ftalater m.m.

Industrier

Metaller, lösningsmedel, oljor, perflourerade ämnen m.m.

Recipienter
Alingsås kommun har ett antal olika recipienter som är belastade av dagvatten, recipienterna är olika
känsliga och har olika skyddsvärden. I VISS (VattenInformationsSystem Sverige) databas finns
information om olika vattenförekomsters status.
Baserat på uppgifter om recipienters kemiska/ekologiska status, skyddsvärde samt flöde/storlek har
en känslighetsklassning för recipienter i Alingsås kommun tagits fram. Klassningen är gjord med
avseende på recipientens känslighet för belastning av föroreningar via dagvatten. Klassningen är
preliminär, översiktlig och bör uppdateras allteftersom ny kunskap erhålls.
2

Dvs inte det samma som avrinningsområden för ytavrinning utefter markens höjdförutsättningar.
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I bilaga 2 redovisas de recipienter i Alingsås kommun som belastas av dagvatten idag eller som kan
komma att belastas vid planerad byggnation inom den närmaste framtiden.

4.3

Verksamhetsområde för dagvatten
Ett verksamhetsområde för dagvatten motsvarar ett geografiskt område inom vilket
dagvattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän dagvattenanläggning. I Alingsås
kommun finns verksamhetsområden för dagvatten inom Alingsås tätort, Sollebrunn, delar av Västra
Bodarna, Ingared, Gräfsnäs och Stora Mellby, se geografisk utbredning i Alingsås webkarta.

4.4

Befintliga dagvattensystem år 2020
I Alingsås kommun är dagvattnet till mycket stor andel separerat från spillvattennätet. Endast mindre
delområden eller enstaka fastigheter kvarstår att byta ut kombinerade spill- och dagvattenledningar.
Arbete med fortsatt separering och spårning av ytor som orsakar bräddning på spillvattennätet pågår
bl a i Sollebrunn och Gräfsnäs.
Alingsås tätort: Inom tätorten hanteras dagvatten idag huvudsakligen via avledning i ledningar till
recipient, men till viss del även via öppna diken (ex. Stadsskogen).
Fördröjning av dagvatten sker inom ett antal större områden i tätorten, men dock inte överallt
(exempelvis så har stora delar av centrum mycket begränsad fördröjning). Fördröjning sker
huvudsakligen via underjordiska fördröjningsmagasin (Bolltorp) och i öppna dammar (ex Stadsskogen,
Ängabo/Stockslycke). Gröna tak bidrar med fördröjning av dagvatten i mindre utsträckning (ex
Stadsskogens förskola, Kv Ljuset, Vimpeln). Vanliga diken/vägdiken, eller makadamfyllda diken
utnyttjas även för långsam avledning vilket möjliggör infiltration och fördröjer flödestoppar (ex delar av
Kungälvsvägen).
Infiltration av dagvatten från hårdgjorda ytor och tak sker i mindre utsträckning lokalt inom vissa
fastigheter. Enstaka genomsläppliga ytor avsedda för dagvatten finns. Vissa fastighetsägare avleder
takvatten till gräsmattor eller använder regntunnor. I Linnebäck, i närheten av Stockslycke, finns en
dagvattendamm som i huvudsak är infiltrationsbaserad. Detta är ett exempel på en väl fungerande
dagvattenhantering.
Fördröjning och infiltration innebär i allmänhet även rening av vattnet i varierande utsträckning. Utöver
nämnda dagvattensystem så används även tekniska system enbart för rening av dagvatten. Totalt ca
60 st av rännstensbrunnarna inom Alingsås centrala delar är utrustade med barkfilter. Oljeavskiljare
inom kommunal mark finns främst på större parkeringar. Oljeavskiljare för dagvatten utnyttjas även
inom fastighetsmark för parkering, industrimark och verksamheter med olje-/drivmedelshantering.
Ingared-Hemsjö: Från en större del av centrala Ingared leds dagvatten via ledningar till en våtmark
med utlopp i Sävelången, generellt sker dock ingen fördröjning och rening i övrigt. Merparten av
bebyggelsen i ”centrala” delarna av Ingared ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Vid
Lindekullegatan finns en dagvattendamm för fördröjning och rening av dagvatten som därefter leds
vidare till Barnabäcken.
Sollebrunn: Dagvatten avleds i huvudsak i ledningar utan fördröjning och rening, det finns dock
enstaka fördröjningsmagasin i nyare områden.
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Västra Bodarna: Dagvatten avleds i huvudsak i ledningar och diken, vilka delvis förvaltas av
vägföreningar. Två mindre områden med verksamhetsområde för dagvatten finns men i övrigt
hanteras dagvatten av vägföreningar
Mellby och Magra: Dagvatten avleds i huvudsak i ledningar utan fördröjning och rening. Delar av
Mellby och Magra har verksamhetsområde för dagvatten.
Glesbygd: Inom glesbygdsområden uppkommer relativt lite dagvatten. Dagvatten från fastigheter
hanteras generellt via infiltration eller via avledning till dike/recipient. Dagvatten från vägar avleds
vanligen via diken.
VA-utbyggnader i tidigare omvandlingsområden
Dagvatten har generellt ansetts fungera bra i den befintliga bebyggelsen och verksamhetsområde för
dagvatten han inte skapats för hittills genomförda omvandlingar. Dagvattenhantering har lösts lokalt
inom tomtmark samt via, diken, kulvertar under vägar, i vissa fall i samråd med vägföreningar.
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5

Dagvatten i befintlig bebyggelse
Dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse (vid såväl förtätning som i befintlig bebyggelse utan planerad
förtätning) kan vara aktuella exempelvis beroende på kapacitetsproblem i ledningsnätet,
översvämningsproblematik vid skyfall, att förorenat dagvatten släpps orenat till recipienter, samt för att
kunna möjliggöra exploatering inom recipientens avrinningsområde (miljökvalitetsnormer får ej
äventyras).
Grunden för exploatering inom befintliga områden är den samma som för nya områden (se kap. 6),
det vill säga att det är samma mål, strategier och riktlinjer som ska följas enligt dagvattenplanen.
Förutsättningarna skiljer sig dock åt eftersom höjdsättning och höjdmässigt förhållande till ledningar
och recipient redan är fastställda inom befintliga områden. Dagvattensystemen är även
dimensionerade utifrån äldre kriterier (generellt baserat på Svenskt Vattens publikation VAV-P28 samt
P90).
Inom befintliga områden finns oftast inte möjlighet att bygga nya dagvattensystem 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
avdelningar och övriga aktörer.
Följande punkter ska beaktas vid planering av åtgärder för dagvatten:
•

Bevara lämpliga områden för hantering av dagvatten och skyfall, kontrollera lågpunkter och
skyfallskartering.

•

Informera exploatörer om dagvattenhantering, såsom information om betydelsen av dagvatten
och skyfallshantering och om öppna gröna tekniker i enlighet med dagvattenstrategin, då
kommunen är beroende även av deras insatser för att kunna uppnå en hållbar
dagvattenhantering.

•

Kontrollera/utred kända problem eller begränsningar för dagvattenavledning såsom
ledningsnätets kapacitet eller översvämningsproblem.

•

Utred alternativa, nya vägar att avleda dagvatten.

•

Arbeta med uppströms fördröjningsåtgärder som skapar en buffert i befintligt
dagvattensystem.

•

Kontrollera eventuella bestämmelser i befintlig detaljplan (DP). Om bestämmelser eller
detaljplan inte finns, reglera så långt det är möjligt dagvattenhantering i avtal se kap. 6.3.6.
Följ upp dagvattenhantering i bygglov, projektering samt anläggningsskede i enlighet med
kap. 6.4-6.6. När DP ej reglerar dagvatten är det extra viktigt att riktlinjer för
dagvattenhantering förmedlas tidigt ex i bygglovsremiss, nybyggnadskarta, VA-uppgift eller
förhandsbesked.

•

Dagvattenåtgärder i befintliga miljöer kan vara extra kostsamt och det är därför lönsamt att:
-

Planera och genomföra åtgärder i samband med markarbeten som ändå görs av
andra skäl såsom ledningsomläggningar, renovering av gatumark, parkeringar,
planteringar, lekytor etc. Det är därför viktigt med samarbete mellan
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Kretsloppsavdelningen och Park- och Naturenheten samt Trafik- och
planeringsenheten (alt. vägförening) både gällande planering och utförande.
-

Använda ”end of pipe-lösningar 3” om det inte finns utrymme inom området.

-

Prioritera områden för åtgärd baserat på översvämningsrisker, recipientens känslighet
och föroreningsbelastningen.

Omvandlingsområden
Med ett omvandlingsområde menas ett sammanhängande bostadsområde med minst 20 fastigheter
där omvandling från sommarstugor mot permanent boende pågår. Ett omvandlingsområde kan också
vara ett sammanhängande bostadsområde med övervägande äldre bostäder för permanent boende,
där vatten och avloppsfrågan behöver lösas i ett gemensamt sammanhang då enskilda lösningar inte
är lämpligt.
Omvandlingsområden uppfyller sällan dagens vatten och avloppsstandard vilket kräver åtgärd i någon
form. Områdena är oftast inte detaljplanerade men detaljplanering kan pågå. Det kan också finnas
planer på att ersätta äldre områdesplaner med detaljplan.
Utredning av behov för kommunal dagvattenlösning
För de områden som VA-utbyggnadsplanen pekar ut som omvandlingsområden ska behovet av
verksamhetsområde för dagvatten utredas. Bedömningen baseras på:
•

Problem eller begränsningar för befintlig dagvattenavledning samt lågpunkter, instängda
områden eller andra översvämningsproblem.

•

Eventuella bestämmelser i befintlig detaljplan (DP).

•

Eventuellt planerad förtätning eller annan påverkan på befintlig dagvattensituation.

•

Mål enligt dagvattenstrategin.

Om behov av verksamhetsområde för dagvatten finns, kan planering av dagvattenhantering för
omvandlingsområden ske enligt planeringspunkter för befintlig bebyggelse (se ovan). Om detaljplan
upprättas används checklistan för dagvattenplanering inom detaljplan som stöd, se kap. 6.3 (notera
dock att checklistan inte nödvändigtvis är tillämplig/stämmer i alla avseenden för omvandlingsområden
exempelvis deltagande parter där vägföreningar vanligen hanterar de områden som
Tillväxtavdelningen annars hanterar). Oavsett om området innefattas av en detaljplan eller ej så är det
viktigt att göra en dagvattenutredning, se kap. 6.3.
Riktlinje för omvandlingsområden
Dagvattenhantering ska om möjligt lösas med åtgärder som finansieras av enskilda fastighetsägare
eller samfällighetsföreningar. Om detta inte är möjligt kan dock ett kommunalt verksamhetsområde för
dagvatten upprättas.

3

Metoder som används för att avlägsna redan bildade föroreningar från en luftström, vatten, avfall, produkt eller liknande.
Dessa tekniker kallas ”end-of-pipe” (rörets slut) eftersom de normalt implementeras som ett sista steg i en process innan
strömmen bortskaffas eller levereras.
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6

Dagvatten i ny bebyggelse
I detta kapitel anges hur dagvattenfrågan hanteras i olika skeden, från översiktsplan till färdig
anläggning. Här innefattas nödvändiga arbetsmoment och utredningar för att kunna uppnå målen
enligt dagvattenstrategin och för att säkerställa en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten. I kapitlet
beskrivs även vem som är ansvarig part för respektive moment eller utredning.
I kap. 6.1 redovisas ett övergripande processchema för de huvudsakliga skedena översiktsplan (ÖP),
fördjupning av översiktsplan (FÖP)/planprogram, detaljplan (DP), bygglov, projektering och
anläggning. I kap. 6.2-6.6 redovisas beskrivningar av arbetsmoment och ansvar för dessa skeden.
Läsanvisning kapitel 6: Leta upp aktuellt skede, kap. 6.2-6.6 och följ anvisningar i tabeller och
kom-ihåg-rutor.
Tabeller med ”grönt huvud”, se exempel till höger, ger
vägledning genom planprocessens skeden (översiktsplan,
FÖP, detaljplan osv.). I tabellerna beskrivs moment och
ansvar för respektive fas. I tabellerna finns även
hänvisningar till text i dokumentet och checklistor i bilagor,
som innehåller mer detaljerad information.

I ”kom-ihåg-rutorna”, se exempel nedan, anges särskilt
viktiga kontrollpunkter för den som har huvudansvaret för
processen.

Ansvaret i planprocessens olika skeden ligger generellt på avdelningsnivå, men i tabellerna beskrivs i
vissa fall vilken enhet eller funktion som avses för att göra det mer tydligt vilka som behöver kallas till
möten, yttra sig eller bidra med kunskap i frågan.
Arbetsprocesser för planprocessens olika skeden och ansvarsfördelningen för dagvattenfrågan kan
naturligtvis komma att ändras något med tiden. Det är då viktigt att hanteringen av dagvattenfrågan
ändå följer dagvattenplanens mål och strategier. Vägledning och checklistor i detta kapitel ska i sådant
fall tillämpas som ”principer”, så att ändamålet uppfylls i väntan på nästa revidering av
dagvattenplanen.
Förkortade benämningar på enheter och avdelningar i tabeller i kapitel 6:
VA – Kretsloppsavdelningens (Vatten- och ledningsnätenheten samt Projektenheten), ASOU Avdelningen för Samhällsplanering och Offentlig utemiljö, Plan - Planansvarig avdelning/enhet (idag
Planenheten eller Samhällsplaneringsenheten), MDV – Funktion för dagvattentillsyn inom Bygg och
Miljöavdelningen (idag Hälsoenheten), Park – Park och Naturenheten, Trafik - Trafik och
Planeringsenheten Tillväxt - Tillväxtavdelningen, Bygglov - Bygglovsenheten, RT –
Räddningstjänsten.
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6.1

Översikt skeden
I Figur 6.1 beskrivs översiktligt hur dagvattenfrågan hanteras i de huvudsakliga skedena
översiktsplan, FÖP /planprogram, detaljplan, bygglov och anläggning. I följande kap. 6.2-6.6 redovisas
mer detaljerade beskrivningar av arbetsmoment och ansvar.

Kap. 6.2

Översiktsplan
Översiktlig utredning och beskrivning av förutsättningar samt behov av dagvattenhantering för
hela kommunen. Ska se till att dagvattenfrågan i senare skeden kan lösas i enlighet
dagvattenplanen och så att nödvändiga eller strategiska områden för dagvatten inte bebyggs
med bostäder eller annan infrastruktur.
Kommunstyrelsen beslutar om framtagande av Fördjupad översiktsplan/Planprogram

Kap. 6.2

Fördjupning av översiktsplan och Planprogram
Inventering och redovisning av förutsättningar för hantering av dagvatten för större område.
Reservation av plats för mark som behövs för dagvattenhantering och översvämningsytor i
senare skeden avseende naturliga avrinningsvägar, lågpartier och grönstråk.
Ansökan om planbesked inkommer och beslut om positivt planbesked (tidiga skeden)

Kap. 6.3
Utanför detaljplan
ansöks om
förhandsbesked
alt. bygglov direkt
(bygglov med
lokaliseringspröv
ning)
Kap. 6.4

Detaljplan
Utredning avseende helhetslösningar för dagvattenhantering i samband med nybyggnation
inom ett begränsat område. I detaljplanen styrs markens utformning och lägen för
dagvattenanläggningar. Ett marköverlåtelseavtal eller exploateringsavtal med riktlinjer för
dagvattenhantering till exploatör upprättas.
Exploatör/byggherre ansöker om nybyggnadskarta och VA-uppgift
Bygglov
Information till byggherrar, exploatörer om behov,
förutsättningar och riktlinjer för dagvattenhantering.
Säkerställa att dagvattenhantering sker enligt
bestämmelser och riktlinjer i detaljplanen och
dagvattenplanen. Anmälan av dagvattenanläggning till
Bygg- och Miljöavdelningen. Säkerställa förutsättningar
för uppföljning av dagvattenanläggningar i byggskedet.

Projektering
Detaljutformning av
dagvattensystem samt upprättande
av plan för drift- och underhåll.
Säkerställa att dagvattensystem
utformas enligt bestämmelser och
riktlinjer i detaljplanen,
exploateringsavtalet och
dagvattenplanen.

