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Definition dagvatten
Vatten som tillfälligt rinner 
på markytan i område 
som är utpekade som 
verksamhetsområde enligt 
LAV1. Oftast menar man 
vatten från hårdgjorda 
ytor såsom hustak, 
vägar parkeringar och 
stenläggningar. Det mesta 
dagvattnet är regn eller 
smältvatten från snö och 
is.

Inledning
Bakgrund
I Sverige avleds dagvatten oftast direkt ut i mark, hav, sjöar och vattendrag. 
På platser där dagvattnet är fritt från föroreningar är utsläpp vid normala 
nederbördsmängder inget problem. Mer kunskap har dock visat att dagvatten 
som rinner i anknytning till framförallt trafikerade vägar, urbana miljöer och 
industrifastigheter kan innehålla miljö- och hälsoskadliga föroreningar. Med en 
ökande förtätning samt klimatförändringarnas effekter, så som kraftiga regn och 
skyfall, riskerar både föroreningar och mängden dagvatten orsaka skada. Om 
det inte finns möjlighet för större mängder regn att infiltreras eller fördröjas på 
lämpliga platser finns det risk för att dagvattnet rinner okontrollerat där det kan få 
ökad spridning av föroreningar och skada på mark, fastigheter och infrastruktur till 
följd. Detta i sin tur kan leda till dyra återställningskostnader. Dräneringsvatten från 
jordbruk och naturvatten kan också medföra skador genom översvämningar men 
detta vatten hanteras inte i denna policy.

Idag står vi inför utmaningen att planera för och förvalta en hållbar 
dagvattenhantering. En hållbar dagvattenhantering minskar inte bara riskerna 
för spridning av föroreningar och översvämningar, utan den bidrar även till andra 
delar av ett hållbart samhälle. Exempelvis kan öppna lösningar bidra till bevattning 
av grönytor och odlingar, att infiltrerat dagvatten tränger ner och möjliggör för 
grundvattenpåfyllnad och att vattenytor i urbana miljöer fungerar som rekreation 
för människor och djur. Dagvatten ger möjlighet till mångfunktionella och estetiskt 
tilltalande ytor. En öppen dagvattenhantering ger kommunen möjlighet att 
skapa ytor som ger ett mervärde samt som skapar förutsättningar för ytterligare 
ekosystemtjänster. Istället för att bygga underjordiska lösningar så som stora 
kulvertar kan ytor utnyttjas till fullo genom att användas till flera ändamål, både 
som dränerings- och fördröjningsytor för dagvatten samt för infrastruktur så som 
exempelvis parkeringsytor. Det ger inte bara mer tilltalande ytor utan blir även mer 
kostnadseffektivt. 

Det som påverkar vattenbalansen i urban miljö är dels att man tillför vatten till 
systemet men även att andelen hårdgjorda ytor är större i urban miljö än på landet. 
I staden gör gator, parkeringar, hustak och liknande att den naturliga infiltrationen 
minskar markant. Regnvattenmängden som tar sig fram på ytan, ytavrinning, 
ökar och avrinningen sker snabbare. Detta beror på att den fördröjning som 
infiltrationen ger upphov till inte sker. Se illustration i figur 1.   

Dagvattenpolicyn för Lomma kommun är ett stöd för att skapa och säkerställa en 
hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering. Idag växer bebyggelsemiljöer i 
snabb takt samtidigt med pågående klimatförändringar och ökad nederbörd, vilket 
ställer stora krav på hur dagvattnet ska hanteras. Ansvaret för hanteringen av 
dagvatten delas på flera aktörer. 

Dagvattenpolicyn ska följas genom hela planerings- och projekteringsprocessen, 
från översiktlig planering till detaljplan, genomförande och förvaltning. Policyn 
riktar sig till kommunens tjänstemän och politiker, exploatörer, fastighetsägare 
samt verksamhetsutövare. Hållbarhetsbegreppets tre dimensioner (social 
hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet) ska implementeras 
i dagvattenhantering i tidigt skede och framtidsaspekter ska alltid finnas med. 
Vilken generation som ska betala för kostnader som uppstår när vatten hanteras 
är viktigt att tydliggöra i planering och genomförande, en liten investering idag 
kan bespara en stor kostnad imorgon. Påverkan på den sociala hållbarheten 
uppstår främst i samband med detta. Den ekonomiska hållbarheten beror på hur 
långsiktiga lösningar man väljer utifrån material i infrastrukturen, dimensionering 

1    Lagen om allmänna  
vattentjänster (LAV 2006:412)
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av infrastrukturen, var i systemen man väljer att utjämna flöden, klimatsäkring samt 
reningsgrad av såväl inkommande som utgående vatten. För att försäkra sig om den 
ekologiska hållbarheten över tid behöver såväl flöden, reningsgrad som mottagande 
recipient beaktas.

