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Inledning 

Per definition är dagvatten tillfälligt förekommande regn- och smältvatten som rinner av 
markytor, tak, gator och andra konstruktioner. Begreppet dagvatten används för vatten från 
urbana miljöer och samlad bebyggelse. Det är detta vatten som på bästa sätt bör utnyttjas 
som en resurs i H+området.  
 
Strategin för grönstrukturen inom planområdet syftar till att skapa en god tillgång på grönska 
och vattenmiljöer med höga kvaliteter avseende rekreation och ekosystemtjänster, samt att 
överbrygga barriärer och förbättra sambandet mellan natur- och parkmiljöer inom och utanför 
H+ området. Detta stärker motivet ytterligare till att nyttja dagvatten på andra sätt än via 
avledning i rör under mark, vilket är vanligt förekommande i urbana miljöer.  
 
Enligt en rapport från Boverket om klimatanpassning (Boverket (2010). Mångfunktionella ytor 
- Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur.) har 
följande citat hämtats:  
 
”Strategiskt lokaliserade i staden och integrerade med bebyggelsen och dess omland kan 
träd, grönområden, vattendrag och dammar både fungera som luftförbättrare och 
temperatursänkare i staden och samtidigt hantera ökande vattenmängder. Genom att arbeta 
med att öka stadens återhämtningsförmåga kan kommuner främja en socioekonomiskt 
hållbar samhällsutveckling. Ekosystemtjänster är ett begrepp som inrymmer de nyttigheter vi 
får alldeles gratis av naturen. Exempel på detta kan vara rening av luft, klimatutjämning, 
vattenrening och bullerdämpning. Grönområdena i städer och tätorter hänger samman, och 
bildar en helhet – en grön struktur – oberoende av vem som äger eller förvaltar marken. De 
fungerar som stadens lungor och njurar genom att bidra till ett gott närklimat, en god luftmiljö 
och utrymme för ekologiska lösningar för att rena dagvatten. De ger även möjligheter till 
upplevelser, avkoppling och olika aktiviteter utifrån egna behov och önskemål.”  
 
Detta ligger helt i linje med H+ miljöprofil som förespråkar en effektiv användning av resurser 
där grönska ska skapas samtidigt som en hållbar livsstil eftersträvas. Dagvatten ska ses som 
en resurs och inte ett problem. Genom att utnyttja dagvattnet kan trevliga miljöer med mycket 
grönska skapas inne i stadskärnan. Vattnet i H+ området kommer att ha olika karaktär i de 
olika delområdena. Inom H+ kommer både kanaler, dammar, naturlika vattendrag, kajkanter 
och havsbassänger att rymmas. En och samma lösning för dagvattenhantering är således 
inte applicerbar över hela området. Detta dokument ska därför ses som önskvärda lösningar 
som NSVA förespråkar, vilka kan tillämpas på olika platser beroende på de specifika 
förutsättningar som finns i olika delar av H+. 
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Framtida utmaningar och krav 
Omvärld 
Förutom egna önskemål och visioner finns externa krav på hur vattenfrågor ska behandlas 
framöver. Både lagkrav och rekommendationer för framtida dagvatten finns varav några 
viktiga är listade nedan: 
 

 EU har under 2000-talet kommit med två direktiv som tar upp handlingsplaner för att 
förebygga översvämningar och förbättra kvaliteten på yt- och grundvatten. Det visar 
på att fler åtgärder behöver vidtas för att skydda bebyggelse från översvämning och 
för att skydda åar, hav och grundvatten från föroreningar.  

 I plan- och bygglagen (PBL) har klimatfrågan och risk för översvämning lyfts fram 
(PBL kap 2 §3 och5).  

 Svenskt Vatten har kommit med nya anvisningar om hållbar dag- och 
dränvattenhantering - råd vid planering och utformning (Publikation P105, Svenskt 
Vatten 2011).  

 Nya anvisningar har kommit om nederbördsdata vid dimensionering och analys av 
avloppssystem (Publikation P104, Svenskt Vatten 2011). 

 

H+specifikt 
Dagvattnet från H+ området avrinner direkt till Öresund. Vi står inför utmaningen att hantera 
konsekvenser av framtida klimatförändringar med ökande temperatur, stigande havsnivå 
samt ökande nederbörd med högre intensitet. Vattnet måste ha någonstans att ta vägen 
även när det regnar riktigt mycket och dagvattenledningarna fylls. En stor andel hårdgjorda 
ytor i kombination med mer intensiv nederbörd kommer att medföra ökad risk för lokala över-
svämningar och skador på byggnader om vi inte möter förändringarna med välplanerad 
dagvattenhantering. Hållbar dagvattenhantering kräver både kunskap och systemtänkande. I 
gengäld går det att åstadkomma kostnadseffektiva lösningar. Vi behöver därmed tänka i 
andra banor än man traditionellt har gjort. 
 