Kap. 6.5

Byggherre erhåller startbesked

Kap. 6.6

Anläggning
Byggnation av dagvattenanläggningar, kontroll och besiktning av funktion och utformning.
Uppföljning av kontrollplan. Överlämning av drift- och underhållsplan.
Byggherre erhåller slutbesked

Figur 6.1 Övergripande schema för hantering av dagvatten från översiktsplanering till färdig anläggning.
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6.2

Översiktsplan och fördjupning av översiktsplan
Dagvattenfrågan löses stegvis genom planeringsprocessen. Vid översiktsplanering (ÖP), fördjupning
av översiktsplanen (FÖP) och planprogram ska förutsättningar och behov av dagvattenhantering
belysas och beaktas. ÖP/FÖP är inte juridiskt bindande, men vägledande vid efterföljande
planläggning och vid ansökan om bygglov utanför planområde.
I tabell 6.1 och 6.2 redovisas hur dagvattenfrågan hanteras vid framtagande av ÖP respektive FÖP
och planprogram, samt vem som ansvarar för respektive del.
Omfattningen och detaljeringsgraden av de utredningar som görs ska följa den översiktliga
beskrivningen enligt tabellerna, men kan i viss mån bero av storleken på området som
planen/programmet omfattar. Revideringar och tillägg avseende omfattning och detaljeringsgrad, görs
vid behov inom planens projektgrupp och alltid i samråd med Kretsloppsavdelningen.
Kom-ihåg-lista översiktsplanering
•

Lägg grund för att dagvattenhantering blir förenlig med mål, strategier och krav i
Alingsås dagvattenplan.

•

Säkerställ att nödvändiga eller strategiska områden för dagvatten inte bebyggs med
bostäder eller annan infrastruktur.

•

Områden/ytor som är lämpliga för att hantera dagvatten, inklusive ytligt avrinnande
vatten vid kraftiga skyfall, ska identifieras och reserveras, så att dessa också kan
utnyttjas för detta oavsett områdesgränsdragning vid detaljplanering.

Ansvar
Det är Kommunstyrelsen respektive Samhällsbyggnadsnämnden genom planansvarig avdelning/enhet
som ska se till att dagvattenfrågan beaktas vid framtagande av ÖP och FÖP och planprogram.
Kretsloppsavdelningen deltar aktivt genom att bistå med kunskap och underlag, kommunikation med
dagvattenkonsulter, upphandlingsstöd för dagvattenutredningar, granskning av dagvattenutredningar,
förslag till dagvattenlösningar, bidrar med text till planbeskrivningar etc. Det är även andra
avdelningars ansvar att bistå med stöd och kunskap i frågeställningar och utredningar hemmahörande
deras verksamhet. Avdelningen för Samhällsplanering och Offentlig utemiljö, Kretsloppsavdelningen
och Bygg- och Miljöavdelningen deltar i projektgrupp för ÖP/FÖP och planprogram.
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Tabell 6.1 Dagvatten i översiktsplan
Fas
Projektledningsgruppmöte
Kolla
komihåglista

ÖP tas fram

ÖP tas fram

Kolla
komihåglista

Samråd

Moment dagvatten
Beakta mål, strategier, riktlinjer och krav enligt Alingsås
Dagvattenplan.
Beakta eventuella nya rön och lagstiftningar avseende
dagvatten.
Utredning och kartering. Inventera och presentera i kartlager:
- Översvämningsområden
- Recipienter, status och känslighet
- Vattenskyddsområden
- Naturvårdsintressen
- Samhällsviktiga funktioner
Beskriv och belys behov av utredningar i senare skeden
(FÖP/Planprogram) avseende:
- Avrinningsområden, övergripande avrinningsstråk
- Instängda områden
- Lågpartier och grönstråk för dagvattenhantering
Säkerställ att mark som är lämplig för hantering av
dagvatten inte reserveras för annan användning och belys
nödvändigheten att reservera plats för dagvattenhantering i
senare skeden (FÖP/Planprogram/Detaljplan).
Hänvisa till krav och riktlinjer i dagvattenplanen, avseende
rening, fördröjning av dagvatten och dimensionering av
dagvattensystem.

Ansvar
Planansvarig
avdelning/enhet i
samråd med VA
VA och MDV
Planansvarig
avdelning/enhet i
samråd med VA,
Park och MDV

Planansvarig
avdelning/enhet
Planansvarig
avdelning/enhet i
samråd med VA och
MDV

Länsstyrelsen granskar

Granskning
Plan antas
Befintlig översiktsplan togs fram 2018 och beaktar därmed inte nya strategier och riktlinjer enligt denna
dagvattenplan och moment i checklista ovan. Det är därför viktigt att det vid framtagande av FÖP,
Planprogram och senare planskeden, säkerställs att momenten enligt tabellen hanteras i dessa
skeden, fram till dess att ÖP uppdaterats eller att ett eller flera tematiska tillägg som hanterar frågorna
finns beslutade.
I en fördjupning av översiktsplanen eller ett planprogram fördjupas kunskaperna om geoteknik,
avrinningsområden och dimensionerande flöden. Hänsyn till känsliga naturområden och alternativa
systemlösningar beskrivs, övergripande ekonomiska bedömningar görs och konsekvenser bedöms.
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Tabell 6.2 Dagvatten i FÖP/Planprogram
Fas
Projektledningsgruppmöte
Kolla
komihåglista

Moment dagvatten

Ansvar

Beakta och hänvisa till mål, strategier och riktlinjer enligt
Alingsås Dagvattenplan.

Planansvarig
avdelning/enhet i
samråd med VA

Beakta eventuella nya rön och lagstiftningar avseende
dagvatten.
Utredning och kartering. Planansvarig enhet beställer en
övergripande dagvattenutredning baserat på bilaga 3 A.
I FÖP ska följande inventeras och redovisas i text eller kartlager:

FÖP/Program
tas fram

FÖP/Program
tas fram
Kolla
komihåglista

Samråd
Revidering

-

Översvämningsområden
Recipienter: Status, känslighet (kan MKN uppnås?)
Vattenskyddsområden och naturvårdsintressen
Avrinningsområden, övergripande avrinningsstråk
Instängda områden
Lågpartier och grönstråk för dagvattenhantering
Samhällsviktiga funktioner
Markavvattningsföretag
Behov av verksamhetsområde för dagvatten
Planerad markanvändning

Dagvattenutredning klar. Plan, VA och MDV granskar
utredningen. Resultat förmedlas till berörda enheter (ex Trafik,
Tillväxt)
Reservera plats för mark som behövs för dagvattenhantering
och översvämningsytor i senare skeden avseende naturliga
avrinningsvägar, lågpartier, och grönstråk. Begränsa möjlighet
att bebygga instängda områden.
Hänvisa till att krav och riktlinjer avseende rening, fördröjning av
dagvatten och dimensionering av dagvattensystem, gäller i
enlighet med dagvattenplanen, och eventuella specifika riktlinjer
enligt dagvattenutredning.

VA och MDV
Planansvarig
avdelning/enhet i
samråd med VA och
MDV
VA bidrar aktivt

Planansvarig
avdelning/enhet
skickar utredning
Planansvarig
avdelning/enhet i
samråd med VA

Planansvarig
avdelning/enhet i
samråd med VA och
MDV

Länsstyrelsen granskar
Möte: synpunkter och beslut om eventuell revidering av DVU.

Planansvarig
avdelning/enhet i
samråd med VA, MDV

Granskning
Plan antas
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6.3

Detaljplan
Inom detaljplanearbete redogörs för hur vatten- och avloppsfrågan ska lösas inom området. I
detaljplanen styrs markens utformning och lägen för dagvattenanläggningar i huvudsak på allmän
plats men även kvartersmark. Kommunen kan i detaljplan reservera mark för allmännyttiga
dagvattensystem inom kvartersmark (så kallade u-områden).
Detaljplanen är juridiskt bindande och klargör ansvar och rättigheter mellan de parter som berörs samt
ger den enskilde rätt (ej skyldighet) att bygga enligt planens bestämmelser. När kommunen är
huvudman för allmän plats medför det en skyldighet att färdigställa planlagda dagvattenanläggningar.
En dagvattenutredning utförs i samband med framtagandet av detaljplan. Plankartan och
planbestämmelserna (vilka båda är juridiskt bindande) ska anpassas efter utredningen.
Det är planansvarig avdelning/enhets ansvar att se till att dagvattenfrågan beaktas vid framtagande av
detaljplan samt att berörda parter informeras och involveras. Kretsloppsavdelningen deltar aktivt
genom att bistå med kunskap och underlag, kommunikation med dagvattenkonsulter,
upphandlingsstöd för dagvattenutredningar, granskning av dagvattenutredningar, förslag till
dagvattenlösningar, bidrar med text till planbeskrivningar etc. Övriga avdelningar bistår med kunskap,
underlag, beskrivningar och avtal i enlighet med kap 6.3.1-6.3.2.

6.3.1 Arbeten inför planbesked (tidiga skeden)
Inför planbesked ska planens genomförbarhet med avseende på dagvattenhantering bedömas. En
översiktlig bedömning av hinder/problem för dagvattenhantering med hänsyn till övergripande mål
(dagvattenstrategin) och ÖP/FÖP genomförs med följande frågor som grund:
Frågeställning – Finns det risk för oacceptabel påverkan?
-

Oacceptabel översvämning eller andra skador/hinder enligt
ÖP/FÖP/Planprogram (ex instängda områden)?

-

Oacceptabel översvämning p g a begränsad ledningskapacitet etc.?
Orimligt stora kostnader hantering av dagvatten?

-

Miljökvalitetsnormer för ytvatten äventyras / annan oacceptabel risk?

Ansvarig
Plan
VA
MDV

Planansvarig enhet delger detaljplaneansökan till VA och MDV som kontrollerar ovanstående inför
möte. I ”tidiga skeden” ska representant från Kretsloppsavdelningen, Tillväxtavdelningen och Parkoch Naturenheten samt Trafik- och Planeringsenheten delta. Planansvarig enhet ansvarar för mötet.
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Kom-ihåg-lista planbesked:
•

Lämna inte planbesked för områden som inte lämpar sig för byggnation (t.ex. vid
översvämningsrisk och instängda områden).

•

Förmedla om det föreligger risk för översvämning / recipientpåverkan som kommer
leda till förhöjda krav avseende t.ex. rening, skyddsåtgärder och höjdsättning.

•

Informera sökande om Alingsås kommuns riktlinjer för dagvatten och betydelsen
av hållbar dagvattenhantering.

6.3.2 Hantering av dagvatten vid framtagande av detaljplan
I kom-ihåg-ruta nedan redovisas viktiga punkter med syfte att säkerställa en hållbar
dagvattenhantering enligt mål och riktlinjer i dagvattenstrategin. I tabell 6.3 redovisas hur och av vem,
dagvattenfrågan hanteras genom detaljplaneprocessens olika skeden.
Kom-ihåg-lista för detaljplanens projektledare (med stöd från Kretsloppsavdelningen):
•

Kontrollera att arbetsmoment från tidigare planeringsskeden har hanterats och
fortfarande är aktuella, se kap 6.2.

•

Undersök tidigt om det finns anslutande områden utanför detaljplanen som är
lämpliga för dagvattenhantering (lågpunkter etc.).

•

Utred och fastställ behov och förutsättningar för dagvattenhantering.

•

Höjdsättning ska säkerställa att skyfall inte kommer att orsaka skada på byggnader,
infrastruktur och samhällsfunktioner. Anpassa lägsta nivå för byggnader samt
planera in avrinningsvägar och översvämningsytor så att skyfall kan hanteras, se
krav i kap 7.3.

•

Avsätt mark för dagvattenhantering, infiltration, ytliga avrinningsvägar och
översvämningsytor. Reservera plats/reglera med bestämmelser i plankartan.

•

Klargör hur markaanvändning/bebyggelsetyp definieras i relation till
dimensioneringskriterier (se kap 7.2).

•

Kontrollera att mål, strategier, krav och riktlinjer enligt Alingsås dagvattenplan
uppfylls.

Länsstyrelsen har på senare tid lagt mer fokus på att åtgärder som
krävs för att marken ska vara lämplig för byggnation (ej svämma över
vid skyfall), ska regleras i planen för att säkerställa att åtgärderna
vidtas.

22 (55)

RI KT LI NJ ER

Tabell 6.3 Dagvatten i detaljplan
Fas
Kolla
komihåglista

Plangruppsmöte

Detaljplan
tas fram

Moment dagvatten
Diskussion om behov och förutsättningar för
dagvattenhantering:
-

Dagvattenstrategi/krav (VA/plan)
Behov av verksamhetsområde för dagvatten inom gata
och fastightet 4
- Rening, fördröjning och infiltration (MDV/VA)
- Ytlig avrinning och översvämningsytor (Plan/VA/Tillväxt)
- Ansvar för anläggning, drift och kostnader (VA)
- Beslut om dagvattenutredning (DVU), se kapitel 6.3.3
Underlag till detaljerad DVU tas fram, se checklista DVU bilaga 3
B. När översiktlig DVU genomförs se kap.6.3.4.
Plan beställer dagvattenutredning baserat på
underlag/kravspec, se bilaga 3 B
Startmöte för DVU (vid behov). Behov av ytterligare underlag
eller specifikationer. Konsult tar fram utredning.
Granskning DVU: Plan, VA, MDV (ev Park, Trafik) se bilaga 3 B.
Resultat förmedlas till berörda enheter (ex Trafik, Tillväxt)

Kolla
komihåglista

Samråd
Revidering

Reglering av markanvändning och utformning av
dagvattenhantering, översvämningsytor och ytliga
avrinningsvägar i planbeskrivning och planbestämmelser, se
kap 6.3.5. Planera nivåer och byggnaders placering.
Plan, Tillväxt, VA, MDV och ev. exploatör diskuterar ansvar och
lösningar för dagvattenhantering.
Länsstyrelsen granskar
Möte: synpunkter och beslut om eventuell revidering av DVU och
planbestämmelser. Plan reviderar eventuellt plankartan.
Tillväxt skissar på reglering av dagvatten i avtal i samråd med
Plan och VA. Utkast till avtal stäms av med exploatören.

Ansvar
Plan ansvarar
Deltagande: VA, MDV,
Tillväxt, Park, Trafik m.fl

VA och MDV tar fram–
Avstämning Park,
kommunekolog

Plan kallar VA, konsult
MK, Park ges möjlighet
att delta
Plan skickar utredningen
Plan i samråd med VA

Tillväxt

Plan sammankallar VA
och MK.
Tillväxt

Granskning
avtal

Tillväxt tar fram ett slutgiltigt Exploaterings- eller
marköverlåtelseavtal där dagvatten m.m. regleras. Granskas av
VA innan det undertecknas av exploatören. Se checklista i
kap. 6.3.6 .

Tillväxt. VA-granskar

Plan antas
4

Verksamhetsområde för dagvatten ska inrättas om dagvattnet behöver avledas med hänsyn till människors hälsa eller miljön i
ett större sammanhang inom en befintlig eller blivande samlad bebyggelse.
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6.3.3 Beslut avseende omfattning av dagvattenutredning
Bedömning av behov av dagvattenutredningens omfattning görs utifrån följande punkter. Detaljerad
dagvattenutredning krävs normalt då exploatering eller ombyggnation omfattar/innebär:
•

Stora områden, dvs hela nya kvarter, bostadsområden etc.

•

Behov av mer avancerade beräkningar av föroreningsbelastning och fördröjning av dagvatten.

•

Mer omfattande dagvattenanläggningar.

•

Risk för dagvattenpåverkan på en recipient som i sammanhanget inte är mindre betydande.

•

Betydande översvämningsrisker.

