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1. Inledning
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan exempelvis regn- och smältvatten. Ofta
menas vatten från hårdgjorda ytor som tak, parkeringsplatser och stenläggningar. Dagvattenhantering har tidigare gått ut på att bli av med vattnet så snabbt som möjligt men denna trend
håller idag på att vända. Om. Dagvatten ska ses som en resurs som berikar bebyggelsemiljön och
ska omhändertas på, ett för platsen, lämpligt sätt ur estetisk, biologisk och hydrologisk
synpunkt. Hanteringen ska vara säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv. Då vattnet uppehålls
i dammar eller avvattningsstråk fördröjs de höga flödena samtidigt som föroreningarna i vattnet
minskar innan det når våra vattendrag eller kust. All mark, bebyggelse och anläggningar som
kan påverkas vid ombyggnad eller exploatering ska beaktas, såväl inom som utanför det aktuella
området.
Vid förorenad mark eller där dagvattnet kan vara förorenat krävs särskilda insatser.
Föroreningar ska så långt det är möjligt inte tillföras dagvattennätet eller recipienten. Åtgärder
för att minska föroreningar ska göras där det är miljömässigt och ekonomiskt rimligt. Riktlinjer
för dessa förutsättningar har därför också tagits fram.
Samtliga intressenter ska bidra till förbättring av dagvattenhanteringen och därför har
ansvarsfrågan lyfts som en egen del i detta dokument.
För mer information om vad dagvatten är och hur ett förändrat klimat och ekosystemtjänster
kan kopplas till dagvattnet hänvisas till Bilaga 1.
För exempel på lösningar för dagvattenhantering, se Bilaga 2.

1.1 Syfte och avgränsning
Syftet med riktlinjerna är att peka på de grunder som gäller för hantering av dagvatten i
Karlshamns kommun. Riktlinjerna ska vara ett
tydligt styrdokument för all fysisk planering.
Målet är att skapa en långsiktigt fungerande
dagvattenhantering där nya krav

 Synen på dagvatten och hanteringen
av dagvatten ska så långt som möjligt
vara samstämmig.

 Alla aktörer som hanterar dagvatten
på olika vis ska känna till sitt eget och
andras ansvar i dagvattenhanteringen.

Exempel på en ränndal med infiltration.
Regnet leds bort från huset när
ränndalen sluttar lite. Gräset får nytta
av fukten och behov av att vattna
gräsmattan minskar. Foto: Sofia
Augustsson, NSVA
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2. Riktlinjer för dagvattenhanteringen
I Karlshamns kommun, ska dagvatten vid ombyggnad eller exploatering hanteras enligt följande
riktlinjer:


Dagvattenhanteringen ska beskrivas i detaljplaner. Behov av rening, fördröjning och ytor
ska ingå i planbeskrivningen.



Det är markägaren/verksamhetsutövaren som har ansvaret för att finna lösningar för
sitt dagvatten och ska bekosta denna lösning.



Dagvattnet ska avledas på ett sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller skadar
omgivande mark. Vid ombyggnad och nyexploatering ska ledningssystemet anpassas så
att översvämning utanför aktuellt område via dagvattenledningar motverkas.



Lämpliga allmänna platser bör utnyttjas som multifunktionella ytor i
dagvattenhanteringen.

Multifunktionell yta som kan översvämmas. Mellan översvämningstillfällena används ytan till lek och idrott.
Ytan ligger lite lägre än omgivande bebyggelse vilket gör att vattnet rinner dit istället för in i kringliggande
bostäder och på så sätt undviks stora vattenskador. Foto: Lars-Erik Widarsson, NSVA
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2.1 Riktlinjer vid nyexploatering
Lösningar ska prioriteras i följande ordning:
1. I första hand ska dagvattnet helt tas om hand på den egna tomten/fastigheten genom
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
2. I andra hand, om det första alternativet inte är möjligt helt eller delvis, ska dagvattnet tas
om hand genom fördröjning och genom öppen dagvattenavledning. Det kan ske genom
att ha en höjdsättning som medför att vattnet leds via t.ex. diken och kanaler till recipient
utan att medföra översvämning i fastigheter. Dagvattenanläggningar ska utgöra positiva
inslag i den bebyggda miljön.
Om nyexploatering sker i områden som riskerar att översvämmas ska bebyggelsen anpassas
efter områdets förutsättningar, så att funktion och verksamhet kan bibehållas.