 

  
Bild 1. Vi ska alltid söka efter andra lösningar än brunnar, ledningar och direktutsläpp till recipienten. 
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Mål och grundprinciper 
Målet är att skapa en långsiktigt fungerande dagvattenhantering där nya krav uppfylls, flöden 
regleras och föroreningsmängder begränsas. Därav förespråkar NSVA följande grundprinciper: 

 

 
 Dagvatten ska hanteras som en resurs vilken berikar bebyggelsemiljön med 

avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald. 
 

 Dagvattensystem ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid 
kraftiga regn. 

 
 Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna 

avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten. 
 

 Grönska och lokal hantering av dagvatten ska prioriteras för att uppnå goda effekter 
av klimatutjämning, sociala värden och biologisk mångfald. 

Nycklar till en hållbar och effektiv dagvattenhantering 

Med en robust dagvattenhantering kan vi undvika översvämningar och klara framtidens 
förändringar och krav. Det viktiga är att man fokuserar på detta redan i planeringsstadiet så 
att en strategi för hanteringen finns med redan i ett tidigt skede. På det sättet kan både 
mångfunktionella ytor skapas samtidigt som en kostnadseffektiv hantering kan erhållas. 

Planera dagvattnets väg  
I robusta dagvattensystem ingår att vi måste planera vilka vägar vattnet ska ta vid de 
kraftigaste regnen. Det är viktigt att höjdsätta kvarter, gator, grönområden och andra ytor så 
att det inte bildas instängda områden (lokala lågpunkter) där vatten kan samlas och orsaka 
skador på hus eller andra anläggningar. Höjdsättningen ska genomföras så att det bildas 
sekundära avrinningsvägar som träder i funktion när dagvattensystemen blir överbelastade 
och vatten rinner på markytan. Det ställs stora krav på de som planerar och anlägger 
bebyggelse så att den eller intilliggande områden inte drabbas av översvämningar. Vi måste 
bland annat se till att inte placera byggnader i naturliga avrinningsstråk. Där sådana stråk 
saknas måste vi medvetet skapa avrinningsvägar. Här är det också viktigt att ta i beaktande 
de vattenflöden som vid skyfall genereras inom uppströms liggande områden och avrinner 
på ytan genom H+ området. 
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Bild 2. Höjdskillnad mellan gata och entré till byggnad tas upp med hjälp av en ramp. 
(Källa: Svenskt Vatten publikation P105) 
 

 
Utveckla mångfunktionella ytor  
Det finns utvecklingspotential när det gäller markutnyttjandet vid stadsutveckling och 
exploatering. En och samma yta kan användas till fler ändamål än att fördröja dagvatten. Det 
kan vara en bollplan, en nedsänkt yta på ett torg, en park eller en yta vid en verksamhet som 
tål att översvämmas vid enstaka tillfällen då det regnar kraftigt. Sådana lösningar kräver 
genomtänkt massbalansering, höjdsättning och gestaltning. Tack vare att grönytorna är 
mångfunktionella ryms flera värden och funktioner på samma yta. Träd och gröna 
planteringar i gaturummen med inslag av olika aktiviteter blir viktiga element för att förstärka 
upplevelsen av ett grönt och aktivt kanalrum samtidigt som ett gott mikroklimat ska 
eftersträvas så att det är behagligt att vistas i området under hela året. Grönstrukturen i H+ 
fungerar som en buffert för klimatförändringar såsom förhöjd temperatur och ökade 
vattenmängder. Genom att bryta upp de hårdgjorda miljöerna med grönstruktur och vatten 
kan man minska effekten av de urbana värmeöarna och få ett mer stabilt klimat.  
 

Kostnadseffektiva strategier  
Genom att fördröja dagvatten nära platsen där regnet faller kan ledningsdimensioner 
minskas och därmed även kostnader. Kombineras fördröjningsmagasin som alltid används 
med mångfunktionella ytor som bara används för fördröjning vid större regn byggs inte 
onödigt stora magasin. Brunnar och ledningar kan sparas in genom lösningar som 
svackdiken eller växtbäddar vid trafikerade ytor. 
 

Separera & förbättra kvaliteten på det mest förorenade dagvattnet  
Kvalitetskraven medför att vi ska separera och rena det mest förorenade dagvattnet innan 
det blandas med renare vatten eller släpps ut i recipienten. Dagvatten från gator, vägar och 
parkeringsplatser ska fördröjas och vid behov renas, i första hand nära källan. Fördröjning 
och rening kan med fördel ske i ett och samma system såsom svackdike eller damm. Om det 
enligt kommunen och NSVA inte är möjligt att omhänderta dagvattnet nära källan ska det 
fördröjas och vid behov renas på annan lämplig plats. Dammar och diken för dagvatten från 
vägar med hög trafikintensitet ska ha avstängningsanordningar för att hindra att miljöfarliga 
ämnen når recipienten vid eventuella olyckor. Vidare ska vi lära mer om materialval samt vid 
planering och byggnation verka för att använda material som inte släpper ifrån sig 
tungmetaller (till exempel koppar, zink, bly och nickel) eller andra föroreningar till dagvatten. 
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Regnträdgårdar (dagvattenbiofilter, på engelska ”rain garden”) är infiltrationsbäddar med 
växter där dagvattnet infiltrerar och renas av växterna och filtermaterialet. De har en god 
förmåga att fördröja stora flöden och reducera föroreningar i dagvattnet. Växterna är 
perenner som tål att stå både torrt och fuktigt. Tekniken kan integreras väl arkitektoniskt i 
både nya och befintliga stadsmiljöer. Metoden används i exempelvis USA och Australien och 
det finns ett ökande globalt intresse för tekniken.  
 