För hantering av dagvatten inom små områden, såsom enstaka mindre fastigheter eller där påverkan
på omgivning och recipient bedöms som begränsad, tar Kretsloppsavdelningen fram en översiktlig
dagvattenutredning enligt kap. 6.3.4.
6.3.4 Översiktlig dagvattenutredning
I enklare fall, se kap 6.3.3, genomförs endast en översiktlig dagvattenutredning vilken genomförs av
Kretsloppsavdelningen i samråd med berörda. Den förenklade dagvattenutredningen följer
processchemat dagvatten i detaljplan och kan med fördel göras med stöd av checklistan för
dagvattenutredning, se bilaga 3 B.
Principer, riktlinjer och förslag till dagvattenhantering presenteras direkt i planbeskrivningen samt
eventuella regleringar i planbestämmelser. Utredningar, beräkningar och underlag dokumenteras.
Det är viktigt att kontrollera att mål och strategier enligt dagvattenstrategin (framförallt mål 1-4) och
krav enligt kapitel 7 uppfylls, även då en förenklad dagvattenutredning genomförs.
6.3.5 Planbeskrivning, plankarta och planbestämmelser
Till detaljplanen hör en planbeskrivning som ska förklara syftet och övergripande beskriva utformning
av dagvattenhanteringen. I plankartan och planbestämmelserna regleras markens användning för att
skapa förutsättningar för fördröjning och rening av dagvatten. Plankartan och planbestämmelserna är
juridiskt bindande vilket däremot planbeskrivningen inte är. Planbestämmelser ska inte vara så
detaljerade att de i onödan begränsar teknikval och metoder att genomföra planen.
I detaljplan kan kommunen bara reglera sådana frågor som har stöd i 4 kap. PBL och syftet med
regleringen måste vara förenligt med de syften som anges i 2 kap. PBL.
Planbestämmelser delas in i användningsbestämmelser som reglerar vad marken får användas till och
egenskapsbestämmelser som reglerar hur en plats ska utformas, ordnas, nyttjas eller skyddas.
Lagenliga planbestämmelser finns redovisat på Boverkets hemsida (https://www.boverket.se),
exempel på användbara bestämmelser redovisa i bilaga 4.
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6.3.6 Marköverlåtelser och dagvatten
De särskilda villkor för dagvattenhantering som regleras i detaljplanen ska så långt det är
möjligt regleras i ett avtal. Detta är en mycket viktig förutsättning för att säkra att
anläggningar/funktioner för dagvatten byggs och att det uppfyller angivet syfte.
För kommunal mark kan markanvisningsavtal upprättas vilket normalt görs i ett tidigt skede. I enlighet
med Alingsås kommuns Riktlinjer för markanvisning (KF) finns möjlighet att till viss del styra
exploateringen utöver vad som anges av plan- och bygglagen. Anvisning av mark ska säkerställa den
samhällsutveckling som anges i beslutande kommunala planer, mål- och policydokument.
Markanvisningen fullbordas inför köpet av ett genomförandeavtal som närmare reglerar bestämmelser
om markpris, slutlig upplåtelse av marken och övriga genomförandeåtaganden.
För privat mark tecknas ett exploateringsavtal i detaljplaneprocessens slutfas. Avtalet utgör
kommunens möjlighet/medel för att påverka detaljplanens genomförande och ger kommunen garantier
för att exploateringen sker enligt detaljplanens intentioner. Tillväxtavdelningen ansvarar för
framtagande av exploateringsavtal.
Alingsås Riktlinjer för exploateringsavtal (KF) möjliggör att reglera följande i ett exploateringsavtal:
-

Att anläggningar/funktioner för dagvattenhantering ska byggas och att de byggs i enlighet med
bestämmelser i detaljplanen.
Vem som utför och bekostar åtgärder för hantering av dagvatten, samt i vilken ordning olika
anläggningar behöver byggas, se kap. 9.
Kostnadsansvar för uppgradering eller flytt av befintliga VA-anläggningar.
Ansvarsfördelning gällande drift och underhåll av föreslagna dagvattenanläggningar.

Kraven i ett exploateringsavtal får, enligt Plan- och Bygglagen, dock inte vara mer omfattande än vad
som kan regleras i denna lag.
Med ändamålet att förbättra möjligheten att anläggningar/funktioner för dagvatten byggs och att de
uppfyller angivet syfte ska exploatören informeras om betydelsen av dagvattenhantering, och det
gemensamma ansvar som krävs för en hållbar dagvattenhantering i samhället. Kretsloppsavdelningen
bidrar med informationsunderlag och Tillväxtavdelningen tillser att exploatören informeras 5.

6.4

Bygglov och marklov
I bygglovs- och marklovskedet ska byggherren visa hur dagvatten avses hanteras inom aktuellt
område. Bygglovsenheten kontrollerar att dagvattenhanteringen är förenlig med detaljplanen. Om
byggnation sker utanför detaljplanelagt område, eller om dagvatten inte hanteras i planen ska
dagvattenhantering ske i enlighet med Alingsås dagvattenplan.
Det är bygglovenhetens ansvar att, baserat på remissyttranden, se till att dagvattenfrågan beaktas i
bygg- och marklovsskede. Kretsloppsavdelningen och Bygg- och Miljöavdelningen bistår med
5

Kretsloppsavdelningen arbetar även aktivt med omvärldsbevakning för att finna nya/kompletterande arbetssätt för att säkra
upp övergången från detaljplanfasen till bygglovs- och anläggningsskedet med syfte att säkerställa att ändamålsenliga
dagvattenanläggningar/funktioner verkligen byggs.
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information om krav och riktlinjer för hantering av dagvatten i enlighet med dagvattenplanen och
Miljöbalken.
6.4.1 Förhandsbesked
Vid byggnation utanför detaljplanelagt område kan byggherren/exploatören ansöka om ett
förhandsbesked, med syfte att få besked om det är möjligt att gå vidare med en bygglovsansökan.
Förhandsbesked är dock inget krav utan bygglov med lokaliseringsprövning kan sökas direkt.
Prövning av dagvattenlösning sker utifrån PBL. Rutin för hantering av förhandsbesked:
•

Informera sökanden om Alingsås dagvattenplan och ABVA. 6

•

Kontrollera uppgifter om lågpunkter, instängda områden, översvämning, infiltrationsmöjlighet
(se kap. 8.2), recipient etc. i ÖP/FÖP, WEB-kartan och översvämnings och skyfallskartering.
Genomför platsbesök och kontrollera:
- Läge och lutning i området.
- Att byggnader inte placeras i ett instängt område (från vilket dagvatten inte kan
avrinna ytligt) eller att byggnationen skapar ett instängt område.
- Att omkringliggande bebyggelse inte riskerar att översvämmas eller påverkas negativt
av ökade dagvattenflöden.

•

Lämna inte positivt förhandsbesked om en fungerande dagvattenhantering inte kan åstadkommas
eller om bebyggelsen riskerar att översvämmas eller orsaka översvämning för annan bebyggelse
(lutning, läge, lågpunkter, instängda områden etc.).
6.4.2 Nybyggnadskarta och VA-uppgift
Vid byggnation inom detaljplanelagt område ska en nybyggnadskarta beställas, vilken baseras på
plankartan. Byggherren ansöker om nybyggnadskarta samt en VA-uppgift, vilken beskriver nödvändig
information för planering av dagvattenhantering på platsen.
GIS-enheten tillhandahåller nybyggnadskarta som redovisar planbestämmelser och tillåten plushöjd
på färdigt golv. Kretsloppsavdelningen förser nybyggnadskartan med VA-uppgift innehållande:
6

Förslag till förbindelsepunkts plan- och höjdläge samt ledningsdimension.
Dämningsnivå för dagvatten i förbindelsepunkt.
Krav eller riktlinjer avseende fördröjning och rening av dagvatten.
Eventuella översvämningsrisker.
Behov av pumpning av dag- och dränvatten.

ABVA Gäller endast inom verksamhetsområde för dagvatten.
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6.4.3 Bygglov checklista
I ansökningsskedet ska sökande informeras 7 om:
-

Vad ansökan behöver innehålla.
Ansvar och skyldigheter enligt ABVA.1
Alingsås dagvattenplan
Översvämningsrisker och ansvar för dagvatten.
Eventuell anmälningsplikt för dagvattenanläggning enligt Miljöbalken samt behov av VAansökan.
I tabell 6.4 nedan beskrivs hantering av dagvatten från granskning av ansökan till startbesked.

7

Kretsloppsavdelningen tar fram informationsblad i enligt med dagvattenplanens åtgärdsplan.
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Tabell 6.4 Dagvatten i bygg- och marklovsskede
Fas
Granskning
ansökan

Moment dagvatten
Bygglov: Delger, via bygglovslistan, information om ansökan till övriga
instanser.

Ansvar
Bygglov

Bygglovsenheten kontrollerar (Ta gärna hjälp av VA)
-

Att plankartans bestämmelser följs
Tillåten plushöjd på färdigt golv samt om detaljplanen tillåter källare
Om DP saknar dagvattenutredning: Samråd med VA om detta krävs
Lutning och nivåer inom fastigheten och mot omgivningen samt att
dagvattenhantering inte skapar olägenhet för hus och mark
Att Boverkets byggregler om lägsta uppdämningsnivå uppfylls. Annars
krävs att dräneringsvattnet pumpas till dagvattenbrunnen.

-

MDV: Yttrar sig om anmälningsplikt enligt MB, behov av rening av dagvatten,
samt deltagande i tekniskt samråd.
VA: Informerar om krav, restriktioner och förutsättningar avseende
dagvattenhantering, behov av VA-ansökan, samt deltagande i tekniskt samråd.
RTJ: Yttrar sig om det finns risk för konsekvenser med släckvatten och
översvämning.
Vid behov kräver MDV, VA och RT att få ärendet på remiss.
Komplettering

Om bygglovsansökan kompletteras med handlingar avseende dagvatten ska
ärendet remitteras till VA (kopia på mailansökan).

Bygglov
beviljas

Bygglovsenheten beviljar bygglov och kallar till tekniskt samråd.
Vid samrådet ska kontrollansvarig närvara. Det är en fördel om byggherre,
entreprenör samt VA och MDV är med.

Tekniskt
samråd

Byggnadsinspektör kontrollerar bygghandlingar m a p:
-

-

-

Startbesked

Bygglov
Bygglov

Bygglov

Kontrollplan med kontrollpunkter för
dagvattenanläggningens utförande, krav på fördröjning och rening,
enligt detaljplan/Alingsås dagvattenplan samt boverkets byggregler
- Drift- och underhållsplan samt ansvarig part
Teknisk beskrivning för dagvatten (lägen, dimensionering etc.)
Placering av eventuellt utlopp och bräddutlopp
Krav och riktlinjer för pumpning av dag- och dränvatten
Eventuell anmälan enligt MB, se kap. 7.4.2
Vid avledning till dike ska handlingarna även redovisa uppgift om
huvudman för diket, samt att dikets kapacitet är tillräcklig för
tillkommande dagvattenvolym
-

Startbesked lämnas och byggherren informeras om kommande skede.

Bygglov
28 (55)

RI KT LI NJ ER

Kom-ihåg-lista bygglov

6.5

•

Kontrollera att samtliga krav i gällande detaljplan är uppfyllda. Plankartan och
dess bestämmelser är juridiskt bindande och ska alltid följas, annars får
startbesked inte ges. Planbeskrivningen och illustrationskartor kan användas för
att tolka innebörden av en planbestämmelse.

•

Kontrollera alltid risker för översvämning med hänsyn till dagvattenhantering.

Projektering
I detaljplaneskede görs vanligen en översiktlig projektering av dagvattensystem. Detaljprojektering
sker vanligen i samband med bygglovsskedet.
Vid detaljprojektering av dagvattenanläggningar eller andra åtgärder (ex genomsläpplig mark, gröna
tak) för hantering av dagvatten ska exploatör tillse att:
Kom-ihåg-lista projektering
•

Anläggningen blir förenlig med:
-

•
•

Detaljplanekartan, planbestämmelser samt tillhörande beskrivningar
Mark- och exploateringsavtal
Bygglovsbeslut
Alingsås dagvattenplan, se särskilt mål och strategier i del 1 samt kap 7
riktlinjer, notera att det finns riktlinjer m a p:
- Dimensionering av dagvattensystem
- Fördröjning av dagvatten
- Rening av dagvatten samt hantering av olyckor och utsläpp
- Utformning och gestaltning av dagvattensystem
- Ytliga avrinningsvägar och översvämningsytor
- Anmälan enligt miljöbalken
Att anläggningen utformas på ett sätt som gör den enkel att underhålla
En översiktlig/preliminär drift och underhållsplan tas fram för anläggningen, se
bilaga 5, samt vid behov ett kontrollprogram

Projektering bör göras i samråd med berörda parter (Kretsloppsavdelningen, MDV, Park- och
Naturenheten, Trafik- och Planeringsenheten samt Tillväxtavdelningen). Alla större ändringar av
dagvattenanläggningens utformning ska godkännas av berörda parter.
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6.6

Anläggningsskede
I byggskedet ska det säkerställas att dagvattenanläggningen eller andra specificerade åtgärder (ex
genomsläpplig mark, gröna tak) för hantering av dagvatten byggs/genomförs i enlighet med de
bestämmelser, krav och avtal som finns, se nedan. Det är även viktigt att drift- och underhållsplaner,
tekniska ritningar etc. överlämnas till berörda. En checklista för framtagande av drift- och
underhållsplaner redovisas i bilaga 5.
-

Detaljplanebestämmelser och beskrivningar
Mark- och exploateringsavtal
Mark- eller Bygglovsbeslut
Alingsås dagvattenplan, se särskilt mål och strategier i del 1 samt kap. 7 riktlinjer
Anmälan enligt miljöbalken
Drift- och underhållsplan

I tabell 6.5 nedan beskrivs hantering av dagvatten i anläggningsskede. Tabellen beskriver främst
hantering i samband med byggnation av större dagvattenanläggningar inom fastighet eller allmän
platsmark. Byggherre kan vara en privat eller kommunal aktör.
Byggnation av mindre dagvattenanläggningar/hantering av dagvatten i mindre projekt ska vara förenlig
med detaljplanen och Alingsås dagvattenplan.
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Tabell 6.5 Dagvatten i anläggningsskede
Fas
Entreprenadstart

Moment dagvatten

Ansvar

Kontroll av anmälningspliktiga dagvattenanläggningar enligt miljöbalken

MDV

Entreprenadstartmöte- byggherren delger berörda kommunala enheter
möjlighet att närvara

Byggherre

-

-

Byggfas

Bestämmelser, avtal, besiktningar för byggnation av anläggningar
Behov av utbildning (ex vid anläggning av regnbäddar)

Egenkontroll/underhandsbesiktning. Eventuella ändringar av
dagvattenanläggningens utformning ska göras i samråd med kommunen.
Uppföljning/platsbesök
-

Uppföljning av entreprenörens egenkontroll (VA)
Kontroll av anslutningspunkt för dagvatten samt fotodokumentation
av dagvattenanläggning (VA)

Park, Trafik, Tillväxt och MDV ges möjlighet att delta
Arbetsplatsbesök* - bygglov och kontrollansvarig närvarar.
Entreprenadbesiktning

Uppföljning av kontrollplan samt att bygglovet följs

Besiktning** (genomförs av kontrollansvarig/besiktningsman)
-

Slutbesked
Dokumentation

Entreprenör
/ Kontrollansvarig
VA
(MDV, Park,
Trafik
Tillväxt)
Bygglov
VA

Granskning av besiktningsprotokoll

Slutsamråd*- Bygglov och kontrollansvarig närvarar:
-

(VA, MDV,
Park, Trafik
Tillväxt.)

Uppföljning av kontrollplan samt att bygglovet följs
Kontrollera att överlämning av drift- och underhållsplan sker
Kontrollera att fastighetsägare och kommunen erhåller ritningar för
ledningars/dagvattensystemet lägen i husgrund och mark

Bygglov

Om dagvattenanläggningens funktion/syfte ej har uppfyllts ska krav på
komplettering ställas innan slutbesked ges

Bygglov

Dagvattenanläggning läggs in i WEB-kartan (VA meddelar GIS)***

VA

*Eventuellt kan arbetsplatsbesök och slutsamråd samordnas med övriga kommunala enheters besök/kontroller.
**Omfattningen av kontroll och besiktning av dagvattenanläggningar bör anpassas till anläggningens
storlek/kapacitet och potentiell påverkan på recipient. Besiktningsman ska ha erforderlig kompetens. Checklistor
och löpande fotodokumentation bör användas. Besiktningen ska säkerställa att dagvattenanläggningen fungerar
på avsett vis.
***Avgränsning av dagvattenanläggningen redovisat som en sluten polygon. Om anläggningen är multifunktionell
bör samtliga funktioner redovisas. Redovisningen skall vara tillräcklig för att tillse att anläggningens funktion inte
byggs bort (när funktionen inte är uppenbar såsom infiltrationsytor eller avrinningsvägar för skyfall).
31 (55)

RI KT LI NJ ER

7

Krav vid dimensionering, fördröjning och rening
För att uppnå målen i dagvattenstrategin bör följande krav ställas på dagvattenhanteringen:
•

Dagvatten ska i första hand omhändertas i hållbara dagvattenanläggningar som
möjliggör infiltration, rening, fördröjning och trög avledning.

•

Anläggningar som krävs för att säkra funktionen i VA-huvudmannens
dagvattensystem ska förläggas på kommunal mark.

•

Nya dagvattensystem ska dimensioneras utifrån funktionskraven i Svenskt Vattens
publikation P110.

•

Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en
översvämning från minst ett klimatkompenserat 100-årsregn.

•

Vid ny- och större ombyggnation ska fastighetsägare omhänderta 12 mm nederbörd
i dagvattenanläggningar som möjliggör rening och fördröjning*.

•

Vid ny- och större ombyggnationer ställs krav på särskild rening beroende på
dagvattnets förmodade föroreningsinnehåll och recipientens känslighet.

•

Dagvatten ska nyttjas som en resurs för området.