Öppna kanaler Västra Hamnen, Malmö. Förutom att ytan upplevs stimulerande så bidrar den med svalka och
minskat behov av bevattning. Vattnets mjuka värden kompletteras med att konsekvenser av kraftiga regn
mildras. Foto: Siv Degerman, Landskrona Stad
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2.2 Riktlinjer för befintliga områden
Bebyggda områden har ofta konventionella dagvattensystem utan behandling eller rening.
Fastighetsägare ska uppmuntras att omhänderta dagvattnet lokalt eller i andra hand eftersträva
utjämning av flödet, i synnerhet i områden som är hårt belastade.
I samband med ombyggnad eller förtätning ska följande beaktas:


Omvandling av slutna system till öppna system bör eftersträvas.



LOD ska eftersträvas när dagvattnet är av god kvalitet. För förorenat dagvatten ska krav
ställas på rening.



Katastrofskydd ska övervägas vid om- och nybyggnad så att risken för miljöskador vid
olyckor begränsas.



I samband med åtgärder i vägkroppen ska dagvattenhanteringen om möjligt förbättras
och mängden föroreningar begränsas.

Exempel på en enkel LOD-lösning, Gastelyckan, Lund. Föroreningar som kommer från vägbeläggning och
fordon stannar i markytan istället för att tillföras till recipienten. Dessutom nyttiggörs vattnet genom att det
utjämnar mikroklimatet. Foto: Lars-Erik Widarsson, NSVA
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2.3 Riktlinjer för förorenat dagvatten


Dagvatten som kan klassas som förorenat ska med hänsyn till aktuell recipient först
behandlas och vid behov fördröjas.



På förorenad mark ska LOD inte användas, utan vattnet ska först renas och därefter ledas
bort.



Förorenat dagvatten ska ledas bort från den primära zonen i ett vattenskyddsområde.

Dagvattendamm, Biskopshagen, Växjö. Lite större ytor gör att vattenhastigheten minskar och partiklar kan
sedimentera på bottnen. Föroreningar fäster på partiklarna och vattnet renas på sin väg till recipienten.
Foto: Vegtech
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3. Ansvar för dagvattenhanteringen
Flera av kommunens enheter har tillsammans med fastighetsägare och verksamhetsutövare ett
gemensamt ansvar för dagvattenhanteringen. Det krävs ett samarbete mellan alla inblandade för
att dagvattenhanteringen ska fungera så bra som möjligt.
Inom kommunen ligger ansvaret i första hand på samhällsbyggnadsförvaltningen och
tillsynsmyndigheten Miljöförbundet Blekinge Väst. Fastighetsägare och verksamhetsutövare har
ett ansvar att tillämpa dessa riktlinjer inom sina fastigheter och för att dagvattensystemen
används på avsett sätt. Principen för finansiering är att den som orsakar belastningen ska betala.

:
Översilningsyta, Tollare park, Nacka. Den trånga sektionen jämnar ut flödet från ytan och minskar risken för
översvämning. Översilningsytan rymmer stora volymer men är tillgänglig för egna upptäckter då
dagvattenbelastningen på ytan är mindre. Observera det grova materialet under ’fallet’. Foto: Vegtech