Dagvattenpolicyn är framarbetad av en arbetsgrupp på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I gruppen har personer från 
planeringsavdelningen, tekniska avdelningen och miljö- och byggavdelningen 
deltagit. 

Syfte
Dagvattenpolicyn syftar till att säkerställa en hållbar och klimatanpassad 
dagvattenhantering i Lomma kommun. Dagvattenpolicyn ska innefatta 
genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva grundprinciper och 
riktlinjer för hur dagvatten ska hanteras. Fokus är att förhindra översvämning i 
bebyggelsemiljö, nyttja dagvatten som resurs, hantera de utmaningar som uppstår 
till följd av klimatförändringar i en växande bebyggelsemiljö samt minska spridning 
av föroreningar till känsliga recipienter. 

Syftet är vidare att skapa en samsyn kring dagvattenhantering i Lomma kommun. 
Policyn ska därför fungera som ett naturligt och självklart stöd i det dagliga arbetet 
med både ny och befintlig miljö. Policyns grundprinciper och riktlinjer ska, så långt 
det är möjligt, följas i plan- och bygglovsprocessen, vid tecknande av avtal, vid VA-
anmälan samt i avdelningarnas övriga arbete. Detta för att skapa förutsättningar för 
väl förankrade och genomtänkta beslut för hantering av dagvatten. 

Figur 1: Avrinning av nederbörd över tid vid markanvändning före urbanisering 
respektive efter. Illustration ur: Viveka Lidström (2013): ”Vårt Vatten – grundläggande 
lärobok i vatten- och avloppsteknik”, Svenskt Vatten AB
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Avgränsning
Dagvattenpolicyn ska hantera det dagvatten som omhändertas inom ramen 
för ledningsnät och tekniska anläggningar som fördröjningsmagasin, biodiken, 
översvämningsytor med mera och som dimensioneras efter Svenskt Vattens 
gällande anvisningar. 

Grundprinciperna och riktlinjerna omfattar hur avledning, uppsamling och eventuell 
rening av dagvatten sker i planlagt område samt områden som omfattas av lagen 
om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412). 

Inom ramen för dagvattenpolicyn behandlas inte skyfall. 

Läsanvisningar
Lomma kommuns dagvattenpolicy är uppdelad i två delar, Grundprinciper och 
riktlinjer (denna del) och Kunskapsunderlag. 

I dagvattenpolicyns grundprinciper och riktlinjer presenteras fastställda 
grundprinciper som gäller för ny och befintlig miljö på såväl enskild som allmän 
mark inom kommunen. Utifrån grundprinciperna presenteras riktlinjer för olika 
områden. 

I dagvattenpolicyns kunskapsunderlag presenteras aktuellt kunskapsunderlag 
för hållbar daghanteringen så som ansvarsfördelning mellan olika aktörer, 
styrande regelverk, förutsättningar i Lomma kommun samt exempel på hållbara 
dagvattenlösningar.  

Viktiga begrepp och definitioner kopplat till dagvattenfrågan presenteras i denna 
del, sidan 12–13.

Dagvattenpolicyför Lomma kommun
KUNSKAPSUNDERLAG

Förslag 2019-04-23Remiss till politiska nämnder
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Grundprinciper

Lokalt omhändertagande av dagvatten
Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens lokala förutsättningar 
och omhändertas lokalt (LOD) så långt som möjligt. Saknas förutsättningar för 
LOD ska dagvattnet i möjligaste mån fördröjas innan det når ledningsnät och 
recipient.

Begränsa föroreningar vid källa samt uppströmsarbete
Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av 
föroreningarna avskiljs och bryts ned innan vattnet når recipienten. 
Miljöbalkens princip om att förorenaren betalar och bästa möjliga och rimliga 
teknik ska tillämpas. 

Platsens förutsättningar, föroreningsgrad och recipientens 
känslighet
Dagvattensystem utformas med hänsyn till lokala förutsättningar, recipientens 
status och känslighet, dagvattnets föroreningsinnehåll och förväntade 
klimatförändringar. Hänsyn tas till vattnets naturliga vägar och kretslopp. 
Påverkan på den naturliga vattenbalansen ska minimeras. 