*Kravet på fördröjning av 12 mm inom privata fastigheter är generellt sett inte tvingande men en mycket stark
rekommendation. Värdet av lokalt omhändertagande av dagvatten är stort och syftet är bl a att upprätthålla
grundvattennivåer och att minska risken för översvämning både inom kvarters- och allmän platsmark samt att
minska föroreningsbelastning på våra vattendrag. Notera att detaljplaner eller annan byggnation som riskerar att
bidra till att miljökvalitetsnormer för vattenförekomster inte uppnås, inte heller får genomföras enligt Miljöbalkens 5
kapitel. Därför kan krav på fördröjning och rening i vissa fall utgöra en förutsättning för byggnation och således bli
ett tvingande krav, se vidare i kapitel 7.4.

Kraven är generella vilket gör att platsspecifika förutsättningar kan medföra att striktare krav kan
ställas och att undantag kan medges. Innebörden av kraven och vägledning för hur de ska
implementeras samt när undantag kan beviljas beskrivs i respektive kapitel nedan.

7.1

Hållbar dagvattenhantering
”Dagvatten ska i första hand omhändertas i hållbara dagvattenanläggningar som möjliggör
infiltration, rening, fördröjning och trög avledning.”
Dagvatten i tätorter 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 det att
regndroppen träffar marken tills den når recipienten. Utformning av hållbara dagvattensystem syftar till
att tillgodose dagens behov av omhändertagande av dagvatten samt att möta framtida utmaningar.
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Hållbar dagvattenhantering kännetecknas av möjlighet till infiltration, rening, fördröjning nära källan
och trög avledning mot recipienten. I bilaga 6 presenteras de hållbara dagvattenanläggningar som
kommunen förespråkar (Infiltration i grönyta, Skelettjord, Genomsläppliga beläggningar, Nedsänkt
växtbädd, Dammar och våtmarker, Svackdike, Makadamdike och Vegetationsklädda tak).
Rening och infiltration minskar föroreningspåverkan på recipienterna och möjliggör upprätthållande av
grundvattennivån. Fördröjning och avledning i öppna, gröna dagvattensystem skapar en trög
avledning med lägre flödestoppar. I händelse av skyfall kan ytliga dagvattenlösningar avleda betydligt
högre flöden än ledningar. Hållbar dagvattenhantering i kombination med en genomtänkt höjdsättning
minskar risken för kostsamma översvämningar och skapar förutsättningar för att möta
klimatförändringarnas konsekvenser.
Om dagvattnet tas tillvara som en resurs ökar värdet av dagvattenanläggningarna ur ett
samhällsperspektiv. Dagvattenanläggningar med vatten och grönska bidrar till ekosystemtjänster,
d.v.s. direkta och indirekta nyttor från naturen som bidrar till människors välbefinnande.

7.2

Dimensionering av nya dagvattensystem
”Anläggningar som krävs för att säkra funktionen i VA-huvudmannens dagvattensystem ska
förläggas på kommunal mark.”
Nya dagvattensystem ska dimensioneras utifrån funktionskraven i Svenskt Vattens publikation P110.
Inom verksamhetsområde för dagvatten ansvarar VA-huvudmannen för normalt förekommande
dagvatten från förbindelsepunkt till utsläppspunkt i recipienten. För att kunna säkra funktionen och
genomföra nödvändig drift och underhåll ska de anläggningar som byggs för att uppfylla VAhuvudmannens ansvar anläggas på kommunal mark.
När nya dagvattensystem byggs ska de dimensioneras utifrån funktionskrav i Svenskt Vattens
publikation P110, se tabell 7.1. Funktionskraven uttrycks som minimikrav på återkomsttider och
redovisas för tre dimensioneringsnivåer som illustreras i figur 7.1:
A. Återkomsttid för fylld ledning (hjässadimensionering) alternativt fyllt dike (2/3 av dikets kapacitet).
B. Återkomsttid för när dagvattnet når markytan alternativt dikeskrönet.
C. Kritisk nivå när dagvatten når byggnader och orsakar skada.
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C
B

C
A

B

A
Figur 7.1 Illustration över dimensioneringsnivåer utifrån Svenskt Vattens publikation P110. VA-huvudmannen
ansvarar för kapacitet i ledning/dike (A) och kapacitet som kan avledas innan dagvattnet når
markytan/dikeskrönet (B). Kommunstyrelse/Samhällsbyggnadsnämnd, genom planansvarig avdelning/enhet,
ansvarar för att i planprocessen möjliggöra avledning av skyfall för att motverka skador på byggnader och
problem med framkomlighet (C).

Tabell 7.1 Dimensioneringskrav för avledning av dagvatten för olika bebyggelsetyper baserat på återkomsttid för
regn (tolkning av Svenskt Vattens publikation P110). Dimensionerande regn ska multipliceras med klimatfaktor
(faktor som tar hänsyn till prognosticerad ökning av nederbörd p g a klimatförändringar).
Bebyggelsetyp:
Fulla
dagvattensystem:
vattnet avrinner ytligt
på marken (C)

Gles
bostadsbebyggelse

Tät bostadsbebyggelse

Centrum- och
affärsområden

Övriga regn, upp till minst ett 100-årsregn

Vattnet når
markytan/
dikeskrönet (B)

10-årsregn

20- årsregn

30-årsregn

Fylld ledning/dike (A)

2-årsregn

5-årsregn

10-årsregn

Ansvarig
Kommunen (skattekollektivet) Hantering av extrema regn genom
höjdsättning, ytliga avrinningsvägar
och översvämningsytor
VA-huvudman - Hantering av
normalt förekommande regn i
dagvattensystem

I tabellen beskrivs en generell indelning av kravnivåer för olika bebyggelsetyper. För samhällsviktiga
funktioner och instängda områden ska en särskild bedömning göras, se kap. 7.2.2.
VA- huvudmannen ansvarar för att dagvattensystemet kan hantera en viss återkomsttid i ledning/dike
(2-10 årsregn) och upp till dess att det når markytan/dikeskrönet (10- 30 årsregn). Denna typ av regn
kallas vidare för ”normalt förekommande regn” och skiljer sig från flöden som uppkommer vid skyfall.
I händelse av skyfall blir vattenflödena så stora att de inte kan hanteras i dagvattensystemen. Då
avrinner vattnet på markytan mot den lägsta punkten och riskerar att orsaka skadliga översvämningar i
lågstråk och instängda områden. Vilka konsekvenser som uppstår när dagvattensystemet är fullt och
vattnet avrinner ytledes bestäms av hur mark, vägar och bebyggelsen är utformad och höjdsatt. VA34 (55)
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huvudmannen har inte rådighet över höjdsättning och nivåer på vägar och planerad bebyggelse.
Hantering av skyfall beskrivs vidare i kap. 7.3.
På grund av klimatförändringar förväntas nederbördens mängd och intensitet öka det närmaste
århundradet. Eftersom samhällens höjdsättning och de nya dagvattensystem som byggs kommer
finnas kvar i ett långt perspektiv ska de anpassas för framtida klimatförändringar. Vid dimensionering
enligt Svenskt Vattens publikation P110 hanteras detta genom att multiplicera dimensionerande
nederbörd med en klimatfaktor på minst 1,25 (för nederbörd med kortare varaktighet än en timme).
Nya bedömningar av klimatfaktorns storlek kommer att göras allt eftersom kunskapsläget ökar.
Vid nybyggnation ska ledningar från husgrundsdräneringar anslutas ovanför dämningsnivån. I
Alingsås ABVA framgår att dämningsnivån ligger 0,1 m över gatunivå vid den aktuella fastigheten, om
inte VA- huvudmannen anger annat.
7.2.1 Platsspecifika krav
Med tanke på osäkerheterna som råder kring kommande klimatförändringar och kommande
samhällsutbyggnad så kan det finnas ett behov av att skapa extra säkerhet för exempelvis
samhällsviktiga funktioner, se kap. 7.3, och instängda områden.
Detta kan uppnås genom ökad dimensionen på ledningar/diken för dagvattenavledning, vilket minskar
risken för översvämningar inom området. Detta kan dock ha påverkan på nedströms belägna områden
och recipienter. Nedströms system och självrensning av ledningar ska därför alltid beaktas, såväl som
kostnaden för ökade dimensioner. Funktionskraven på dagvattensystemet ska alltid ställas i relation till
konsekvenserna vid en översvämning.

7.3

Hantering av skyfall i planprocessen
”Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en
översvämning från minst ett klimatkompenserat 100-årsregn”
Vid skyfall kan dagvattenflödena inte hanteras i dagvattensystemen. Då avrinner vattnet ytledes mot
den lägsta punkten och riskerar att orsaka skadliga översvämningar i lågstråk och instängda områden.
Vattnets väg och vart det blir stående styrs av hur mark, vägar och bebyggelsen är utformad och
höjdsatt. För att möta extrema nederbördstillfällen och klimatförändringar krävs att ny bebyggelse
planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.
Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för hur översvämningsrisk till följd av skyfall ska
hanteras i planprocessen: ”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall- stöd i
fysisk planering” (faktablad 2018:5).
För att följa Länsstyrelsens rekommendationer, kraven i PBL på markens lämplighet samt uppnå
målen i dagvattenstrategin ska Kommunstyrelse/Samhällsbyggnadsnämnd, genom planansvarig
avdelning/enhet, tillse att skyfall i planprocessen hanteras enligt nedan:
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•

Ny bebyggelse planeras och utformas så att den inte tar skada eller orsakar skada
vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.

•

Framkomligheten till och från planområdet ska bedömas och vid behov
säkerställas.

•

Om det krävs åtgärder för att ett planområde ska vara lämpligt för byggnation ska
det säkerställas att dessa åtgärder genomförs, t.ex. i plankartan eller i avtal.

•

Samhällsviktiga funktioner ges en högre säkerhetsnivå så att funktionen kan
upprätthållas vid en översvämning. Återkomstiden för skador ska anpassas till
konsekvensen i händelse av en översvämning.

•

Om åtgärder för att hantera ett 100-årsregn inte visar sig vara tillräckliga eller
möjliga att genomföra så är området inte lämpligt för byggnation enligt Plan- och
bygglagen.

•

Planering av staden ska ta hänsyn till klimatförändringar såsom förändrad
nederbörd genom att tillämpa en klimatfaktor. År 2020 rekommenderar Svenskt
Vatten och SMHI minst 1,25 i klimatfaktor för regn kortare än en timme och minst
1,20 för längre regn.

För att säkerställa att byggnader och samhällsviktig verksamhet inte tar skada vid skyfall bör gator
placeras lägre än tomtmark. På så sätt kan stora regnmängder avledas ytligt på gatan, utan att
bebyggelsen tar skada.
Vattnet som överskrider dagvattensystemets kapacitet ska vid skyfall ledas till en större
recipient, översvämningsytor eller till platser där de gör minst skada. Platser som utgör lämpliga
översvämningsytor är t.ex. parker, aktivitetsytor, torg och parkeringsplatser som placeras lägre än
omgivande bebyggelse. Ytor som byggs för att fylla flera olika syften, t.ex. en fotbollsplan som kan
översvämmas och tillfälligt lagra vatten, brukar kallas för multifunktionella ytor.
Översvämnings- och skyfallskarteringar ska ligga till grund för planering av avrinningsvägar och
översvämningsytor, samt för höjdsättning av mark- och byggnader. Översvämningsytor vid
nyexploatering ska dimensioneras för att kunna ta hand om minst ett klimatkompenserat 100-årsregn.
Om detta ej är möjligt ska rinnvägar till lämpligare område utföras. Översvämningsytorna ska så
långt det är möjligt göras multifunktionella.
7.3.1 Samhällsviktiga funktioner
Med samhällsviktig funktion avses här infrastruktur som om de slås ut, exempelvis på grund av en
översvämning, innebär stor skada för samhället och/eller är kostsam att återskapa.
Exempel på samhällsviktiga funktioner där det anses aktuellt att göra platsspecifika bedömningar är
räddningstjänst, sjukhus-akutvård, vatten och avloppsreningsverk, återvinningscentraler (ÅVC),
avfallshantering (Bälinge), kritiska vägområden (underfarter Stråhles allé, Vänersborgsvägen), center
för samhällsviktig information och kommunikation samt elproduktion.
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För samhällsviktiga funktioner ställs därför högre krav på säkerhet med avseende på skadliga
översvämningar orsakade av dagvatten och/eller ytlig avrinning vid skyfall. Denna säkerhet kan
uppnås genom olika typer åtgärder såsom dimensionering av dagvattensystem för avledning,
fördröjning av dagvatten, men framförallt genom höjdsättning av mark och byggnader.
Bedömningen ska utgå från hur man säkerställer den samhällsviktiga funktionen och vilka
konsekvenser en översvämning skulle få på den aktuella platsen.

7.4

Rening och fördröjning av dagvatten
”Vid ny- och större ombyggnation ska fastighetsägare omhänderta minst 12 mm nederbörd
från hårdgjorda ytor i dagvattenanläggningar som möjliggör rening och fördröjning”

Fastighetsägaren ansvarar för att omhänderta dagvatten från ytor inom kvartersmark och allmän
platsmark vid ny- och större ombyggnation 8. Vattnet ska ledas till en dagvattenanläggning med
våtvolym motsvarande 12 mm nederbörd. Med ytor avses den del som bidrar till avrinningen av
dagvatten, även kallad reducerad area. Dagvattenanläggningens dimensionerande våtvolym beräknas
enligt nedan:
Exempel: Dagvatten från en asfalterad parkering på 100 m2 ska fördröjas innan det leds vidare till
nedströms dagvattensystem. Asfalt har en avrinningskoefficient (ᵠ) på 0,8.
Beräkning våtvolym: 0,012 m * 100 m2 * 0,8 (ᵠ)= 0,96 m3
I exemplet ovan krävs en våtvolym på ca 1 m3. Hur stor anläggningen behöver vara beror på faktorer
som t.ex. anläggningens fyllnadsmaterial, maximala vattendjup och släntlutningar.
Kravet gäller både för kommunal och privat mark. Kravet ställs i detaljplaneskedet och regleras genom
att ytor avsätts i plankartan samt genom att det skrivs in i markanvisnings- och exploateringsavtal, se
kap. 6.3.6. Kravet följs upp i bygglov, under projekterings- och anläggningsskedet, se kap. 6.3-6.6.
Fördröjning av dagvatten ger lägre flödestoppar vilket minskar risken för översvämningar. Fördröjning
av dagvatten medför även rening av vattnet genom infiltration, fastläggning och sedimentation. Det
innebär lägre tillförsel av föroreningar till recipienten och bidrar till att upprätthålla grundvattennivån.
Utöver den rening som uppkommer när dagvatten fördröjs och infiltrerar ställs särskilda krav på rening
av dagvatten utifrån dess förmodade föroreningsinnehåll och recipientens känslighet, kap. 7.4.2.
7.4.1 Platsspecifika krav och undantag
Nedan presenteras platsspecifika krav och undantag vilka delges/medges av VA-huvudmannen.
•

8

När det inte är möjligt eller lämpligt att hantera/fördröja mindre regn inom en fastighet, kan VAhuvudmannen åta sig ansvaret att lösa detta inom kommunal mark 9. Detta bör i så fall tydligt
regleras i markanvisningsavtal eller exploateringsavtal, se kap. 6.3.6.

Ombyggnation som ”väsentligen påverkar dagvattenflöden eller som minskar markens infiltrationsförmåga”.
Notera att kravet på fördröjning av 12 mm inom privata fastigheter generellt sett inte är tvingande, men är en mycket stark
rekommendation, se inledning i kapitel 7.
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•

När dagvatten ansluts till befintliga dagvattensystem eller markavvattningsföretag ligger
kapaciteten i dessa system till grund för ytterligare krav på fördröjning för att undvika
översvämning.

•

Behov av ökad säkerhet mot översvämning (ex samhällsviktiga funktioner och instängda
områden) kan hanteras genom extra fördröjning av dagvatten. När dagvattenflöden fördröjs
sänks flödestopparna och risken för översvämning i dagvattensystemet minskar.

•

Extra krav på fördröjning kan också bli aktuellt för att säkerställa att påverkan på recipienter
inte blir oacceptabel (föroreningspåverkan och erosion).

•

När dagvatten släpps i nära anslutning till recipienten kan platsspecifika förutsättningar
medföra att fördröjning inte är lämplig eller möjlig.