3.1 Inom kommunen
Stadsmiljöavdelningen
Stadsmiljöavdelningen ska se till att dagvattenfrågor lyfts upp i ett tidigt skede i planprocessen
för att lägga grunden till effektiva och bra lösningar. Redan i planeringsskedet har
stadsmiljöavdelningen ett ansvar att upplysa om områden som riskerar att översvämmas.
Stadsmiljöavdelningen ansvarar också för att möjlighet till LOD och öppen dagvattenhantering
eftersträvas i planprocessen och att ytor för detta avsätts i detaljplaneringen.
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Gata/Park
Gatu- och parkenheten ansvarar för den allmänna platsmarken inom kommunen och spelar en
viktig roll för avvattningen av denna samt för de öppna dagvattenanläggningarnas estetiska och
rekreativa funktion. Gata/park underhåller dagvattenanläggningar på allmän platsmark så att
utgående vattenkvalitet optimeras.
VA-enheten
VA-enhetens ansvar är att ta hand om det dagvatten som tillförs ledningssystemet upp till de
dimensionerade kraven. Vid ombyggnad av befintliga områden ska ledningssystemet anpassas
så att översvämning utanför aktuellt område via dagvattenledningar motverkas. VA-enheten ska
informera om rådande förutsättningar i det allmänna dagvattennätet och åtgärder som krävs för
att den nya exploateringen inte ska öka risker för översvämning för de områden som redan är
anslutna.
Miljöförbundet Blekinge Väst
Miljöförbundet utför tillsyn i enlighet med miljöbalken. De bevakar att miljömålen beaktas vid
planering av dagvattenhanteringen.
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att information lämnas om kommunens riktlinjer
för dagvatten och att utrymme för dagvattenhanteringen finns med vid försäljning av tomtmark
och vid tecknande av exploateringsavtal.
I egenskap av att vara exploatör ansvarar kommunledningsförvaltningen för att kommunens
egna exploateringsprojekt utgör goda exempel.
Fastighetsägare (kommunens fastighetsenhet och de kommunala bostadsbolagen)
Fastighetsägaren har ansvar för dagvattnet inom den egna fastigheten. De privata
dagvattenanläggningarnas underhåll och drift sköts av fastighetsägaren och ska följa
kommunens riktlinjer för dagvatten. Fastighetsägaren har också ansvar för kvaliteten på det
vatten som lämnar fastigheten.

Svackdike, Svågertorp,
Malmö. Svackdiket fångar
föroreningar, dämpar
dagvattenflödet och mildrar
varma sommardagar.
Parkeringar med stora
hårdgjorda ytor är ofta
betydande vid påverkan från
intensiva regn. Foto: LarsErik Widarsson, NSVA
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3.2 Utanför kommunen
Fastighetsägare
Fastighetsägaren har ansvar för dagvattnet inom den egna fastigheten. De privata
dagvattenanläggningarnas underhåll och drift sköts av fastighetsägaren och ska följa
kommunens riktlinjer för dagvatten. Fastighetsägaren har också ansvar för kvaliteten på det
vatten som lämnar fastigheten.
Privata exploatörer
Exploatören ska redovisa hur riktlinjerna för dagvattnet kommer att följas i samband med
exploatering. Exploatören står för kostnader för dagvattenutredning under planprocessen.
Denne ansvarar för förprojektering och teknisk beskrivning av dagvattensystemen. Exploatören
ansvarar också för att dagvattenhanteringen utformas i samspel med kommunens
dagvattensystem och omgivande mark.
Väghållare
Väghållare kan vara kommunen, Trafikverket eller vägsamfälligheter och dessa är ansvariga för
att vägarna avvattnas på ett korrekt sätt.
Markavvattningsföretag
Markavvattningsföretag ansvarar för skötsel av de diken och vattendrag som ingår i företaget.
Den som planerar att släppa ut dagvatten till ett markavvattningsföretag måste kontakta
markavvattningsföretaget och träffa ett avtal. Eventuellt kan tillståndet för
markavvattningsföretaget också behöva omprövas.

Exempel på grönt tak, här i form av sedumtäcke, i Tirsbäck strand, Vejle, Danmark. Foto:
Stadsmiljöavdelningen.