Berika bebyggelsemiljön, tänk mångfunktionellt och använd 
balanseringsprincipen
Dagvatten ska ses som en resurs och tillgång som ger bebyggelse- och 
närmiljön adderade värden och möjligheter till biologisk mångfald, 
naturvärden, rekreation och upplevelser. Nyttja dagvatten som en resurs 
så att mångfunktionella ytor kan skapas. Dagvattensystemets potential för 
ekosystemtjänster tillvaratas och kompensation enligt balanseringsprincipen 
används. 

Översvämningar och dimensionering
Dagvattensystem, kvartersmark och allmän platsmark ska utformas så att risken 
för skador från översvämningar minimeras. Vid utformning ska även framtida 
klimatförändringar beaktas. Grönstruktur bidrar till att vatten fördröjs redan 
innan det når mark vilket bör utnyttjas. Ledningar ska dimensioneras enligt 
Svenskt Vattens gällande anvisningar och med hänsyn till klimatförändringarnas 
effekter t ex med gällande klimatfaktor. 

Samverkan och kopplingar till övriga projekt 
Samverkan ska ske inom planering, projekt (t ex inom vattenråden) och 
förvaltning för att främja dagvattenhantering i samtliga skeden och i möjligaste 
mån ska synergier eftersträvas. På samma sätt bör dialog, information och 
samverkan med privata aktörer och medborgare utvecklas för att nå samsyn 
och förståelse kring gemensamma utmaningar i dagvattenhanteringen.

Dagvattenpolicyn hanterar det dagvatten som uppstår i befintlig bebyggd miljö 
och i samband med bebyggelseutveckling. Nedan presenteras grundprinciper 
för dagvattenhantering i Lomma kommun. Dessa är kommunens övergripande 
ambitioner för dagvattenhantering. Grundprinciperna ska beaktas vid förändringar 
och ska vara vägledande för berörda aktörer. 

G
ru

n
d

p
rin

cip
e

r



9

Riktlinjer
Utifrån grundprinciperna har riktlinjer för olika områden tagits fram. Riktlinjerna 
ska vara vägledande i arbetet med att följa grundprinciperna och således säkerställa 
en hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering. De riktas till kommunens 
tjänstemän och politiker, fastighetsägare, verksamhetsutövare och exploatörer med 
flera. Riktlinjer är framtagna för områdena Bebyggelse, Industrier och miljöfarliga 
verksamheter, Gator, vägar och parkeringar, Parker, grönytor och torg samt 
Landskap och områden utanför tätorten. 

Riktlinjerna ska tillämpas vid både större och mindre förändringar. Större 
förändringar innefattar bland annat nybyggnation och andra ändringar som 
påverkar hanteringen av dagvatten negativt, införande och ändring av detaljplaner 
samt när problem med dagvattenhanteringen uppstår. Mindre förändringar 
innefattar åtgärder som till viss del påverkar hanteringen av dagvatten negativt.

Bebyggelse
Större förändringar

En- och tvåbostadshus
• Enskilda fastighetsägare ska informeras om vad de kan göra för att påverka 

dagvattensituationen. 

• När en ny byggnad eller större tillbyggnad planeras ska dagvattenhanteringen 
redovisas. 

• Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt eller fördröjas nära källan. I 
andra hand ska dagvattnet avledas till ledning eller dike. 

• Dagvattenmängder bör reduceras genom att dagvattnet tillåts att infiltreras och 
fördröjas på ytor av gräs, växter och genomsläppliga beläggningar. 

• Dagvattenhantering bör integreras så att den utnyttjas som en positiv resurs i 
miljön. Till exempel kan dammar, våtmarker eller planerade översvämningsytor 
anläggas. 

Flerbostadshus och verksamheter
• Dagvatten ska hanteras enligt samma riktlinjer som för en- och tvåbostadshus. 

• Mångfunktionella ytor kan med fördel skapas inom dessa områden. En 
mångfunktionell yta kan vara en nedsänkt lekplats, gräsmatta eller bollplan som 
anläggs så att den tillfälligt kan ta emot dagvatten vid enstaka tillfällen då det 
regnat häftigt. 

• Vid planläggning av nya områden bör bestämmelser om växttak övervägas. 

Mindre förändringar

En- och tvåbostadshus, flerbostadshus samt verksamheter
• Enskilda fastighetsägare ska informeras om vad de kan göra för att påverka 

dagvattensituationen. 

• Översyn och information ska ske vid ombyggnation av kommunala byggnader

• Om översvämningsytor, infiltrationsytor eller andra för dagvattnet viktiga ytor 
tas i anspråk i anläggning, exploatering eller annan förändrad markanvändning 
så ska dessa kompenseras i enlighet med balanseringsprincipen.  