7.4.2 Särskild rening
”Vid ny- och större ombyggnationer ställs krav på särskild rening beroende på dagvattnets
förmodade föroreningsinnehåll och recipientens känslighet
Det saknas nationell vägledning gällande dagvattenrening, men verksamhetsutövare och
fastighetsägare ska förhålla sig till lagstadgade krav. Rening av dagvatten regleras främst av
Miljöbalkens 2 kap. med allmänna hänsynsregler och 5 kap. gällande krav på åtgärder för att
miljökvalitetsnorm (MKN) i den mottagande recipienten ska uppnås.
Nybyggnation och större ombyggnationer
För att uppnå MKN i kommunens vattenförekomster ställs krav på rening av dagvatten vid ny- och
större ombyggnationer. Kraven kan även användas i vägledande syfte i redan bebyggd miljö. När
kommunen tagit fram lokala åtgärdsprogram (LÅP) för sina vattenförekomster kommer reningskraven
anpassas efter åtgärdsbehovet i respektive vattenförekomst. Till dess ska dagvatten motsvarande
minst 12 mm nederbörd omhändertas i dagvattenanläggning som uppfyller kraven i tabell 7.2. Kraven
utgår från dagvattnets förmodade föroreningsinnehåll (se tabell 7.3) och recipientens känslighet (se
bilaga 2 10) Kraven uttrycks som ”enklare rening”, ”rening” samt ”omfattande rening/utsläpp olämpligt”.
För kategorierna rening och omfattande rening/utsläpp olämpligt ska anmälan om
dagvattenanläggning lämnas till tillsynsmyndigheten.

10 Känslighetsklassning i bilaga 2 är översiktlig och preliminär. En mer grundlig klassning avser göras enligt åtgärdsplanen. I de
fall dagvattenpåverkan på recipienten bedöms bli omfattande, bör den preliminär klassningen utredas och vid behov
omvärderas i väntan på planerad klassning enligt åtgärdsplanen.
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Tabell 7.2 Krav på särskild rening av dagvatten utifrån dagvattnets förmodade föroreningsinnehåll och
recipientens känslighet. Gråmarkerade rutor markerar när dagvattenanläggningar ska anmälas till
tillsynsmyndigheten.
Kategorisering av dagvattnets föroreningsinnehåll
Känslighet recipient

Låg belastning

Medelhög belastning

Hög belastning

Mycket känslig

Enklare rening

Rening

omfattande rening/
utsläpp olämpligt

Känslig

Fördröjning/ infiltration

Enklare rening

Rening

Mindre känslig

Fördröjning/ infiltration

Enklare rening

Rening

Nedan listas vilken funktion dagvattenanläggningar ska ha för att uppfylla reningskategorierna. I första
hand ska hållbara dagvattenanläggningar som presenteras i kap. 8 väljas för att uppnå önskad
funktion:
•

Fördröjning/infiltration: Inget reningskrav utöver att 12 mm nederbörd ska
fördröjas/infiltreras.

•

Enklare rening: Enklare avskiljning av partiklar. Detta kan uppnås genom sedimentation,
infiltration eller fastläggning. Exempel på anläggning är översilning över grönytor och torra
dagvattendammar.

•

Rening: Sedimentation och infiltration eller fastläggning. Exempel på anläggningar är
nedsänkta växtbäddar, infiltration i grönytor, dagvattendamm och våtmark.

•

Omfattande rening/utsläpp olämpligt: Dagvatten med mycket höga föroreningshalter bör
inte avledas till mycket känsliga recipienter. Om det ändå sker krävs anläggningar med hög
kapacitet för avskiljning av partiklar och eventuellt lösta föroreningar. En kombination av
anläggningar kan användas för att uppnå avskiljning/filtrering och infiltration.

Kraven ovan utgår från förmodat föroreningsinnehåll i dagvattnet. Nedan kategoriseras olika ytor med
förmodat låg, medelhög och hög belastning från föroreningar i dagvatten. Indelningen är förenklad och
det kan i vissa fall behövas en platsspecifik bedömning med avseende på hur marken används, om
det finns verksamheter som påverkar dagvattnet, vilka material som används i tak och hur stor andel
yta som är hårdgjord.
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Tabell 7.3 Bedömning av dagvattnets föroreningsbelastning beroende på markanvändning.
Yta med låg belastning

Yta med medelhög belastning

Yta med hög
belastning

Väg med litet antal fordonsrörelser,
begränsad andel tung trafik (<2000
ÅDT, årsdygnstrafik)

Väg med medelstort antal fordonsrörelser
(2000 - 8000 ÅDT)

Väg med stort antal
fordonsrörelser och tung
trafik (>8 000 ÅDT)

Bostadskvarter/Villaområden
inklusive vägar och parkeringar
(mindre antal fordonsrörelser
och/eller mindre andel tunga fordon)

Centrum, handels och kontorsområden,
inkl vägar och parkeringar (större antal
fordonsrörelser och/eller stor andel tunga
fordon)

Industrier med miljöfarlig
verksamhet*

Torg

Industrimark utan miljöfarlig verksamhet

*Med tydlig potentiell dagvattenpåverkan (ex skrothantering/hantering av olja, drivmedel/lösningsmedel).
Parkmark och GC-vägar är undantagna reningskrav.

Uppgifter om trafikflöden kan erhållas via Alingsås webkarta, samt på Trafikverkets web (för
Trafikverkets vägar), i tabell 7.4 anges exempel från mätningar 2005 - 2019.
Tabell 7.4 Mätningar av årsdygnstrafik (ÅDT) 2005 - 2019.

Väg
E20
V180 Götaplan-Kungälvsv.
Stråhles Allé
V180 Kungälvsvägen
Västra Ringgatan
V180 Götaplan-Ängabo
Lendahlsgatan
Sävelundsgatan
190 Gräfsnäs- Sollebrunn
Norsesundsvägen Ingared
Bostadsområden Alingsås

ÅDT
20 000
16 000
15 000
12 000
12 000
10 000
7000
5000
3500
2500
<1000

Nya detaljplaner/större exploatering
Kommunen får inte tillåta verksamheter/byggnation som riskerar att orsaka en försämring av status
eller som äventyrar uppnående av god status i vattenförekomster. Det är främst kvalitetsfaktorer som
fysikaliska-kemiska faktorer och prioriterade ämnen som kopplas till påverkan från dagvatten. När nya
detaljplaner ska tas fram eller när större exploatering/verksamhet planeras räcker det inte att utgå från
förmodat föroreningsinnehåll enligt ovan. Det är mängden förorening som når recipienten på årsbasis
som har störst påverkan på dess möjlighet att nå MKN. För detta ändamål kan föroreningsbelastning
innan och efter planerad exploatering beräknas i t.ex. recipient- och dagvattenmodellen StormTac.
Dessa kan sedan sättas i relation till flöden och halter i recipienten för att bedöma eventuell risk för
påverkan.
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7.4.3 Platsspecifika krav och undantag
•

Tillsynsmyndigheten (Bygg- och Miljöavdelningen eller Länsstyrelsen) kan ställa både högre
och lägre krav utifrån platsspecifika förutsättningar som till exempel risk att ej uppnå MKN i
recipienten, vattenskyddsområde, naturvärden, risk för oljespill eller förekomst av förorenad
mark. Vid bedömning ska även andra faktorer såsom skälighet och kostnadsnytta bör
bedömas.

•

När det inte är möjligt eller lämpligt att hantera/fördröja mindre regn inom en fastighet, kan VAhuvudmannen åta sig ansvaret att lösa detta inom kommunal mark. Detta bör i så fall tydligt
regleras i markanvisningsavtal eller exploateringsavtal.

Inom vattenskyddsområden gäller specifika riktlinjer, se krav i vattenskyddsföreskrifterna.
Föreskrifterna avser på sikt revideras (se åtgärdsplan). Enligt föreskrifterna gäller i olika grad
anmälningsplikt/behov av tillstånd för infiltration av avloppsvatten. Eftersom dagvatten inom
detaljplanelagt område enligt Miljöbalken räknas som avloppsvatten gäller dessa regler också för
infiltration av dagvatten. Tills föreskrifterna eller dagvattenplanen revideras så bör reglerna tillämpas
enligt följande:
•

Infiltration av dagvatten, från ytor med medelhög eller hög belastning, se tabell 7.2, får inte
ske utan tillstånd från Bygg- och Miljöavdelningen (funktionen för dagvattentillsyn).

•

Infiltration av dagvatten från ytor med låg belastning får inte ske utan tillstånd från Bygg- och
Miljöavdelningen (funktionen för dagvattentillsyn). om det är större ytor som avvattnas till
infiltrationsytan (gäller generellt allmänna dagvattenanläggningar). Infiltration av lokalt
dagvatten från ytor med låg belastning inom mindre bostadsfastigheter/villatomter, kan dock
hanteras utan anmälan eller tillstånd.

Olyckor och utsläpp: Vid nybyggnation ska det anordnas så att det finns möjlighet att stoppa flöden
eller på annat sätt begränsa föroreningsspridning vid olyckor och utsläpp inom områden där:
•

Konsekvensen av ett utsläpp är stor (ex känsliga recipienter, vattenskyddsområden).

•

Det är hög risk för olyckor/utsläpp.

Platser/brunnar skall anges i WEB-kartan och vara kända för räddningstjänsten så att dessa snabbt
kan lokaliseras vid utsläpp.
Konstgräsplaner ska ha rening/uppsamling av gummi/plastgranulat, om det föreligger risk för
spridning till dagvatten eller recipient.
Oljeavskiljare (OA) är utformade för att avskilja högre koncentrationer oljeföroreningar. Reningseffekten för låga halter olja och för andra föroreningar är begränsad. Oljeavskiljare lämpar sig främst
som ett komplement till dagvattenanläggningar för fördröjning och rening då det finns behov av skydd
mot tillfälliga, lite större, utsläpp av olja. Oljeavskiljare ska:
•

Normalt användas inom verksamheter med risk för läckage/utsläpp m a p drivmedel och olja
samt inom trafikytor med större antal fordonsrörelser och/eller stor andel tunga fordon, se tabell
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7.3. För ytor med få fordonsrörelser av främst personbilar lämpar sig ofta andra typer av
anläggningar bättre än oljeavskiljare.
•

Generellt inte användas som enda reningsanläggning för dagvatten.

•

Dimensioneras och skötas enligt Svensk standard SS-EN 858.

Vissa naturbaserade dagvattenanläggningar har en oljeavskiljande funktion, vilket
kan ersätta eller komplettera behovet av en teknisk oljeavskiljare, se bilaga 6

Använd infiltrerande ytor för lagring av snö 11 och tippa aldrig gammal/smutsig snö i sjöar och
vattendrag. Risken för föroreningsspridning ska dock alltid bedömas vid infiltration. Kontrollera
eventuella riktlinjer för snöhantering inom vattenskyddsområden.

7.5

Utformning, gestaltning och säkerhet
”Dagvatten ska nyttjas som en resurs för området.”

7.5.1 Utformning
Genom att göra dagvattenanläggningar multifunktionella och tillgängliga blir de ett positivt inslag i
miljön. Det finns vissa grundläggande principer som ska följas vid utformandet av en öppen
dagvattenanläggning. Framför allt är det viktigt att anläggningen är säker samt lätt att sköta och
underhålla. Med genomtänkt växtval och utformning kan den biologiska mångfalden gynnas, och
den kan även bli pedagogisk och utbildande.
Det är viktigt att anläggningen inte för med sig någon negativ miljöpåverkan genom t.ex. materialval i
första hand för att begränsa föroreningsspridning (undvik ex. koppar- och zinktak) men även ur ett
livscykelperspektiv. Beakta och begränsa behov av gödsling och spridning av näringsämnen för
naturbaserade anläggningar såsom gröna tak.
7.5.2 Säkerhet
För att förhindra att dammar och andra dagvattenanläggningar med öppen vattenspegel måste
stängslas in bör följande säkerhetsåtgärder vidtas i utformning av dammen. Råd i Boverkets
byggregler ska följas.

11

•

Max 2 dm djupt i vattenbrynet.

•

Släntlutning max 1:3, gärna mindre t ex 1:10, 2-3 m från vattenbrynet.

•

Fast botten 2-3 m från vattenbrynet.

Snötippar ska anmälas till Bygg- och miljöavdelningen.
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•

Plantering av låga växter i vattenbrynet för att skapa en barriär och minska viljan att kliva i det
klara vattnet.

7.5.3 Övergripande gestaltning
Alingsås har en övergripande rekommendation för gestaltning av dagvattenanläggningar efter
områdestyper. Detta bör i möjligaste mån följas vid val av dagvattenanläggning. I stadskärnan ställs
det högre krav på estetisk gestaltning samt rekreationsvärde. I park- och naturområden ska
anläggningen passa in i omgivningen och i bostadsområden ska det vara fokus på multifunktionella
lösningar och vara en mötesplats för de boende. I industri- och handelsområden är det större fokus
på funktion än på övriga värden.
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8

Dagvattenanläggningar

8.1

Anmälan och tillsyn av dagvattenanläggningar
Som princip så ska dagvattenanläggningar som används specifikt för rening och större anläggningar
anmälas, tabell 7.2 i kap. 7.4.2 används som grund för anmälningsplikt. Om osäkerhet avseende
anmälningsplikt föreligger ska samråd med tillsynsmyndigheten ske.
Dagvattenanläggningar utanför detaljplanelagt område är generellt inte anmälningspliktiga.
Tillsynsmyndigheten kan dock ställa krav på hantering av dagvatten från miljöfarliga verksamheter,
vägar, parkeringar etc. Inom flera vattenskyddsområden finns särskilda riktlinjer gällande
infiltrationsanläggningar, vilket påverkar vilken typ av dagvattenhantering som är lämplig, se
kap. 7.4.3.
Anmälan görs till Alingsås Bygg- och Miljöavdelning (funktionen för dagvattentillsyn). Anmälan ska
göras innan startbesked för bygglov ges samt minst sex veckor innan byggnation av anläggningen
påbörjas. Anmälan ska göras av byggherren/verksamhetsutövaren.
Med hänsyn till Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 2 kap. 7 § och kravet på rimlighetsavvägning
kan tillsynsmyndigheten göra en avvägning baserat på förmodad föroreningsbelastning och
recipientens känslighet för vilka dagvattenanläggningar som behöver anmälas.
Vid behov kan Miljöskyddsnämnden skicka beslut rörande dagvattenanläggningar till inskrivningsmyndigheten. Då tillses att skötsel av anläggningen fortgår även när en fastighet överlåtits.

8.2

Rekommendation vid val av dagvattenlösning
I bilaga 6 beskrivs olika typer av dagvattenanläggningar, lämplig användning, dess funktion m.m.
Bilagan utgör tillsammas med detta kapitel en guide för val av dagvattenanläggningar i olika
situationer och miljöer.
Dagvattenanläggningens syfte är det som primärt ska styra val av anläggning. System som används
enbart för avledning eller flödesutjämning behöver klara högre flöden än en anläggning som används
specifikt för rening. Därefter bör val av anläggning göras utifrån markanvändning, markens
infiltrationsförmåga, tillgång på yta, kostnad för anläggning och underhållsbehov samt synergieffekter i
form av biologisk mångfald, hälsofrämjande livsmiljöer etc. Om det är möjligt ska infiltrationsbaserade
lösningar användas.
Nedan anges övergripande rekommendationer för utformning av anläggningar. För mer information
hänvisas till Svenskt Vattens rapporter:

•
•

P105 ”Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd vid planering och utformning”, 2011
Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av
dagvatten. Rapport 2019-20. Svenskt Vatten Utveckling.

8.2.1 Att tänka på vid fördröjningsanläggningar
Fördröjning kan ske antingen i ett dagvattensystem med fördröjande funktion (magasin, dammar,
nedsänkta växtbäddar eller diken med strypta utlopp etc.), gröna tak eller genom infiltration i marken.
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För att uppnå en tillräckligt fördröjande effekt är det av stor betydelse att fördröjningsmagasinen får
rätt utformning, med strypta och korrekt höjdsatta utlopp/brunnar.
8.2.2 Att tänka på vid reningsanläggningar
Ett vanligt begrepp som används avseende föroreningar i dagvatten och dimensionering av
reningsanläggningar är ”first flush”. Generellt menas med detta begrepp att en större andel av
föroreningarna sköljs med i början av ett avrinningstillfälle. Det räcker därför med att dimensionera
reningsanläggningarna för ett mindre flöde än fördröjningsanläggningarna, se kap. 7.4.
Reningsanläggningar behöver ha en bräddfunktion som klarar att brädda större flöden än vad
anläggningen är dimensionerad för.
Föroreningar kan förekomma bundna till partiklar eller i löst form i dagvattnet. Partikelbundna
föroreningar utgör generellt den absoluta majoriteten av dagvattnets totala föroreningshalt. För att
begränsa spridningen av föroreningar är det därmed viktigt att utforma och dimensionera
reningsanläggningen utifrån dessa principer. Om det finns risk för betydande förekomst av lösta
föroreningar ska detta naturligtvis beaktas vid rening av dagvatten. Se figur 8.1 nedan för en
sammanfattning av anläggningars renande funktion på olika kornstorlekar.