10

4. Dagvattenhantering i planerings- och projekteringsprocessen
Ansvaret för avvattningen i planeringsskedet delas mellan alla kommunens berörda
förvaltningar och bolag för att skapa lösningar som innebär att kraven i vatten- och
översvämningsdirektivet uppfylls. Det är av stor vikt att dagvattenfrågorna analyseras redan i
starten av översikts- respektive detaljplaneprocessen så att den mark som behöver tas i anspråk
för dagvattensystem kan ingå i förutsättningarna för planläggningen av det nya området. Det är
planförfattarens ansvar att se till att utredningar om höjdsättning, avrinning, dränering samt
grund- och dagvatten tillförs planprocessen. Mark, bebyggelse och anläggningar som kan
påverkas utanför planområdet ska också tas i beaktande vid planläggning.
Redan tidigt i planarbetet ska det tas ställning till hur dagvattnet inom planområdet ska
omhändertas genom att klargöra:
 hur avrinningen ska anordnas
 var fördröjning ska lokaliseras
 omfattningen av fördröjningen
 vem som ansvarar för fördröjningen
 hur recipienten klassas
 vilka krav som ska ställas på reningen av dagvattnet
 hur dagvattenhanteringen uppfyller riktlinjerna
Dagvattenmagasin kan lokaliseras inom exploateringsområdet, i nära anslutning till
exploateringsområdet eller mellan exploateringsområdet och recipienten. Dagvattenmagasin
ska ingå i detaljplanen. Vid starten av projekteringen ska hänsyn tas till områdets lokala
förutsättningar samt vald strategi för avvattning och fördröjning. Redan vid projektering av
dagvattenanläggningar måste utformning och framtida skötsel diskuteras så att
dagvattenlösningarna blir tilltalande och kostnadseffektiva. Det är viktigt att räkna med
framtida drift- och underhållskostnader. Råd om dagvattenplanering och projektering finns i
P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten” Svenskt vatten 2016.
Det som avgör lokalisering, storlek och utformning på dagvattenmagasin är:
 kostnader för magasin, ledningsdragning eller öppna avrinningsvägar
 mervärden av öppen dagvattenhantering
 tillgänglighet till mark som är olämplig att
bebygga
 tillgänglighet till naturliga
översvämningsområden
 konsekvenser av översvämningar

5. Uppdatering av riktlinjerna
Uppdatering av riktlinjerna sker i samband med att
aktuell VA-plan revideras. Då görs en bedömning
om riktlinjerna behöver uppdateras eller inte.

Diskret dagvattenränna i
Köpenhamn. Foto
Stadsmiljöavdelningen.
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Bilaga 1. Vad är dagvatten?
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menas vatten från hårdgjorda ytor
som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn- eller
smältvatten från snö och is. Det finns ingen definition av dagvatten i svensk lagstiftning.
Enligt miljöbalken definieras dagvatten som avloppsvatten, om det rör sig om ”vatten som
avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa
fastigheters räkning”. Utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet.
Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Dagvattenhantering har tidigare handlat om att bli av med vattnet så snabbt som möjligt men
denna trend håller på att vända. Då vattnet uppehålls i dammar eller liknande fördröjs de höga
flödena samtidigt som föroreningshalterna i vattnet minskar innan det når våra vattendrag eller
kusten. Dammar, vattenstråk och diken med vatten kan dessutom skapa mycket tilltalande
stadsmiljöer och ska därför ses som en resurs i samhället.

:
Estetisk och funktionell hantering av dagvatten, Hammarby Sjöstad. Omblandningen syresätter vattnet och
förbättrar då förutsättningarna för nedbrytning av föroreningar. Ljudet av rinnande vatten verkar
avstressande. Foto: Lars-Erik Widarsson. NSVA.
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Ett förändrat klimat
Klimatförändringarna medför i Sverige en ökad risk för kraftig nederbörd och skyfall som gör att
dagvattensystemens kapacitet allt oftare kommer att överstigas under höst, vinter och vår när
avdunstningen är låg och marken är vattenmättad. Enligt SMHI:s senaste analyser beräknas
korttidsnederbördens intensitet öka med upp emot 50 % fram till år 2100. Extrema skyfall
innebär att ledningarna blir överbelastade och i tätorter kommer lågpunkter i stadsmiljön att
ställas under vatten där dagvattensystemet är underdimensionerat. Riskerna för
bakåtströmmande vatten med källaröversvämningar som följd ökar, liksom bräddning av
avloppsvatten med åtföljande hälsorisker.
Det går bara i begränsad omfattning att öka kapaciteten för ledningsnätet, och det blir ett dyrt
och tidskrävande arbete. Istället behöver en modern dagvattenhantering med öppna lösningar
och gröna ytor ta hand om vattnet. Tillfälliga magasinteringsytor och avrinningsvägar måste
planeras in. Vatten är en resurs och ska ses som en sådan!

