
Dagvatten
TURs vattenråd



BILD???

Varför är dagvatten viktigt?

• Skydda våra recipienter

• Säkra våra bostäder när klimatet 
förändras

• Förtäta för att få rum med fler 
invånare

• Använda stadens vatten för att 
skapa en grönare livsmiljö

• Skapa olika ekosystemtjänster



Vatten i stads- och samhällsplanering

Idag en stor fråga

• Ta vara på vatten
- Skydda
- Spara
- Använda klokt för hela samhällets behov

• Höga recipientkrav
- Utsläpp av spill- och dagvatten
- Avrinnande vatten från olika ytor



Framtida utmaningar - klimatförändringar

• Vad har vi att vänta oss?
- Varmare och blötare klimat
- Ökad och mer intensiv nederbörd (skyfall)
- Stigande havsnivåer

• Vad kan konsekvenserna bli?
- Översvämningar
- Vattenbrist (sommartider)
- Mer föroreningar i vattenförekomster



Hydrologiska cykeln - eftersträvande



Tre trinns-principen

• När det regnar lite
tar vi vara på nederbörden, upprätthåller 
vattenbalansen och tar så långt möjligt 
hand om nederbörden lokalt. Långa tider 
har vi underskott på vatten

• När det regnar lite mer
avleder, fördröjer och renar vi dagvatten 
via den allmänna dagvattenanläggningen. 
Tänk ledningar, diken, dammar. 

• När det regnar alldeles för mycket
ser vi till att skyfall fördröjs inom 
reserverade lågpunkter och avleds via 
anpassade skyfallsstråk. 



Tänk vattnets väg

• All dagvattenhantering måste ses i ett 
avrinningsområdesperspektiv.

• Vattnet måste få utgöra en 
planeringsförutsättning.
Inte tvärtom.

• Försök att använda naturliga, öppna stråk 
så långt möjligt.

• Krångla inte till det – bygg robust.



Hur jobbar vi i Falkenberg och Varberg?

Dagvattenanvisningarna

• Levande dokument

• En del av VA-planen

• Miljöanpassad, samhällsnyttig och 
kostnadseffektiv dagvattenhantering

• Bygger på 6 principer

• Riktvärden för föroreningar

• Beaktande av recipients känslighet

• Andra vägledande moment



1. Dagvatten en resurs!

2. Angrip föroreningskällan

3. Rena vid föroreningskällan

Principerna

4. Lokalt omhändertagande av dagvatten
(LOD)

5. Blanda inte rent och smutsigt vatten

6. Underhåll din dagvattenanläggning



Riktvärden (målsättningsvärden)



Finns många lösningar på hantering vid hårdgjorda ytor 



Förslag på dagvatten hantering inne på kvartersmark



Tack för oss!



Yttre skydd

Natura 2000

Vattenskyddsområde



Natura 2000

vattenskyddsområde

Lillån Högvadsån

• Konstant förebyggande arbete.

• Säkerhetsrutiner med grundläggande instruktioner.

• Länsstyrelsen kontrollmyndighet.

• Återkommande provtagning. 

Sönnerängssjön



Hur jobbar vi med yttre skydd?

• Löpande tillsyn.

• Byte av filter och länsor.

• Utbildning.

• Provtagning 4 gånger/år.

• Oljeavskiljare.

• Instruktioner (släckvatten, olja, kemikalier, omhändertagande mm).

• Brunnsfilter absorberar 2 liter olja



SANERINGSLÅDOR
Innehåll 











•Tillsyn av lådorna var 3:e vecka. (eget lager av saneringsutrustning för påfyllning)

•Användarinstruktioner. (med tillhörande information om omhändertagande mm)

•Innehållsförteckning för varje låda.

Exempel: 

Sönneräng saneringslådor utvändigt:

Port 111.

Låda nr S 01

Innehåller:

• 6st Super-sorb-02 

• 4 st. 3 meter långa snakes oil-only 

• I st. Brunnstätning 600*600 pu

• 1st fp a 2*50m 309 duk Oil-only rullar

• 1st Miljöskyddskudde.

Innehållet i lådorna absorberar ca 230 lit av blandat spill per låda.

Med blandat spill menas, olja, kemikalier och syra.

SANERINGSLÅDOR
Innehåll 







Utlopp Sönneräng

Länsor

• Absorberar 15 liter/meter läns

• Hydrofobisk = suger ej vatten –

flyter på vattnet.