Figur 8.1 Ungefärligt schema över anläggningstyper och föroreningar som kan renas (SVU rapport 2016-05)

8.2.3 Att tänka på gällande infiltration
Infiltration av dagvatten ska eftersträvas då det bidrar till att bibehålla vattenbalansen och till
grundvattenbildning. Infiltration ger god rening när föroreningar fastläggs i marken och minskar
dagvattenvolymen som avrinner från platsen. Det är dock viktigt att följande aspekter beaktas för att
säkerställa att infiltration är lämpligt:
•

Markens infiltrationskapacitet påverkar möjligheten till infiltration. (Kan bedömas från
jordartskartan, fältbedömning i provgrop, analys av jordprov).

•

Föreligger det risk för problem med översvämning, fukt eller sättningar inom den egna
fastigheten eller inom närliggande fastigheter?
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•

Risk för spridning av föroreningar (dvs om marken där infiltration avser ske är förorenad eller
om dagvattnet har en generellt hög föroreningsgrad m a p spridningsbenägna, ej
partikelbundna, föroreningar).

•

Inom vattenskyddsområde gäller särskilda riktlinjer och krav om infiltration ska ske, se
kap 7.4.3.
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9

Ansvar för byggnation, drift och underhåll av kommunala dagvattensystem
I detta kapitel beskrivs kommunens fördelning av ansvar för byggnation av dagvattensystem samt drift
och underhåll av dessa, inom kommunens allmänna platsmark samt inom verksamhetsområde för
dagvatten.
Utanför verksamhetsområde för dagvatten eller detaljplanelagt område är det aktuell fastighetsägare
och väghållare som ansvarar för drift och underhåll av dagvattenanläggningar.
Det finns ett flertal lagar som berör dagvatten, men ingen lag tar ett helhetsgrepp om dagvattenfrågan.
Därav blir även ansvaret gällande dagvattenhantering relativt komplext. Grunden för VAhuvudmannens ansvar bestäms av Lagen om allmänna vattentjänster LAV, (2006:412), vilken även
reglerar fastighetsägarens ansvar 12.
I de fall där ansvarsfördelningen för dagvattenhantering inte framgår tillräckligt tydligt i vare sig detta
kapitel av riktlinjerna för dagvattenplanen eller av lagstiftningen, ska ansvaret fördelas efter bästa
förmåga med fokus på att lösa aktuellt problem. Lösningen ska även vara baserad på var i
organisationen som det finns kompetens och tillgängliga resurser. Ansvarsfördelningen ska ske i
samråd med VA-huvudmannen och ett avtal som beskriver ansvarsfördelningen ska upprättas mellan
de olika berörda partnerna.

Park- och
naturenheten

Gatuenheten / Trafikverket

Fastighetsägare

Kretsloppsavdelningen (VA-huvudman)
Figur 9.1 Principskiss över dagvattenansvar inom verksamhetsområde, mellan fastighetsägare (rött),
Gatuenheten samt Park- och naturenheten inom Avdelningen för Samhällsplanering och Offentlig utemiljö (båda
orange) och Kretsloppsavdelningen/VA-huvudman (grönt). Figuren är hämtad från Uppsala Vattens Handbok för
dagvattenhantering i Uppsala kommun, 2016.
12

Ansvarsfördelningen mellan VA-huvudman och fastighetsägare förtydligas i kommunens bestämmelser för användande av
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA, se kap. 2.2.
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I figur 9.1 ovan illustreras ansvarsfördelningen för avledning av dagvatten inom verksamhetsområden
för dagvatten mellan fastighetsägare, VA-huvudman (Kretsloppsavdelningen), Gatuenheten samt
Park- och Naturenheten. Notera att den fastighetsägaren ansvar 13 gäller oavsett om det är en privat,
kommunal eller statlig fastighet. Avdelningen för Samhällsbyggnad och Offentlig utemiljö kommer av
att de förvaltar mark där kommunen är fastighetsägare.

9.1

Byggnation av nya kommunala dagvattensystem
I enlighet med dagvattenstrategin ansvarar fastighetsägare och väghållare för dagvattenhanteringen
inom den egna fastigheten och i dess omedelbara närhet. Utanför verksamhetsområde för dagvatten
innefattar ansvaret även avledning till recipient. Ansvaret innefattar byggnation samt drift- och
underhåll av dagvattensystem inklusive tillhörande kostnader.
Innan detaljprojektering och byggnation av nya dagvattensystem påbörjas ska ansvarsfördelning
klargöras och dokumenteras, såvida det inte är direkt uppenbart att det inte behövs.
Om mark- och exploateringsavtal upprättas ska ansvarsfördelningen beskrivas i avtalet, se kap. 6.3.6.
Kommunala dagvattenanläggningar kan antingen anläggas av en exploatör eller av VA-huvudmannen.
Det vanligaste är att dagvattenanläggningar i exploateringsområden anläggs av exploatör och
dagvattenanläggningar i befintlig bebyggelse anläggs av VA-huvudmannen.
Ansvarig byggherre projekterar och bygger anläggningen samt tillser att erforderlig drift- och
underhållsplan tas fram. Inom exploateringsområden är det viktigt att Tillväxtavdelningen säkrar att
dagvattenfrågan hanteras i enlighet med Dagvattenplanen. Dagvattenanläggningen överlåts sedan till
ansvarig avdelning enligt kapitel 9.2 för fortsatt drift- och underhåll. Vid överlåtelsen ska
inmätningsdata, ritningar samt eventuell drift- och underhållsplan överlämnas. Inom
exploateringsområden ska exploatören ta det övergripande ansvaret för projektering av
dagvattenanläggningen, men arbetet ska utföras i samråd med drifts- och underhållsansvarig
avdelning. Samråd ska dokumenteras.
Byggnation av dagvattensystemen inom exploateringsområden/”nya områden” bekostas enligt
tabell 9.1.

13

Avledning, fördröjning och vid behov särskild rening av dagvatten inom den egna fastigheten och dess omedelbara närhet,
se Dagvattenstrategin
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Tabell 9.1 Kostnader för byggnation av dagvattenanläggningar inom exploateringsområden/”nya
områden”.
Anordning/anläggning för dagvatten

Kostnadsansvar

Anordningar för avledning (ledningar och öppen avledning
av dagvatten) från förbindelsepunkt till recipient.

Kretsloppsavdelningen,
dvs VA-huvudmannen

Anläggningar för fördröjning och rening av dagvatten inom
allmän platsmark*.

Kretsloppsavdelningen,
dvs VA-huvudmannen

Anordningar för avledning av dagvatten, så som vägdiken,
rännstenar, dagvattenbrunnar eller ledningar som förbinder
brunnar med den allmänna VA-anläggningen, från allmän
platsmark och kvartersmark till förbindelsepunkt.

Exploatör**/
Skattekollektivet (Kommunledningskontoret)

Avrinningsvägar och ytor för tillfällig hantering av
dagvatten vid skyfall

Exploatör**/
Skattekollektivet (Kommunledningskontoret)

* VA-huvudmannen har dock alltid rätt att ta ut en avgift för rening av dagvatten. Observera dock att detta inte
undantar den enskilde fastighetsägarens/verksamhetsutövarens ansvar att vid behov fördröja och rena dagvatten
ex vid förändring av en verksamhet inom en fastighet.
** Kostnaden kan regleras i samband med överlåtelse till kommunen om exploatören är en privat aktör.

Åtgärder som primärt görs av andra skäl än att hantera dagvatten, exempelvis för
grundvattenreglering eller enbart för gestaltning, bekostas inte av VA-huvudmannen.
Kostnader för särskild utformning/gestaltning av dagvattenanläggningar som inte berör funktionen, dvs
fördröjning och rening, bekostas av respektive avdelning utifrån var anläggningen är placerad.

9.2

Drift- och underhåll av kommunala dagvattensystem
Grunden för ansvarsfördelningen för drift- och underhåll av kommunala dagvattenanläggningar,
baserat på lagstiftning, anges i text nedan. I tabell 9.2 anges hur ansvarsfördelningen tillämpas för
olika typer av dagvattenanläggningar samt exempel på skötselbehov. I bilaga 5 redovisas en
checklista för framtagande av planer för drift och underhåll.
Kretsloppsavdelningen (VA-huvudman) ansvarar för drift- och underhåll av anordningar för
avledning (ledningar och öppen avledning av dagvatten) från förbindelsepunkt och till recipient samt
anläggningar för fördröjning av dagvatten inom allmän platsmark.
Kretsloppsavdelningen ansvarar även för drift- och underhåll av anläggningar för rening av dagvatten
från övriga ytor 14.
Avdelningen för Samhällsplanering och Offentlig utemiljö (ansvaret kommer av att de förvaltar
mark där kommunen är fastighetsägare) ansvarar för drift- och underhåll av anordningar för avledning
14 Dagvattenanläggning som renar dagvatten från allmänplatsmark som inte är gatumark, park och naturmark
eller dagvatten från kvartersmark (när tillräcklig rening av dagvatten inte kunnat erhållas inom kvartersmark vilket
fastighetsägaren/verksamhetsutövaren normalt ansvarar för). VA-huvudmannen har dock alltid rätt att ta ut en
avgift för rening av dagvatten
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av dagvatten från gatumark samt park- och naturmark (dvs vägdiken 15, rännstenar, dagvattenbrunnar
eller ledningar som förbinder brunnar med den allmänna va-anläggningen).
Avdelningen för Samhällsplanering och Offentlig utemiljö ansvarar även för anläggningar för
rening av dagvatten som krävs för dagvatten från gatumark samt park och naturmark. Notera dock att
underhåll av reningsanläggningar normalt sett utförs av Kretsloppsavdelningen (men bekostas av
Avdelningen för Samhällsplanering och Offentlig utemiljö), se ex tabell 9.2.
Drift- och underhåll av avrinningsvägar och ytor för tillfällig hantering av dagvatten vid skyfall sköts av
Avdelningen för Samhällsplanering och Offentlig utemiljö efter överlämning av färdigt
exploateringsprojekt från Tillväxtavdelningen. Kommunstyrelsen ansvarar dock för åtgärder för att
tillse att befintlig bebyggelse är översvämningssäker (ansvaret behöver fördelas inom organisationen).
Det kommunala ansvaret för hantering av skyfall illustreras i tidigare kap. 7, figur 7.1. Notera att
fastighetsägarens ansvar 16 gäller oavsett om det är en privat, kommunal eller statlig fastighet.

15 För diken som tar emot dagvatten från både gata och kvartersmark delas kostnadsansvar med
Kretsloppsavdelningen. Upprätta avtal vid behov!
16 Avledning, fördröjning och vid behov särskild rening av dagvatten inom den egna fastigheten och dess
omedelbara närhet, se Dagvattenstrategin.
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Tabell 9.2 Tillämpning av ansvarsfördelning för drift- och underhåll av olika typer av kommunala
dagvattenanläggningar inom verksamhetsområde för dagvatten. Avdelningen för Samhällsbyggnad
och Offentlig utemiljö förkortas ASOU
Anläggningstyp

Ansvar och
kostnad

Exempel på
skötselbehov

Kommentar

Ledningar / öppen
avledning

Kretsloppsavdelningen

Inspektion, rensning,
spolning och relining

Dammar, blåa delen till
HVY (se figur 9.2 nedan).

Kretsloppsavdelningen

Dammar, gröna delen
ovan HVY (se figur 9.2
nedan).

ASOU

Kontrollera in- och utlopp,
Kontroll av och vid behov
rensning av föroreningar /
sediment
Skötsel av växter, avlägsna
skräp, växtrester. Åtgärda
erosionsproblem

Avledning från
förbindelsepunkt och till
recipient.
Avser ex. filter, ledningar,
vatten och sediment eller
andra funktionsrelaterade
delar av anläggningen.

Fördröjningsmagasin

Kretsloppsavdelningen

Spolning in-utlopp,
rensning av sediment

Oljeavskiljare

ASOU

Skötsel i enlighet med
branschbestämmelser

Kretsloppsavdelningen utför
uppdraget

Brunnsfilter

ASOU

Byte av filter och
slamsugning (gärna efter
gatusopning)

Kretsloppsavdelningen utför
uppdraget

Infiltrationsbaserade
dagvattenanläggningar:
genomsläpplig beläggning,
översilningsytor och
nedsänkta växtbäddar etc.

ASOU

Ytor/ beläggning:
Underhåll av ytor för att
bibehålla infiltrerande
förmåga. Skötsel av växter

Kretslopp

Funktion: Byten/underhåll
av funktionsdelar (ex
sandfilter) i anläggningar

Pumpstationer för
hantering av vägdagvatten

ASOU

Tillsyn av pumpfunktion

Bäcktrummor

ASOU

Rensning i samband med
större regn

Vägdiken

ASOU

Dikning grässvål

Översvämningsytor

ASOU

Kontrollera avrinningsvägar
till ytan

Avser ex. planteringar/
grönytor i anslutning
dammen, planterad
växtlighet i dammen

Kretsloppsavdelningen utför
uppdraget

främst för att tillse att vägen
hålls dränerad från vatten

Rensning av bräddavlopp
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Figur 9.2 Principskiss fördelning av skötselansvar mellan Park- och Naturenheten (Park) och
Kretsloppsavdelningen (VA). MVY och HVY står för vattenytans nivå vid medel- respektive högvattenstånd.
Figuren är hämtad från Uppsala Vattens Handbok för dagvattenhantering i Uppsala kommun, 2016.

9.3

VA-huvudmannens finansiering av dagvattensystem
I Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) fastslås att omhändertagande av dagvatten inom
kommunalt verksamhetsområde för dagvatten ska avgiftbeläggas. Enligt LAV kan VA-huvudmannen
ta ut en särskild avgift för både avledning samt rening av dagvatten, se LAV § 24-27 (skyldighet att
betala avgifter för allmänna vattentjänster).
Alingsås kommun tar ut både anläggningsavgift och brukningsavgift för dagvattentjänster. Avgifter ska
täcka kommunens kostnader för avledning och rening av dagvatten från fastigheter, gator, vägar och
allmänna platser. Dagvattenavgiften är uppdelad i fyra delar:
•
•
•
•

Dagvatten fastighet (Df)
Dagvatten lokalgator (Dg)
Dagvatten huvudgator (Dv)
Dagvatten från Trafikverkets vägar (Dvv).

Anläggningsavgift tas endast ut för dagvatten fastighet.
I det fall avgiften ”Dagvatten fastighet” tas ut har fastigheten en förbindelsepunkt, dvs. en avsättning
från kommunens dagvattenledningar till fastigheten. Om fastigheten inte har en upprättad
förbindelsepunkt till en dagvattenledning finns egna anordningar för bortledande av dagvatten.
I det fall avgiften ”Dagvatten gata” tas ut finns det dagvattenledningar, rännstensbrunnar, diken,
biofilter, etc, som ser till att dagvattnet leds bort/tas omhand från lokalgator och allmänna platser inom
området.
Kommunens Avdelning för Samhällsbyggnad och Offentlig utemiljö betalar dagvattenavgift för huvudoch genomfartsgator samt allmänna platser. Trafikverket betalar för statliga vägar och i vissa fall kan
andra väghållare behöva betala avgift.
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Större dagvattenanläggningar (dammar, magasin, etc), har hittills finansierats via en kombination av
kommunalskatt och VA-taxa.
I enlighet med Dagvattenstrategin (Dagvattenplanen del 1) och Åtgärdsplanen (Dagvattenplanen del
3) så kommer dagvattentaxan eventuellt att revideras för att bättre fungera som styrmedel och
incitament för rening och fördröjning av dagvatten. Detta innebär att modell för finansiering av större
anläggningar kan komma att ändras.
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10

Ordlista
Begrepp

Förklaring

Allmän platsmark

mark som i detaljplan enligt plan-och bygglagen (2010:900) redovisas som
allmän plats eller, om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark
som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark

Allmän VA-anläggning

en VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande
inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens
skyldigheter enligt denna Lagen om Allmänna vattentjänster

Avlopp

Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten.

Bortledande

all hantering som VA-huvudmannen gör, såväl avledning som rening

Brukningsavgift

periodisk avgift för täckande av drift-och underhållskostnader,
kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän VAanläggning som inte täcks av en anläggningsavgift

Dagvatten

Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten från tak, gator och andra ytor.