Dagvattenhantering på vägg och 
i mark vid hus i Västra hamnen, 
Malmö. 

Dagvattenhantering på tak i Västra 
hamnen, Malmö. 

Tillfällig översvämningsyta i form 
av en fotbollsplan, Borgeby
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Industrier och miljöfarliga verksamheter
Dagvatten från vissa typer av verksamheter behöver renas innan det leds 
vidare. Dagvatten från exempelvis uppställning av fordon, fordonstvättar, 
drivmedelsstationer och bilvårdsanläggningar kan förorenas av olika oljeprodukter 
och ofta krävs någon typ av rening. Vid tillsyn och prövning av olika verksamheter 
ska krav ställas på dagvattenhanteringen enligt miljöbalken utifrån behov.  
 
Generellt sett är infiltration av dagvatten att föredra framför avledning till recipient, 
då det medför bibehållen vattenbalans. Infiltration av alltför förorenat dagvatten 
bör dock inte ske då detta riskerar att skada grundvattnet. Infiltration bör heller inte 
ske av rent dagvatten om marken där vattnet infiltrerar är förorenad.

• Dagvatten ska hanteras enligt samma riktlinjer som för en- och tvåbostadshus.

• Dagvatten från särskilt förorenade ytor ska tas omhand för sig och inte 
blandas med renare dagvatten från exempelvis tak och husgrundsdräneringar. 
Det förorenade dagvattnet ska renas separat innan det släpps vidare till 
dagvattensystem eller recipient.

• För befintliga områden med verksamheter ska dagvattenhantering ingå i 
egenkontrollen. Varje verksamhet ska ha nödvändiga rutiner för att förebygga 
att dagvatten förorenas.

• Om översvämningsytor, infiltrationsytor eller andra för dagvattnet viktiga ytor 
tas i anspråk i anläggning, exploatering eller annan förändrad markanvändning 
så ska dessa kompenseras i enlighet med balanseringsprincipen.

Gator, vägar och parkeringar
• Dagvatten ska renas och fördröjas på eller i direkt anslutning till ytorna innan 

vattnet släpps ut i recipienten. Detta kan ske t.ex. genom anläggande av 
svackdike. 

• Hårdgjorda ytor ska höjdsättas så att avrinningen fungerar även vid höga 
dagvattenflöden. 

• Regelbunden skötsel av gator ska ske för att begränsa föroreningsspridningen 
till dagvattnet. 

Makadamstråk längs gata i 
Mariastaden i Helsingborg. 

Genomsläpplig beläggning på 
parkeringsficka i Bjärred. 
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Parker, grönytor och torg
• Parker, grönytor och torg utformas lämpligen som mångfunktionella ytor, så att 

de tillfälligt kan ta emot dagvatten vid enstaka tillfällen då det regnat häftigt. 

• Där så är möjligt och lämpligt bör vatten från gatumark ledas in i parker och på 
grönytor. 

• I grönytor kan hanteringen av dagvatten integreras till en positiv resurs. 

Landskap och områden utanför tätorten
• Fördröjning och rening ska ske så tidigt i systemen och avrinningsområdet som 

möjligt för att minimera flödespåverkan nedströms.

• Större utjämningsanläggningar ska förläggas på marknivåer över högsta 
högvattenstånd i havet i ett 50-års perspektiv.

• Dikningsföretag ska separeras från samlad bebyggelse så långt möjligt.

• Åtgärder som leder till ökat flöde långt ner i systemen ska undvikas så långt som 
möjligt.

• Flerstegslösningar för att minska skador av översvämningar bör eftersträvas. För 
att undvika översvämning på känsliga platser vid extrema flöden bör avlastande 
platser som är mindre känsliga för skador vid extrema flöden finnas och kunna 
utnyttjas.

• Ny byggnation eller annan förändrad markanvändning bör undvikas i områden 
som kan användas som översvämningsytor.

• Samverkan, upphandling av ekosystemtjänster i landskapet och avtal bör på 
olika sätt användas som metod för att öka rådigheten över markanvändning där 
så behövs.

• Synergier för att fördröja dagvatten i samband med att natur- eller 
dräneringsvatten från jordbruket fördröjs ska eftersträvas. Detta sker bäst i 
samarbete med vattenråden.

Slättängsdammarna, Lomma

Öppet stråk i bostadsområde i 
Hannover, Tyskland

Nedsänkt park i Augustenborg, 
Malmö
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Begrepp och definitioner
Avloppsvatten
Samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.