Översvämmad gångtunnel, Köpenhamn. Här har tunneln byggs för att kunna ta emot vatten som annars
hade runnit in i byggnader. Kostnaden blir en mycket liten del av vad det skulle kosta att åtgärda
vattenskador på egendom. Foto: Stadsmiljöavdelningen

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och
som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om tjänster som att rena vatten, reglera klimat
och pollinera växter men även vanliga produkter som spannmål, kaffebönor och träråvara. Flera
ekosystemtjänster blir viktigare för människan i och med vår urbanisering och att jordens
klimat förändras. Träd, gräsmattor, takodlingar och annan växtlighet renar luft och vatten samt
isolerar mot kyla eller värme vilket blir allt viktigare för städer som växer och en värld med allt
mer extremt klimat. Ekosystemtjänster är alltså inte bara grunden för vår välfärd utan även
grunden för vår framtida livskvalitet.
13

Genom att hantera dagvattnet på ett sätt så att vattnet blir en resurs i staden istället för ett
problem gynnas även många andra faktorer. Ett vattenfyllt dike ger föda och vatten åt fåglar och
sänker temperaturen. En regnträdgård med växtlighet dämpar buller och renar luften. Det är
viktigt att se dagvattnet som en tillgång där valet av hantering kan bidra till många olika
förbättringar i staden.
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Bilaga 2. Exempel på lösningar av dagvattenhanteringen
Gröna tak
Gröna tak innebär att tak på byggnader besås med lämpliga växter, såsom olika ört- och
grässorter t.ex. sedum. Vid regn tar sedan växterna upp stora delar av regnvattnet och fördröjer
eller avdunstar detta. Årsavrinngen kan från gröna tak minska med så mycket som 75 %
beroende på tjockleken på bädden (Svenskt vatten 2011). Samtidigt bidrar också gröna tak till
ett vackrare intryck för de invånare som bor högt upp eller i en stad med många olika nivåer.
Vidare bidrar grönskan till att binda koldioxid och andra föroreningar, dämpa buller och isolerar
bättre än ett konventionellt tak.

Grönt tak på Emporia i Malmö. Gröna
tak ersätter den yta som en byggnad
tagit i anspråk. Förutom att ytan
minskar och fördröjer vattenvolymer
har den en klimatreglerande effekt på
byggnaden samt utgör en oas för flora
och fauna. Foto: Tommy Åberg.

Utjämningsmagasin
Utjämningsmagasin kan utgöras av insjöar, dammar och våtmarker men även underjordiska
magasin som byggs upp på ”konstgjord” väg med hjälp av olika tekniska lösningar, t.ex.
stenkistor eller moduler av betong eller plast.
För att få ett jämnare flöde i ledningar och bäckar är magasinering av dagvatten en möjlighet.
Det innebär att dagvatten leds till ett magasin, och där lagras vattnet tills dess att bäcken eller
ledningen kan ta emot och föra vattnet vidare till en recipient. Magasinen kan också fungera som
renare av dagvattnet eftersom föroreningar i vattnet kan sedimentera, det vill säga långsamt
sjunka till botten och där samlas som bottenslam.

Utjämningsmagasin, Växjö. En
tillgång för den biologiska mångfalden
samtidigt som systemet blir robust och
motståndskraftigt mot intensiva regn.
Foto: Stadsmiljöavdelningen
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Underjordiska utjämningsmagasin
Underjordiska utjämningsmagasin är en platseffektiv lösning i stadsmiljöer där ytorna är
dyrbara. Det finns olika typer av underjordiska magasin.
Perkolationsmagasin låter dagvattnet röra sig nedåt i markprofilen till grundvattenytan genom
makadamlager eller kassetter vilket fördröjer och sedimenterar vattnet.
Även betonglådor och rörmagasin kan användas som är helt täta. Oftast anläggs då ett sandfång
uppströms magasinen för att minska risken för igensättning av sediment. Magasinen kräver ett
visst underhåll för att inte bli igensatta till exempel genom spolning.