Dagvattenanläggning

Anläggning för hantering av dagvatten, såsom dagvattendam, våtmark eller
ledningar

Dränvatten

sådant vatten i marken som avleds genom dränering

Enskild anläggning:

en VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp
som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning,

Förbindelsepunkt

gränsen mellan en allmän VA-anläggning och en VA-installation

Förhandsbesked

Besked kan ges för bygglovspliktig åtgärd innan ansökan om bygglov görs.
Vanligen vid bebyggelse utanför detaljplanelagt område.

Infiltration

inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel dagvatten
som tränger ned i jord

Instängda områden

Område varifrån dagvatten inte kan avledas på markytan med självfall

Miljökvalitetsnorm

Inom vattenförvaltningen fastställda kvalitetskrav för alla vattenförekomster.
Styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och
bestämmelser, t.ex. vid tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid
planläggning enligt Plan- och bygglagen.

Omvandlingsområde

Område som tidigare dominerats av bebyggelse med fritidshus, men som
utvecklats mot en hög andel permanenta boenden.

Spillvatten

Förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra
verksamheter (industrier, serviceanläggningar och dylikt).

VA-anläggning

en anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för
bostadshus eller annan bebyggelse
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Vattenförekomst

Begrepp som används inom vattenförvaltningen. Kustvattenområde, sjö, del
av sjö, ett vattendrag, del av vattendrag eller ett eller flera
grundvattenmagasin.

Vattentäkt

Vattenförekomst som utnyttjas för vattenförsörjning.

Vattenskyddsområde

Skyddsområde i syfte att skydda dricksvattentäkter såsom sjöar,
grundvattentäkter och vattendrag.

VA-huvudman

den som äger en allmän VA-anläggning

Återkomsttid

Begrepp som beskriver hur ofta en händelse kan förväntas inträffa.
Återkomsttiden för en händelse tas normalt fram genom att statistiskt
analysera extremvärden för sammanhängande mätserier.
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ALINGSÅS DAGVATTENPLAN DEL 2

AVRINNINGSOMRÅDEN FÖR DAGVATTENUTLOPP
BILAGA 1

Preliminär känslighetsklassning av recipienter m a p föroreningsbelastning från dagvatten
1.
2.

Bilaga 2

Recipienter som påverkas eller som kan komma att påverkas av dagvatten inom närmaste tiden
Värdera recipienters känslighet för föroreningsbelastning via dagvatten – Mycket känslig, Känslig, Mindre känslig

Preliminär klassningsindelning
Översiktlig klassning utifrån befintlig kunskap!

Område

Recipient / Vattenförekomst

Dagvattenbelastning idag

Ingared

Magra

Sollebrunn, Gräfsnäs,
Mellby

Hjälmared

Alingsås

Mjörn generellt
Mjörn Tegelbruksviken

ja

Gerdsken

Ja, mkt

Säveån till Lillån

Ja

Säveån - Alingsås centrum
Ja
till Vårgårda

Flöde/storlek

Känslighet

Kommentar

Stor
Liten
Liten

Mindre känslig
Känslig
Mycket känslig

Känslig om dålig status och höga skyddsvärden
Mindre känslig om vattendraget anses ha lågt skyddsvärde
Dålig status och/eller stora skyddsvärden?

Status - ekologisk

Status - kemisk

Skyddsvärda biotoper, känsliga arter etc.

Övriga värden
(dricksvatten/rekreation)

Måttlig - Måttlig enligt VISS är kontinuiteten dvs. vandringshinder - God status
gällande växtplankton - Hög status gällande makrofyter - Hög status gällande
näringsämnen - God status gällande Särskilt förorenande ämnen ---Limnologisk
undersökning 2018 visar på god ekologisk status. Sjön är näringsfattig med låga halter
av fosfor.

Uppnår ej god - Limnologisk undersökning
2018 visar på överskridna MKN för
Riksintresse naturvård och Riksintresse
antracen och TBT i sedimenten samt PFOS friluftsliv - havsörn, öring
i fiskmuskel.

Måttlig - måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - God status vad gäller
näringsämnen - God status vad gäller särskilt förorenande ämnen
Måttlig - måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - God status vad gäller
näringsämnen - God status vad gäller särskilt förorenande ämnen

Flöde/storlek

Känslighet - bedömning

Kommentar/motivering

Preliminär bedömning

Preliminär bedömning

Mindre Känslig

Mindre känslig med hänsyn till stor volym,
merparten av dagvattenbealstning tas
emot via andra recipienter

badvatten, potentiell
vattentäkt?

Mkt Stor

Stor

Känslig

badvatten

Stor

Känslig

Uppnår ej god

Rel stor

Känslig

Uppnår ej god

Rel stor

Känslig

NVI - bedömning Lillåns vattenmiljö har visst
naturvärde och bidrar till naturvärden runt
ån, bl.a. fladdermöss. Fiskfattig men abborre,
gers och ål har noterats.

Liten

mkt Känslig

Historisk stor föroreningspåverkan, stor
dagvattenbelastning, högt
rekreationsvärde
Risk för omfattande dagvattenbelastning
från kommande exploatering

Natura 2000, naturreservat

Måttlig - orsakad av förändringar i åns morfologi, kontinuitet (dvs vandringshinder)
och vattenflöde - näringsämnen ej klassad

Lillån

Ja stor

Bäsjöbäcken, nedströms där
Trulsabäcken och Bäsjöbäcken
möts

Oklart

Öring, Elritsa, Nejonöga obestämd

Liten

mkt Känslig

St+L Vardsjön

Oklart

Höga naturvärden - fåglar, grod- och kräldjur

Rel stor

Känslig

Kavlåsbäcken

Ja

Muntliga uppgifter om vattensalamnder, har
tidigare funnits öring i bäcken, men numera
finns flera vandringshinder?

Forsån mellan Gerdsken och
Färgen

Nej

L. Färgen

Ja

S. Färgen

Ja men inte
kommunalt DV

Måttlig - Måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - Hög status vad gäller
näringsämnen - God status vad gäller särskilt förorenande ämnen

Uppnår ej god

Anten

Ja

Måttlig - Måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - Hög status gällande
växtplankton - Hög status gällande makrofyter - God status gällande näringsämnen God status gällande Särskilt förorenande ämnen --- Mesotrof sjö med förhöjda
fosforhalter i norra delen, hög belastning från Mellbyån och Lobäcken.

Uppnår ej god

Mellbyån

Ja

Måttlig - Måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - God status gällande
kiselalger - Otillfredställande status gällande näringsämnen - God status gällande
Särskilt förorenande ämnen

Uppnår ej god

Bäckar Gräfsnäs?

Ja

rekreationsvärde? bäck med
omgiven av lövskog/ängsmark
mellan bostdsområden

liten
Liten

Riksintresse naturvård och Riksintresse
friluftsliv - öring

Alingsås vattentäkt primär
skyddszon A, badvatten

Stor

Mkt känslig

Dricksvattentäkt

badvatten, primär skyddszon
för Lillafärgens ytvattentäkt

Stor

Känslig

primär skyddszon dricksvatten

badvatten

Stor

Mindre Känslig

Mindre känslig med hänsyn till stor volym,
merparten av dagvattenbealstning tas
emot via andra recipienter

Rel liten

Känslig

liten
Måttlig - Måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - Måttlig status gällande
kiselalger - Måttlig status gällande näringsämnen - God status gällande Särskilt
förorenande ämnen

Mörlandaån

Ja

Trollsjön

Nej

Rel liten

Furutjärn

Nej

Rel liten

Uppnår ej god

Elritsa

liten

Öring, Elritsa, uppströms finns goda lekmiljöer
för öring, bäcken anses ha höga naturvärden
men dess värde igenom Ingared reduceras
genom kulverteringen.

Barnabäcken

Ja

Sävelången

Ja

Måttlig - Måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - Hög status vad gäller
näringsämnen - God status vad gäller särskilt förorenande ämnen

Begränsat, större
del i Lerum
Ja, mindre
omfattning

Måttlig - Måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - Hög status vad gäller
Uppnår ej god
näringsämen - God status vad gäller särskilt förorenande ämnen
Måttlig - Måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - Näringsämnen ej klassad Uppnår ej god
God status vad gäller särskilt förorenande ämnen

Uppnår ej god

liten

badvatten

Känslig
Tveksamt om denna kommer påverkas av
DV
Tveksamt om denna kommer påverkas av
DV
Känslig/mkt Känslig

Stor

Dike/bäck i Ingared?
Norsesund

Lillelången

Ödenäs

Ömmern / Nären

Grund vik, Natura 2000
Känslig?- rekvärde-badvatten- rel stor
dagvattenbelastning, utlöde i Lillån?

Rel liten
Reservvattentäkt, badvatten

Stor

Känslig
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Checklista för dagvattenutredning i FÖP/Planprogram
Syfte
Övergripande utredning om förutsättningar och begränsningar för dagvattenhantering inom aktuellt
område. Utredningen ska föreslå en övergripande lösning för att kunna uppnå en sammanhängande
hantering av dagvatten, ytligt avrinnande vatten inom hela planområdet så att detta kan tas hänsyn till
i samband med detaljplanering.

Underlag för dagvattenutredning
Underlag som skall bifogas vid beställning av dagvattenutredning:
•

Dagvattenplan

•

Översiktsplan

•

-

Översvämningsområden

-

Recipienter, status och känslighet

-

Vattenskyddsområden

-

Naturvårdsintressen

Övrig befintlig information och kunskap avseende
-

Avrinningsområden, övergripande avrinningsstråk

-

Instängda områden

-

Lågpartier och grönstråk för dagvattenhantering

-

Eventuella nedströmsområden som förväntas påverkas

Kravställningar omfattning och innehåll
Dagvattenutredningen ska identifiera avrinningsstråk, lågpartier och grönstråk för dagvattenhantering,
instängda områden, potentiella översvämningsytor, eller andra strategiska områden för dagvattenhantering.
Utredningen ska ge underlag för att kunna reservera plats för mark som behövs för avrinning och
fördröjning av dagvatten och översvämningsytor samt för att kunna begränsa möjlighet att bebygga
instängda områden eller andra områden som riskerar att översvämmas.
Den föreslagna dagvattenhanteringen ska vara förenlig med Alingsås dagvattenplan se särskilt strategier för mål 1-4 i dagvattenstrategin (del 1) samt krav och rekommendationer i del 2, Riktlinjer,
(kapitel 7-8).
Dagvattenutredningen skall redovisa:
•

Avrinningsområden, övergripande avrinningsstråk

•

Översiktlig beräkning av flöden och volymer innan och efter exploatering

•

Övergripande information om var det finns infiltrationsmöjligheter

•

Recipienters status och påverkan av exploatering (MKN)
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•

Markavvattningsföretag eller andra in- och utflöden som berörs av exploatering

•

Hur nedströms belägna områden belastas och påverkas av förändrade flöden till följd av planerad exploatering

•

Förslag till övergripande lösning för att kunna uppnå en sammanhängande och hållbar hantering av dagvatten som underlag för att kunna reservera mark för denna
-

Lågpartier, grönstråk eller andra områden lämpliga för avrinning och fördröjning av
dagvatten

-

Instängda områden eller andra områden som riskerar att översvämmas

-

Behov av åtgärder för översvämningshantering

-

Ytliga avrinningsvägar vid skyfall och möjliga översvämningsytor

Redovisning:
Redovisning sker i rapport med kartor och ritningar som bilagor. Utredningen levereras digitalt (pdfformat). Kartor och ritningar levereras också separat i dwg-format. Leverantören godkänner att
utredningen publiceras på internet.

Granskning av dagvattenutredning:
Planansvarig avdelning/enhet ansvarar för granskning av dagvattenutredning i samråd med
Kretsloppsavdelningen och MDV 1.

1

MDV- Funktion för dagvattentillsyn inom Bygg och Miljöavdelningen (idag Hälsoenheten)
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Checklista för dagvattenutredning i detaljplan
Syfte
Utreda behov och förutsättningar för att hantera dagvatten samt föreslå lösningar för dagvattenhantering i samband med nybyggnation inom detaljplaneområdet. Utredningen ska föreslå en helhetslösning för dagvattenhantering inom utredningsområdet.
Omfattning och detaljeringsgrad på utredningen kan anpassas efter områdets storlek, planerad byggnation och recipienters känslighet etc.

Underlag för dagvattenutredning
Befintligt, tillgängligt underlag som skall bifogas vid beställning av dagvattenutredning, samt ansvarande part:
•

Dagvattenplan: Mål, strategier enligt del 1, krav och riktlinjer del 2 (Plan)

•

Befintlig information och kunskap om förhållanden på platsen:

•

-

Områdets lokalisering och storlek (Plan)

-

Befintlig dagvattenhantering, övergripande avrinningsområden och dimensionerande
vattennivåer (VA)

-

Recipienter, känslighet (MDV)

-

Eventuella naturvärden som kan påverkas (vattenskyddsområden, Natura 2000 etc.)
(VA, MDV 1, Park)

-

Uppgifter om geoteknik, hydrologi, och förorenad mark (VA, MDV)

-

Höjdkarta med lågpunkter och kända översvämningsrisker / Översvämnings- och
skyfallskartering (Plan)

Planerad byggnation och framtida förhållanden på platsen (efter föreslagen exploatering)
(Plan)

•

Eventuella nedströmsområden och/eller dagvattenledningar som förväntas påverkas (VA)

•

Eventuellt förslag på lämpliga dagvattenlösningar och behov av rening för befintlig
bebyggelse/infrastruktur (VA)

Kravställningar omfattning och innehåll
Dagvattenutredningen ska klarlägga höjdsättning och metodval för fördröjning, ev. rening och avledning av dagvatten från planområdet. Utredningen ska ge underlag för att jämföra och värdera olika
lösningar avseende dagvatten. Resultatet ska redovisas som en helhetslösning för dagvattenhantering. Föreslagna åtgärder skall ej projekteras men egenskaper och funktioner som bedöms ha betydelse för dagvattenhanteringen skall redovisas.
Den föreslagna dagvattenhanteringen ska vara förenlig med Alingsås dagvattenplan se särskilt strategier för mål 1-4 i dagvattenstrategin (del 1) samt krav och rekommendationer i del 2, Riktlinjer,
(kapitel 7-8).

1

MDV- Funktion för dagvattentillsyn inom Bygg och Miljöavdelningen (idag Hälsoenheten)
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Dagvattenutredningen skall redovisa:
•

Områdesbeskrivning/befintliga förhållanden

•

Avrinningsområden inom planområdet och områden som riskerar att översvämmas

•

Generella grundvattennivåer, in- eller utströmningsområde och infiltrationsmöjligheter

•

Ytliga avrinningsvägar vid skyfall och möjliga översvämningsytor

•

Markavvattningsföretag eller andra in- och utflöden som berörs av exploatering

•

Beräknade dagvattenflöden och volymer innan och efter exploatering

•

Beräknad föroreningsbelastning (halt och mängd) innan och efter exploatering

•

Recipienters status och påverkan av exploatering (MKN)

•

Hur nedströms belägna områden belastas och påverkas av förändrade flöden till följd av planerade exploatering

•

Övergripande förslag till fördröjning, rening och avledning av dagvatten inom aktuellt område:

•

-

Lokalisering/ytor

-

Funktion och översiktligt behov av rening och fördröjning avseende ny och befintlig
bebyggelse/infrastruktur

-

Beredskap för olyckor/utsläpp (möjlighet att stoppa dagvattenflöde)

-

Höjdsättning av mark, byggnader och dagvattensystem (säkerställa att extrem nederbörd och stigande vattennivåer inte kommer att orsaka skador på bebyggelsen)

-

Utformning och gestaltning (se Riktlinjer kap 7.5 och 8)

-

Behov av skötsel och underhåll samt förslag till ansvarsfördelning (i samråd med beställaren)

-

För- och nackdelar samt eventuella risker med förslag (ex infiltration/översvämning,
förorenad mark, recipient- och nedströmspåverkan, grundvattenpåverkan etc.)

Förslag till planbestämmelser avseende dagvattenhantering

Redovisning:
Redovisning sker i rapport med kartor och ritningar som bilagor. Utredningen levereras digitalt (pdfformat). Kartor och ritningar levereras också separat i dwg-format. Leverantören godkänner att utredningen publiceras på internet.

Granskning av dagvattenutredning:
I tabell nedan anges hur/vad respektive avdelning granskar
Avdelning

Granskning

Plan

Lokalisering och höjdsättning, förslag till planbestämmelser.

VA

Funktion inklusive rening och fördröjning samt skötselbehov, planbestämmelser
Uppfylls Dagvattenplanen?

MDV

Reningsgrad samt recipient- och grundvattenpåverkan. Föreligger
anmälningsbehov för dagvattenanläggning?