 

  
Bild 3. Urbana dagvattenlösningar. Foton: Kevin Robert Perry, City of Portland, USA 

 

Använda grönska & genomsläppliga beläggningar  
Träd suger upp vatten som sedan avdunstar från trädens blad och klyvöppningar. Vegetation 
och genomsläppliga beläggningar på marken utjämnar dagvattenflöden. Genom att begränsa 
andelen hårdgjorda ytor minskas dagvattenavrinningen. Grönska gör stadsmiljöer mer 
attraktiva. Ett problem med växter i städer och i trafikmiljöer är dock att de ofta är stressade. 
En stressfaktor är att växterna periodvis saknar tillgång till vatten. En lösning kan vara att 
leda dagvattnet till växterna innan det leds vidare i dagvattensystemet. I infiltrerande 
växtbäddar, växternas biomassa, öppna biodiken och översilningsängar kan stora mängder 
dagvatten tas upp, lagras och avdunsta innan det leds bort. En ekologisk dagvattenhantering 
tillgodoser alltså växternas behov av vatten samtidigt som belastningen på 
dagvattensystemet minskas. 
 
Växtligheten har också förmågan att, i kombination med mikroorganismer, bryta ned de 
vatten- och luftburna föroreningar som finns i stadsmiljön. Ekologisk dagvattenhantering är 
en viktig komponent i den hållbara staden. Att dagvatten i framtiden utnyttjas som en resurs 
istället för ett problem som måste tas omhand är nyckeln till en frodig stadsgrönska. 
Grönskan i sin tur är helt nödvändig för att mildra effekten av värmeböljor, rena luft och 
vatten samt skapa goda mikroklimat. Användningen av dagvattnet i staden är ett exempel på 
hur integrerad natur i staden tillhandahåller ekosystemtjänster som förbättrar människans 
livsmiljöer. 

 
Gröna tak tar upp en stor del av regnvattnet som faller på taket, särskilt vid små regn. Tunna 
gröna tak minskar i medeltal årsavrinningen med 50 % och djupa gröna tak med 75 % 
(Svenskt Vatten 2011). Det är dessutom trevligare för dem som bor högt att ha utsikt över 
växter istället för kala tak. 
 
Gröna fasader kan liksom gröna tak gynna biologisk mångfald, ge en svalkande effekt på 
sommaren, förbättra luftkvaliteten, dämpa buller och ge stressreducerande utsikt. 
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Bild 4. Gröna fasader och tak, taket på bilden finns i Västra hamnen, Malmö. Foto: Siv Degerman 

 

Skapa mervärden  
En väl genomförd utformning av öppna dagvattensystem kan bidra till att öka tätortens 
biologiska mångfald. Öppna dagvattensystem kan även ge möjligheter till rekreation, 
upplevelser, lekmöjligheter och olika aktiviteter utifrån egna behov och önskemål. 
 

Utnyttja potentialen vid nybyggnad & förnyelse  
Bidra till att skapa attraktiva och ”vattensäkra” städer och tätorter. Det är när vi planerar, 
bygger och sköter hus, gator, trädgårdar och verksamheter som vi kan skapa en långsiktigt 
hållbar dagvattenhantering. 

 

 
Bild 5. Portland State University Greenroof/PV Research Center. 
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Synergier  
Genom att nyttja dagvattnet som en resurs och hantera det på ett för H+ lämpligt sätt kan 
flera synergier inom EVAA erhållas. För stadsdelen kommer gröna dagvattenlösningar 
betydligt bidra till ökad grönska som i sin tur kan användas för att skapa sociala 
mötesplatser, något som miljöprofilen för H+ fokuserar mycket på. En ökad grönska som 
resultat av synliga dagvattenlösningar ovan mark, bidrar även till ett förbättrat mikroklimat 
med ökad biologisk mångfald i stadsmiljön jämfört med mer traditionell dagvattenhantering. 
Samtidigt erhålls goda förutsättningar för att skapa områden för rekreation, lek och samvaro, 
som en direkt följd av dagvattenhanteringen. En stadsmiljö med mycket vatten och grönska 
kommer även att resultera i förbättrad levnadsmiljö lokalt eftersom växter bidrar till både luft- 
och vattenrening. 
 
I de fall där gröna fasader och tak införs på byggnader kan detta användas för reglering av 
temperaturen i byggnaderna, varpå synergier med energioptimering kan erhållas. 
 
I det fall ett separerat avloppssystem införs, skulle man under vissa omständigheter säkert 
kunna kombinera omhändertagande av BDT-vatten med hantering av dagvatten. Synergier 
dessa flöden emellan varierar säkerligen beroende av kvaliteten och mängden av det vatten 
som måste omhändertas, vilket före en eventuell implementering måste undersökas vidare. 
  
 