Underjordiskt utjämningsmagasin. Syftet är att fördröja vatten så att belastningen på det befintliga
dagvattennätet minskar. Foto: Lars-Erik Widarsson, NSVA

En annan typ av underjordiskt magasin är så kallade ”Skelettjordar”. Det innebär att ett
genomsläppligt lager anläggs under markytan dit dagvatten från bland annat vägar leds. I
skelettjorden planteras sedan träd vars rotsystem i normala fall har svårt att få fäste under
hårdgjorda ytor. Då dagvatten leds mot trädens rötter via det genomsläppliga lagret leder detta
till bättre växtlighet samtidigt som problemet med dagvattnet löses.
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Dagvattendammar & våtmarker
Dammar anläggs för att fördröja dagvattenflöden och hjälper på så sätt till att avlasta
dagvattenledningar, bäckar och hav. Samtidigt som dammarna tar hand om regnvattnet sker
även en reningsprocess genom en sedimentation av partikulära föroreningar i vattnet.
Dagvattendammar ska vara en naturlig del av stadsmiljön där man tar hänsyn till funktion,
biologisk mångfald, estetik och säkerhet. Våtmarker är en av de artrikaste biotoperna i Sverige
och är ett bra sätt att kombinera samhällsnytta med biologisk mångfald.
Dammar kan antingen ha en permanent vattenyta eller så kan de få torka ut under torrperioder.
Dammarna utformas så att risken för olyckor minimeras. Sluttningarna till dammarna är
vanligen flacka.

Dagvattendamm, Västra Hamnen, Malmö.
Vattenytan är betydligt lägre än
byggnadernas grundläggningsnivå, vilket
ger ett gott skydd mot översvämning.
Vattenspegeln bidrar till den inbjudande
atmosfären. Genom att fördröja vattnet kan
det även nyttiggöras snarare än att bara
ledas bort. Foto: Stadsmiljöavdelningen.

Leda dagvatten i markytan
Genom att leda dagvatten öppet i markytan behöver inte ledningsnätet belastas eller stora
magasin eller dammar byggas. Dessutom bidrar de öppna lösningarna till att höja estetiken och
skapa förutsättningar för växt- och djurliv även i staden. De flesta människor uppskattar också
rinnande vatten i närmiljön.
Det finns många olika exempel hur dagvatten kan ledas i markytan. En mindre omfattande
lösning är att leda vattnet från stuprör i så kallade ”ränndalar” som får lov att torka ut när det
inte regnar. Större lösningar omfattar kanaler och mindre dammar som kan svälja väldigt stora
mängder dagvatten. Det finns heller inga hinder för att använda dagvattnet i fontäner eller
vattentrappor.

Olika typer av lösningar för att
leda dagvatten, Västra hamnen,
Malmö & Tyskland. Bara för att
ett regn faller i liten skala
måste det inte ledas ner under
mark. Foto: Lars-Erik
Widarsson, NSVA &
Stadsmiljöavdelningen.
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Öppna stråk (bäckar mm)
Genom att avleda dagvatten i öppna stråk som liknar naturliga bäckar fördröjs och renas det på
sin väg till recipienten. Vattennivån kan variera vilket gör att systemet utjämnar flödet när det
regnar kraftigt och har stor potential att minska översvämningsrisken. Öppna stråk anläggs i
lågstråk genom att höjdsätta marken eller om möjligt utnyttja naturliga höjdförhållanden. De
öppna stråken kan hantera stora mängder vatten, något som ett ledningsnät inte klarar.

