
Information och råd till 
fastighetsägare och verksamhetsutövare

Om dag- och 
dräneringsvatten



Hur fungerar det kommunala dagvattennätet?

De kommunala dagvattenledningarna är dimensionerade så att de ska klara alla 
normala regn. Att dimensionera ledningarna för extrema regn är i praktiken 
omöjligt vilket innebär att vatten tillfälligt kan dämma upp i ledningarna och 
nå markytan. 

Om du planerar att dränera om din husgrund eller lägga om ledningarna 
på din tomt bör du se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala 
dagvattenssystemet. Kontakta gärna Gästrike Vatten för rådgivning.

Det är inte tillåtet att avleda dag- eller dräneringsvatten till det kommunala 
spillvattennätet, däremot om förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad 
kan man ansöka om anslutning till dagvattennätet. Hur man gör se sidan 9.
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I den här broschyren vill vi på Gästrike Vatten informera om hur man på bästa sätt tar 
hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och 
skador på fastigheter. 

BEGREPPSFÖRKLARING

Avloppsvatten
Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. 

Kan bestå av spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Spillvatten
Förorenat vatten från bl.a. hushåll och industrier.

Dagvatten
Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.

Dräneringsvatten
Grundvatten och nedträngande vatten från regn och 

snösmältning som avleds i dräneringsledning eller dike.

Kombinerat system
Avloppssystem där spillvatten och dagvatten

 avleds i gemensam ledning.

Duplikatsystem
Avloppssystem där spillvatten och dagvatten 

avleds i skilda ledningar.

Servis
Ledning som ansluter fastighet till 

huvudledningsnätet.

LOD
Lokalt omhändertagande av dagvatten.

Dagvattenbrunn (rännstensbrunn)
Väghållarens ansvar, tar hand om gatuvattnet.



Stenkista

Ett annat alternativ är att anlägga en stenkista. Dag-
vattnet passerar ner genom stupröret via en lövrens 
och vidare i en rörledning till stenkistan. 
Stenkistan kan ha begränsad 
livslängd.

Regnvattenbehållare

Ett tredje alternativ är att låta stuprören mynna i en eller flera behållare istället 
för att gå ned i dagvattensystemet. En behållare för regnvatten fylls relativt 

snabbt varför det är viktigt att se till att vattnet kan ledas 
bort från husgrunden när behållaren är fylld.

Så här tar du hand om ditt dagvatten
 
Möjligheterna att ta hand om sitt dagvatten (regn och smältvatten) beror främst 
på vilka naturförutsättningar som finns, det vill säga hur mycket vatten marken 
kan ta emot och hur dagvattensystemet ser ut i området. Att ta hand om dag-
vattnet lokalt kan bli ett positivt inslag i närmiljön samtidigt som det minskar 
belastningen på det kommunala spillvattennätet.

Här visas förslag på lösningar för olika förutsättningar. Rådgör med VA-konsult/
entreprenör vad som är bäst för er fastighet.

Ränndalsplattor

Man kan enkelt ta hand om sitt dagvatten från tak genom att använda stuprör 
med utkastare och ränndalsplattor av betong. Ränndalsplattorna avleder regn-
vattnet till en lämplig grönyta för infiltration. För att inte riskera fuktskador på 
huskonstruktionen ska grönytan luta bort från huset.
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Anslutning till dagvattenledning

I de fall det inte är möjligt att ta hand om dagvattnet på tomten ska dagvattnet 
ledas till en dagvattenbrunn med sandfång, och sedan med självfall vidare     
   till Gästrike Vattens dagvattenledning. Kontakta Gästrike 

Vatten för att ta reda på om det finns en dagvattenledning 
i gatan att ansluta till.

LOD-anläggning

Gästrike Vatten förespråkar att dagvatten tas om hand lokalt på tomten 
genom så kallad LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). När dessa 
förutsättningar inte finns kan anslutning till det kommunala dagvattennätet 
eventuellt ske.

Till dagvattenledning

Dagvattenbrunn

Pump

Dräneringsvatten



Så här tar du hand om ditt dräneringsvatten 

Om husets dräneringsledning är ansluten till dagvattenledningen i gatan, 
kan vatten vid kraftiga regn dämma upp i fastighetens dräneringssystem 
och orsaka vattenskador. Skaderisken ökar om husets stuprör är kopplade 
till dräneringsledningen.

För att förhindra att dagvatten tränger upp i dräneringen bör man vid ombygg-
nad av sitt dräneringssystem installera en pump som lyfter dräneringsvattnet 
upp till markytan så att det sedan med självfall via en dagvattenbrunn kan 
rinna till Gästrike Vattens ledning. Pumpning anses vara det säkraste sättet att 
undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet. För ytterligare skydd 
mot översvämning kan man installera en backventil efter pumpen.
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Innan omdränering

I bostadsområden med källare är dräneringen ofta kopplad på spillvattenled-
ningen. Om du ska dränera om grunden eller byta ut VA-ledningar på tomten, 
bör du förbereda för en omkoppling av dräneringsledningen. Kontakta Gästrike 
Vatten för mer information och rådgivning. När Gästrike Vatten förnyar 
ledningsnätet i området så kommer vi att upprätta en förbindelsepunkt för 
dräneringen från fastigheten. Därefter är det inte tillåtet att ha dräneringen 
kopplad till spillvattenledningen. För fastigheter med källare kan det bli aktuellt 
att pumpa dräneringsvattnet till vår ledning.

Ansökan och avgifter

Omkoppling av en befintlig dräneringsledning till ny dagvattenledning 
medför ingen ytterligare anslutnings avgift.  Om det däremot finns behov 
att avleda tak- och dagvatten från hårdgjorda ytor med tillskott av vatten till 
ledningsnätet, kommer Gästrike Vatten att upprätta en ny förbindelse punkt 
för dagvatten enligt gällande VA-taxa. I dessa fall ska fastighetsägaren alltid 
skicka in en VA-ansökan samt ritning till Gästrike Vatten. Blankett finns på 
vår hemsida: www.gastrikevatten.se/blanketter



Ansvarig för vatten och avlopp i kommunerna

Gästrike Vatten AB (Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby)  020-37 93 00
www.gastrikevatten.se 

  
Miljöförvaltningar

Gävle  026-17 80 00 
www.gavle.se

Hofors  0290-290 00 
www.hofors.se

Ockelbo  0297-555 00 
www.ockelbo.se

Älvkarleby    026-830 00 
www.alvkarleby.se
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Om du planerar att dränera om din husgrund eller lägga om ledningarna på din tomt bör du 
se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala dagvattenssystemet. Kontakta gärna 
Gästrike Vatten för rådgivning.


