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• Staden växer i snabb takt

• Mer hårdgjord yta  Mer dagvatten

• Gamla marginaler i va-systemet minskar

• Ökade krav på rening 

• Insikt i klimatförändringarnas effekter

• Snårigt med lagstiftningen

Utmaningar för dagvattenhanteringen



• Förbättrad vattenkvalitet i stadens vatten

• Robust och klimatanpassad 

dagvattenhantering

• Resurs och värdeskapande för staden

• Miljö- och kostnadseffektivt genomförande

Stockholms stads dagvattenstrategi



Stockholms stads dagvattenstrategi 



Ansvar för dagvattenanläggningar

• Genom beslut i kommunfullmäktige år 2014 förtydligades Stockholm Vatten och Avfalls 

ansvar som stadens VA-huvudman.

• Förtydliganden av beslutets innebörd samt kring finansieringsformer pågår.



Gatuträd med funktion för dagvattenhantering

• Trafikkontoret kommer fortsatt att äga och sköta trädplanteringar och växtbäddar 

med gatuträd i gaturummet, anläggningar vilka har funktion för dagvattenhanteringen.



Lokala åtgärdsprogram (LÅP)
- För den befintliga miljön

Klassificering av 

status, 

bedömning av 

påverkan och 

åtgärder

Förvaltningsplan 

inklusive åtgärder

Handlingsplan för 

god vattenstatus

Lokala 

åtgärdsprogram på 

vattenförekomst-

nivå



Skyfall
- befintlig miljö

Budget 2018

TN: Trafiknämnden ska tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB ta fram åtgärder 

för skyfallsombyggnad av kommunägd mark för att skapa en robust och klimatanpassad 

dagvattenhantering.

SVOA: I samarbete med trafiknämnden ta fram förslag på åtgärder för skyfallsombyggnad 

av kommunägd mark



Dagvattenvägledning på en webbsida



Checklista

• Ska ”alltid” användas

• Är just en checklista… krävs dagvattenkompetens för att avgöra 

vad som behövs…

Extra viktigt:

• Skyfallsaspekten studeras

• Föreslagen dagvattenlösning ska vara så konkret att den 

möjliggör reservation av ytor
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Planera för dagvatten



• Konkretisera vad en  ”hållbar dagvattenhantering” innebär

• Mått som kan kommuniceras, användas och följas upp

• Förenkla för, och enhetliggöra mellan, enskilda planer

Åtgärdsnivån
- Behov



• Ett antal sjöars behov av avlastning beräknades/studerades.

• Fosfor (P), Koppar (Cu) och Zink (Zn) valdes ut.

• Behovet av belastningsminskning på 70 % avseende P och något lägre för Cu och Zn.

• Antas en föroreningsreduktion på 70% i LOD-anläggningar (grov förenkling).

Åtgärdsnivån
- Baseras på



Åtgärdsnivån
- Storlek



• Krav på fördröjning av 20 mm, vilket 

baseras på att 90% av dagvattnet ska 

renas

• Krav vid ny- och större ombyggnation 

för att möta MKN 

• Gäller på kvartersmark och allmän 

platsmark

Åtgärdsnivån



Åtgärdsnivån
- Frångås 

• En mindre våtvolym kan accepteras i de fall anläggningen ändå kan

uppnå syftet med åtgärdsnivån. 

• Avsteg kan medges i de fall tekniska förutsättningar, naturliga

förhållanden eller orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan

medför att det inte är möjligt eller motiverat.



• Åtgärdsnivån gäller vid ny- och större ombyggnation 

from 1 jan 2017  

Berör de planer som påbörjar sina dagvattenutredningar 

efter detta datum om inte Stadsbyggnadskontoret eller 

Miljöförvaltningen påtalar annat.

• Krav på planering enligt åtgärdsnivån ställs i 

exploateringsavtal from 1 juli 2017

Åtgärdsnivån
- gäller fr.o.m.



• Beskriver enbart den volym som ska kunna fördröjas.

• Baseras på tillrinnande hårdgjorda ytors storlek.

• Ersätter helt ”inget ökat flöde”, vilket ofta använts i 

dagvattenutredningar.

• Räknar fortfarande på dimensionerande regn, tex 10 års regn, ut från ett 

område men utgående flöde minskas till följd av de fördröjningar som 

det passerar.

• 20 mm motsvarar ett 10 års regn med 26 min varaktighet.

Åtgärdsnivån
- Vad innebär det?



Åtgärdsnivån
- Uppföljning

- Uppföljning av markanvisningsavtal

- Förbättring genom hela stadsbyggnadsprocessen, efter beslutad Dp

- Vid dimensionering av allmän ledning – Behövs säkra volymer

- LOD kvartersmark – ej vid nyläggning

- LOD allmän platsmark – målsättning



Riktlinjer 

allmän platsmark

Åtgärdsnivå

Åtgärdsnivå och riktlinjer
- Vid ny och större ombyggnation

Riktlinjer 

kvartersmark

Riktlinjer allmän 

platsmark



• Åtgärdsnivå samt riktlinjer för kvartersmark, p-ytor

• Checklista dagvattenutredning

• Beräkningsmetodik vid dagvattenutredning

• Anläggningsbeskrivningar (planeringsnivå)

• Etc.

Dagvattenwebbsidan
- för ny- och (större) ombyggnation

http://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/



Tack!