Avrinningskoefficient
Avrinningskoefficienten är ett mått på maximala avrinning/ nederbörd. 
Avrinningskoefficienten har alltid ett värde mellan 0 och 1 och ju högre värde desto 
större andel av vattnet rinner av från ytan efter ett regn

Avrinningsområde och delavrinningsområde
Ett avrinningsområde är ett landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar 
genom en sekvens av åar, floder och möjligen sjöar till havet vid ett enda flodutlopp 
eller vid en enda flodmynning eller ett enda delta (definitionen i Vattendirektivet).

Delavrinningsområde är ett landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar 
genom en serie åar, floder och, möjligen, sjöar till en viss punkt i ett vattendrag 
(normalt en sjö eller ett flodtillopp) (definitionen i Vattendirektivet).

Balanseringsprincipen och kompensation
Balanseringsprincipens steg innebär att man i första hand ska undvika skada på 
befintliga ekosystemtjänster och funktioner på platsen, i andra hand ska minimera 
skada, i tredje hand kompensera uppkommen skada inom området och i sista 
hand kompensera uppkommen skada utanför området. Ekosystemtjänster och 
funktioner som har bäring på dagvatten kan vara grönstruktur, infiltration och andra 
befintliga geofysiska förutsättningar för vattenhantering. Alla fysiska förändringar 
som påverkar ekosystemtjänster och funktioner negativt ska kompenseras 
enligt politiskt beslut i Lomma kommun. Såväl areal som funktion och kvalitet 
av förlorad grönstruktur ska kompenseras. Om inte arealen ryms inom ytan ska 
kompensation ske på annan plats i kommunen. Med funktion och kvalitet avses de 
ekosystemtjänster och den biologiska mångfald som idag kunde rymts inom ytan.

Dagvatten
Vatten som tillfälligt rinner på markytan i område som är utpekade som 
verksamhetsområde enligt LAV. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor 
såsom hustak, vägar, parkeringar och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn 
eller smältvatten från snö och is. 

Dikningsföretag 
En vattenanläggning eller en samfällighet vars syfte är markavvattning.

Dränering
Avvattning av mark eller byggnader genom avledning av vatten.

Dräneringsvatten
Vatten som passerat genom marklager och avleds med dräneringsledning eller dike. 

Ekosystemtjänster
De naturliga funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga 
upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor.

Grundvatten
Grundvattenzonen utgör den vattenmättade zonen under markytan, dvs vatten som 
fyller hålrum i berg och jord. 
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Grön infrastruktur
Ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt 
anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk 
mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela 
landskapet (Naturvårdsverkets definition 2017).

Hållbar utveckling
En utveckling som inte skapar problem över tid. Varken ekonomiska problem, 
sociala problem eller ekologiska problem. 

Hårdgjorda ytor
Ytor som är täta så vatten inte kan infiltrera ner i marken under.

Infiltration
Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, exempelvis jord eller berg. 

Klimatfaktor
Anläggningar kan behöva utformas med en volym för fördröjning av större och mer 
intensiva flöden som behöver utjämnas av kapacitetsskäl för transportsystemet 
nedströms och för att förhindra översvämningar nedströms i dagvattensystemet. 
Fördröjningsvolymen kan dimensioneras för att uppehålla och minska ett toppflöde 
från ett regn med en viss återkomsttid. Volymen bör även ta hänsyn till klimatfaktor 
inför kommande prognosticerade klimatförändringar, enligt Svenskt Vattens 
anvisningar. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)
I de allra flesta fall lönar det sig både ekonomiskt och ekologiskt att utjämna flöden 
så nära källan som möjligt. Därför ska man i alla nybyggnadsprojekt arbeta med att 
på platsen ta hand om dagvattnet där det uppstår, så långt som möjligt, och inte 
leda ner det till ledningsnätet. För befintliga områden där det finns brister i sådan 
hantering kan man ofta tillföra en del fysiska lösningar för att förbättra situationen.

Naturvatten
Vattenmiljöer där strukturer, processer och vattenkvalitet är obetydligt 
påverkade av människan. Vattenkemin kan vara tydligt påverkad. Detta ger sämre 
förutsättningar för en naturlig flora och fauna.

Recipient
Vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten, bräddvatten eller renat 
avloppsvatten.

Skyfall
Skyfall innebär minst 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm på en minut 
(SMHI:s definition, 2018). 

Spillvatten
Förorenat vatten som kommer från hushåll, industrier, arbetsplatser, 
serviceanläggningar med mera.
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