Öppna stråk i olika format. De kan se olika mycket naturliga ut. Hindret i kanalen i den övre bilden gör att en
viss mängd vatten kommer att stå kvar längre även under en torrperiod, samtidigt som den lilla forsande
delen syresätter vattnet när det passerar. Växtligheten i den nedre bilden utgör en biologisk tillflyktsort.
Foto: Lars-Erik Widarsson, NSVA & Sofia Augustsson

Svackdike
Svackdiken är öppna stråk i form av ofta grunda, gräsbeklädda diken eller stråk med svag
lutning och dränerande fyllning dit vattnet rinner naturligt på marken. Höjdsättningen på
omgivande mark utformas med fall mot svackdiket. På grund av den svaga lutningen mot stråket
kan ytan nyttjas som uppehållsyta när den inte är översvämmad. Svackdiken leder bort vatten
och ger en viss fördröjning. Beroende på val
av växter kan även en renande effekt fås.
Begränsningen finns i att
avrinningsområdet bör vara litet.
Svackdikets styrka ligger i infiltrationen till
omgivande mark. Svackdiken minskar även
belastningen på dagvattennätet vid
snösmältning.

Svackdike med bro. Foto: Lars-Erik
Widarsson, NSVA
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Makadamstråk
Diken och stråk som fyllts med makadam ger en avledning av vatten utan vattenspegel.
Makadamstråk ger en utjämning av vattenflödet i stråket och med ett begränsat utflöde kan det
även lagra vatten. Makadamstråk kan t.ex. anläggas i ett grönstråk längs en vägkant eller t.o.m.
under vissa asfaltsytor då dessa har en renande effekt. Vid dåliga infiltrationsförhållanden läggs
en dränering i botten. Makadamstråk kan användas som avskärande dräneringsstråk för att
hindra vatten från den egna fastigheten, andra fastigheter eller naturmark att översvämma
markytor eller rinna mot byggnader.

Makadamstråk vid vägkant.
Foto: Lars-Erik Widarsson, NSVA.

Genomsläpplig beläggning
Dagvatten kan infiltrera genom beläggningen vilket ger en fördröjning och därmed en utjämning
av flödet. Exempel på beläggning är permeabel eller dränerande asfalt, singel, grus och så
kallade rasterytor. Dessa kan bestå av betong eller plast, med håligheter fyllda med ett material
som tillåter infiltration såsom grus. Håligheterna kan även vara gräsbevuxna.

Exempel på genomsläpplig
beläggning på parkering i Vejle,
Danmark. Foto: Anna Terning.
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Regnträdgårdar
Grönska bidrar till att mildra extrema temperaturer samt till att motverka erosion, ras och
skredrisker. Grönska fördröjer avrinning och bidrar till att rena dagvatten. En regnträdgård kan
bestå av genomsläppliga växtbäddar och kan vara ett bra alternativ där det finns konkurrens om
markyta och behöver inte innebära en öppen vattenspegel. Kantsten kan utformas med
öppningar som tillåter vatten att passera till regnträdgården utan att vatten samlas på gatan.

Regnträdgårdar i Zürich & Tyresö. Foto: Vegtech
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Mångfunktionella ytor
Strategiskt lokaliserade i staden och integrerade med bebyggelsen och dess omgivningar kan
träd, grönområden, vattendrag och dammar både fungera som luftförbättrare och
temperatursänkare i staden och samtidigt hantera ökande vattenmängder. Gröna ytor kan
således fungera som mångfunktionella genomsläppliga ytor med sociala och ekologiska
kvaliteter som bidrar till människors hälsa och välbefinnande. Grönstrukturen har en avgörande
betydelse då det gäller hantering av vattenflöden i städer och tätorter och dess omgivningar.
Med rätt placering och utformning kan gröna ytor tillåtas att svämmas över under häftiga regn
och på så sätt skona bebyggelsen. Multifunktionen hos dessa ytor ska klarläggas redan vid
exploatering. Andra ytor som bör utredas om de kan användas som översvämningsytor vid
extremsituationer är gång- och cykelunderfarter, fotbollsplaner, utpekade vägar mm.

Mångfunktionell yta som tillåts svämma över vid kraftiga regn. Foto: Anna Terning
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