Park *

Gestaltning, estetetik, säkerhet, tillgänglighet och biologisk mångfald, Skötselbehov

Trafik

Lokalisering och höjdsättning i relation till planering av trafikytor

*Vid behov i samråd med kommunekolog
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Planbestämmelser för dagvatten
I denna bilaga anges användbara planbestämmelser för dagvatten, bilagan ska uppdateras
kontinuerligt.
Användningsbestämmelser för allmän plats
PARK – Anlagd park med dagvattenanläggning
NATUR – Naturområde med dagvattenanläggning
DAMM – Reserverad yta för våtmark/damm
SKYDD- Anlagd naturmark med plantering/trädrad ska anordnas

Egenskapsbestämmelser för allmän plats
Markegenskaperna på allmän plats, såsom markens höjd, lutning, hårdgörningsgrad etc. kan regleras
med planbestämmelser. Detta kan användas för att säkerställa plats för dagvattenanläggningar, ytliga
avrinningsvägar och översvämningsytor samt möjlighet för infiltration.
plac – Pumpstation ska placeras i direkt anslutning till dagvattendammen
+0,0 – Föreskriven höjd över nollplanet
infiltr – Markytan får maximalt hårdgöras till en andel av X% / Marken får inte hårdgöras
1:00 – Största lutning (förtydligas med pil, där pilens riktning anger lutning).
dike – Dike för dagvatten
fördröjning – Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av X kubikmeter
biofilter – Yta för omhändertagande av dagvatten.
våtmark – Anlagd våtmark med funktion som utjämningsmagasin / Naturlig våtmark för rening av dagvatten.
plantering – Plantering

Användning av kvartersmark
Kommunen kan i detaljplan avsätta ytor / anordningar som inte ska vara allmänt tillgängliga såsom
fördröjningsmagasin, diken etc. inom kvartersmark. Detta görs med stöd av 4 kap. 5 § 3 p PBL för att
huvudmannen ska kunna klara åtaganden enligt LAV. Sådan kvartersmark avsedd för annat än enskilt byggande betecknas med E:
E1 – Dike för dagvatten
E2 – Dagvattenanläggning
E3 – Mark för infiltration av dagvatten
E4 – Fördröjningsmagasin
E5 – Pumpstation

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark kan användas på samma vis som för allmän plats, men
som exempel även för att skydda byggnader från översvämning eller att takvatten ska infiltreras på
tomten.
e1 – Största byggnadsarea är X % av fastighetsarean inom användningsområdet
u1 – Marken ska vara tillgänglig för infiltrationsdike
u2 – Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
n1 – Fördröjningsmagasin ska rymma X liter dagvatten per kvadratmeter fastighetsyta. Annan fördröjning än
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magasin är tillåten under förutsättning att flödet inte blir större än med motsvarande magasin.
2

n2 – En fördröjningsvolym på minst X liter per m fastighetsyta
ska säkerställas inom kvartersmark
n3 – Andelen hårdgjord yta av fastigheternas markyta får
inte överstiga X %
n4 – Markens höjdnivå får inte ändras
n5 – Minst X % av fastigheternas markyta ska vara anordnad så att den är lämplig för infiltration av dagvatten
Parkering – Parkering ska anordnas där X % av markytan består av genomsläppligt material
b1 – Takvatten ska avledas ovan mark
b2 – Takvatten ska infiltreras på tomten
b3 – Vatten från husgrundsdränering ska ledas till infiltrationsdiken
b4 – Dagvatten ska avledas till infiltrationsytor
b5 – Källare får inte finnas
b6 – Grundläggning endast på utbredd platta
b7 – Grundläggning endast på gjuten platta
b8 – Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån + 0,0 meter över nollplanet inte
skadar byggnadens konstruktion
b9 – Marken får inte hårdgöras
Största djup i meter för dränerande ingrepp
Lägsta nivå i meter över nollplanet för dränerande ingrepp
Lägsta schaktningsnivå i meter över nollplanet.
m1– Vall med en höjd av X meter över anslutande marknivå
m2 – Avskärande dike ska anläggas
a1 - Marklov krävs även för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet
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Checklista för framtagande av planer för drift- och underhåll
Underhåll av dagvattensystem förlänger dess livslängd och ser till att renings- och fördröjningsfunktionen bibehålls.
För samtliga befintliga och planerade dagvattenanläggningar eller för motsvarande hantering av dagvatten såsom genomsläpplig mark, översvämningsytor etc, ska en drift- och underhållsplan tas fram.
Ansvarsfördelning för drift- och underhåll skall anges i mark- och exploateringsavtalet. Plan för driftoch underhåll ska tas fram av exploatör, senast i samband med detaljprojektering. Efter anläggningsskedet, i samband med entreprenadbesiktning, ska planen överlämnas till ansvarig för drift- och underhåll. Ansvarig part ska se till att ekonomiska medel avsätts och att planen genomförs och vid behov uppdateras.
Drift- och underhållsplaner utformas med fördel som en checklista där olika moment kan bockas av. I
planen ska det framgå
•

Foto/illustration eller ritning på dagvattenanläggning, samt funktion av denna

•

Drift- och underhållsmoment och omfattningen av dessa

•

Underhållsintervall och dokumentation av utfört underhåll

•

Rutin för extra kontroller innan och efter extrema väderhändelser

•

Ansvarig för utförande och för kostnad samt förslag till finansiering. Översiktlig uppskattning
av kostnad

Planer ska revideras vid behov. Genom planering blir det lättare att motivera avsättning av de ekonomiska medel som behövs för drift och underhåll av anläggningarna.
Regelbunden gatusopning är utöver skötseln av dagvattensystem också en viktig åtgärd för att
minska mängden partikelbundna föroreningar att spridas till dagvattnet.
Dagvattenanläggningar inom privat fastighetsmark kräver även de underhåll för att upprätthålla funktionen. Kretsloppsavdelningen/bygglovsenheten ska informera privata fastighetsägare om underhållsbehov i samband med bygglovsansökan och anläggning av dagvattensystem.
Kretsloppsavdelningen bör ha uppföljande kontroll av större dagvattenanläggningar inom privat industrimark och bostadskvarter med avseende på att anläggningarnas fördröjnings- och översvämningskapacitet upprätthålls. Det är fastighetsägarens ansvar att genomföra underhåll av anläggningarna.
Bygg- och Miljöavdelningen kan genom tillsyn enligt miljöbalken kontrollera skötsel och underhållsrutiner för anläggningens reningsfunktion.
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Dagvattenanläggningar
Det finns många olika typer av dagvattenanläggningar. För att kunna välja rätt anläggning på rätt plats
samt vara medveten om skötselbehovet ges nedan en beskrivning av respektive anläggning.
Gränsdragningen mellan de olika anläggningarna är inte alltid tydlig, då många av anläggningarna
utgår från samma principer. Vissa av dagvattenanläggningarna kan anpassas till att hantera både
dagvatten och skyfall.
I denna bilaga beskrivs följande anläggningar:



Infiltration i grönyta



Skelettjord



Genomsläppliga beläggningar



Nedsänkt växtbädd



Dammar och våtmarker



Svackdike



Makadamdike



Vegetationsklädda tak



Tekniska system för rening av dagvatten: Oljeavskiljare och Brunnsfilter

Infiltration i grönyta

Lämplig
användning

Dagvatten från vägar, gator, parkering, bostadsområden och
hustak.

Funktion: Rening

Partikelbundna föroreningar fastläggs vid översilning och
infiltration.

Fördelar





Bidrar till trög avledning och viss fördröjning av dagvatten
Bidrar med naturlig grundvattenbildning
Bidrar till grönska i stadsmiljön

Att tänka på



Ytbehov påverkas av ytans utformning och
infiltrationsförmåga. Ytbehovet minskar för nedsänkta ytor
och ytor med god infiltration.
Risk att infiltrationsförmågan försämras successivt.
Ytor som tar emot starkt förorenat dagvatten kan vara
olämpliga som rekreationsändamål.
Medelhögt underhållsbehov (gräsklippning, renhållning,
bortforsling av sediment).





Exempelbild översilningsyta. Foto: Sweco
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Skelettjord

Lämplig användning

Dagvatten från bostadsområden, torgytor och parkeringsytor där man vill
skapa goda betingelser för träd i en hårdgjord miljö.

Funktion: Enklare
rening/Rening

Enklare rening (skelettjord: makadam), Rening (skelettjord: nedvattnad jord).
Avskiljer partikelburna föroreningar genom sedimentation och filtrering.
Makadam har högre infiltrationskapacitet och magasineringsförmåga, men inte
lika god reducering av lösta föroreningar som nedvattnad jord.

Fördelar






Bidrar till fördröjning
Litet ytbehov ovan mark
Kan vid perkolation bidra med naturlig grundvattenbildning
Bidrar till grönska i stadsmiljön

Att tänka på



Träden kan under växtsäsongen fånga växtnäringsämnen och delar av
nederbörden.
Risk för att infiltrationskapaciteten minskar successivt.
Lågt underhåll (kontroll och rensning av in- och utlopp samt sandfång)




Exempelbilder skelettjord. Foto: Sweco

Genomsläppliga beläggningar

Lämplig
användning

Dagvatten från parkeringar, GC-vägar, vägar (asfalt, grus, hålsten
eller genomsläppliga fogar).

Funktion: Rening

Partikelbundna föroreningar fastläggs vid infiltration.

Fördelar





Att tänka på







Bidrar till viss fördröjning av dagvatten (begränsas av
infiltrationskapacitet). Effektiv ytanvändning pga. fördröjning direkt
under beläggningsytan.
Kan vid perkolation bidra med naturlig grundvattenbildning
Växtlighet kan integreras och bidra till god gestaltning i
stadsmiljön i annars sterila ytor.
Minsta anläggningsdjup 10 cm porös makadamfyllning under
markyta.
Hög belastning av suspenderat material och väghållning skapar
risk för igensättning.
Passar ej i kraftig lutning.
Markens genomsläpplighet och förmåga att hålla kvar
föroreningar minskas med tiden.
Underhållsbehov styrs av val av beläggning. Exempel på
underhåll är gräsklippning, ogräsrensning, tvätt och sugning av
beläggning, återställning av fogmaterial.

Exempelbild genomsläpplig beläggning. Foto: Sweco
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Nedsänkt växtbädd

Lämplig användning

Dagvatten från bostadsområden, parkeringar, centrumområde och
vägar.

Funktion: Rening

Avskiljer partikelbundna och lösta föroreningar genom sedimentation,
filtrering och nedbrytning

Fördelar






Att tänka på






Viss fördröjning (utgörs främst av våtvolym ovan bädd till nivå för
bräddutlopp)
Avskiljning av oljespill
Kan vid perkolation bidra med naturlig grundvattenbildning
Bidrar till grönska i stadsmiljön
Minsta anläggningsdjup 1 m.
Varierande växtlighet från gräsarter till träd. I stadsmiljö kan
nedsänkta växtbäddar få ett mer urbant uttryck utan slänter och
med inlopp via sandfång eller dagvattenbrunn.
Risk för att infiltrationskapaciteten minskar successivt.
Underhåll likt vanlig plantering (klippning, ogräsrensning,
bevattning, kontroll av in- och utlopp, tömning sandfång).

Exempelbilder nedsänkta växtbäddar. Foto: Sweco

Dammar och våtmarker

Lämplig användning

En uppsamlande lösning som i första hand används för rening och fördröjning.

Funktion: Rening

Avskiljer partikelbundna föroreningar genom sedimentation och lösta
föroreningar genom nedbrytning från växter och mikroorganismer. Förutsätter
permanent vattenspegel och grundzoner med växtlighet.
Olja kan fångas upp på vattenyta genom nedsänkt utlopp.

Fördelar







Bidrar till fördröjning
Kan utformas för utjämning av extrema flöden
Avskiljning av oljespill
Kan vid perkolation bidra med naturlig grundvattenbildning
Bidrar till grönska i stadsmiljön

Att tänka på



Minsta anläggningsdjup ca 1 m, men anläggningen måste anpassas till
nivån på anslutande dagvattenledningar vilket ofta gör den djupare.
Kan vara svåra att integrera i centrummiljöer.
Anläggningen ska vara lättillgänglig för arbetsfordon att sköta drift och
underhåll.
Medelhögt underhållsbehov för dammar (kontroll av in- och utlopp och
erosionsskador, rensning av skräp, gallring av vegetation,
sedimenttömning).
Lågt underhållsbehov för våtmarker.






Exempelbilder dammar. Foto: Sweco

RIKTLINJER

Bilaga 6

Svackdike

Lämplig
användning

I anslutning till hårdgjorda ytor och ytor där det finns behov av att avleda
dagvatten.

Funktion:
Enklare rening

Avskiljer grövre partiklar genom sedimentation.

Fördelar






Bidrar till trög avledning och viss fördröjning av dagvatten
Kan bidra med säker avledning av höga flöden
Kan fungera som förbehandling innan annan anläggning
Bidrar till grönska i stadsmiljön

Att tänka på




Minsta anläggningsdjup 0,5 m.
Behov av kompletterande reningssteg för rening av finare partiklar
och lösta föroreningar
Medelhögt underhållsbehov (gräsklippning, renhållning, bortforsling
av sediment, kontroll av in- och utlopp och erosionsskador).

Ett väl tilltaget dike där dagvatten kan infiltrera i marken ökar reningen.



Exempelbild dike. Foto: Sweco

Makadamdike

Lämplig användning

Dagvatten från hårdgjorda ytor eller ytor med behov av
avledning.

Funktion: Enklare
rening

Avskiljer främst partikelbundna föroreningar genom
fastläggning och sedimentation.

Fördelar






Att tänka på





Bidrar till fördröjning
Kan bidra med säker avledning av höga flöden
Kan vid perkolation bidra med naturlig
grundvattenbildning
Kräver liten yta och kan vara del av en körbana
Minsta anläggningsdjup 0,5 m.
Risk för att infiltrationskapaciteten minskar successivt.
Lågt underhållsbehov (rensning av skräp och ogräs,
kontroll av in- och utlopp)

Exempelbild makadamdike. Foto: Sweco

RIKTLINJER

Bilaga 6

Vegetationsklädda tak

Lämplig användning

På tak för att fördröja och reducera mängden dagvatten. Gröna tak kan
användas för att sänka avrinningskoefficienten från ett område och
därmed sänka fördröjningsbehovet.

Funktion:
Fördröjning

Magasinerar och fördröjer dagvatten. Ingen fördröjning kan
tillgodoräknas efter att vegetationen blivit vattenmättad.

Fördelar






Bidrar till fördröjning sett på årsbasis
Kräver inget ytbehov
Bidrar till grönska i stadsmiljön
Bidrar till mervärden så som bullerreducerande, renare luft och
motverkar temperaturvariationer

Att tänka på





Dagvattenavrinningen beror på takets lutning, växtlighet och tjocklek.
Den vattenhållande förmågan är sämre vintertid.
Bidrar inte till rening (dagvatten som faller på tak är inte särskilt
förorenat), utan kan ge visst näringsläckage vid gödsling.
Underhåll bevattning under torrperioder



Exempelbilder vegetationsklädda tak. Foto: Sweco

Tekniska system för rening av dagvatten
Med tekniska system avses här underjordiska, tekniska lösningar för rening av dagvatten som t.ex.
oljeavskiljare, brunnsfilter och filteranläggningar. Dessa kan användas inom områden där det inte finns
utrymme för naturbaserade dagvattenanläggningar, t.ex. vid åtgärder i befintlig urban miljö.De kan
även användas som komplement till hållbara dagvattenanläggningar, t.ex. där det föreligger risk för
tillfälliga större oljespill. Dessa anläggningar ger inte ett lika stort mervärde avseende gestaltning och
ekosystemtjänster till samhället.
Oljeavskiljare

Lämplig användning

Där det föreligger risk för tillfälliga, större utsläpp av olja eller där det
finns behov av att skydda nedströms anläggningar från oljespill. Bör
oftast kompletteras med annat reningssteg

Att tänka på





Utformad för att avskilja höga koncentrationer av flytande
oljeföroreningar (ej vanligt förekommande föroreningar i dagvatten).
Stort behov av tillsyn och kräver genomtänkt hantering av sediment
och oljerester.
De ska dimensioneras efter svensk standard SS-EN 858.

Brunnsfilter

Lämplig användning

Vid platsbrist i tätbebyggda miljöer och där insatser krävs i befintlig
bebyggelse som parkeringsplatser och industriområden.

Att tänka på






Osäker reningskapacitet som påverkas av filtermaterial. Saknas
bräddfunktion finns risk för utlakning av föroreningar vid höga flöden.
Kräver tillsyn och filterbyten
Risk för igensättning vid bristande underhåll.
Brunnar i trafikerade miljöer kan vara svåra att kontrollera och sköta.

