
Utbyggnad dagvatten och 
förnyelse av VA-ledningar 

Hagaström

Välkommen
Ta gärna fika innan du sätter 
dig
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• Dagvatten

• Ny dagvattenlösning i Hagaström

• Tidplan

• Frågor

• Information och kontaktvägar



Gästrike Vatten AB 
verkar i fem kommuner

• Producerar och levererar dricksvatten

• Tar hand om och renar spillvatten

• Tar hand om dagvatten

• Tar hand om avloppsslam

• VA-Samverkan över kommungränserna

• Gävle Vatten är VA-huvudman

• Helt avgiftsfinansierad verksamhet

• Lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) styr verksamheten



Dagvatten

• Regn- och smältvatten som rinner av 
från hårdgjorda ytor (t. ex. gator, 
infarter, tak) samt dräneringsvatten

• Ditt ansvar som fastighetsägare: du får
inte leda dagvatten till en granne

• Dräneringsvatten och stuprör får inte 
kopplas på spillvattenledningen (avlopp)



• Utbyggnad av dagvattensystem

• Lösa dagvattenproblem och förnya 
ledningsnätet i delar av Hagström

• Få bort ovidkommande vatten

• Ny teknisk lösning: ett 
dagvattenmagasin som jämnar ut 
flödet av dagvatten

VA-arbete i Hagaström 2020-2021



Magasin för fördröjning av dagvatten

• Modern beprövad teknik
• Fördröjer dagvatten med cirka ett 

badkar i sekunden
• Flera kassetter fogas samman 

(1080)
• Dagvatten leds till Stenbäcken
• Dimensionerad för tätbebyggt 

område utanför stadskärnan, 
baserat på att marken har medel-
till hög genomsläpplighet

• Infiltreras i mark i kontrollerad 
form



Placering av fördröjningsmagasin

Placering av dagvattenmagasin

Utsläpp av 
dagvatten



Förbindelsepunkt för dagvatten



Dagvatten kopplad på spillvattenledning
- inom verksamhetsområde

• Du får en förbindelsepunkt för dagvatten

• Dräneringsledning/stuprör kan vara kopplade till spillvattenledning 

• Behöver ej betala anläggningsavgift för dagvatten

• Måste koppla bort dränering och eventuellt dagvatten från 
spillvattenledningen inom två år från att förbindelsepunkt 
upprättas

• Regleras i Allmänna bestämmelser för brukande av Gävle kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA09



Tidplan

Utförande Etapp Status

Maj - Oktober Hagavägen - Hagaströmsutfarten Pågår

Oktober - November Dressinvägen

Oktober - November Pliggvägen

Oktober - December Rälsläggarvägen Pågår

December Skymda vägen - Stenbäcken



Etappindelning



Frågor



Mer om dagvatten och din VA-installation

Bra tips till dig som ska bygga om/bygga nytt:
https://www.gastrikevatten.se/kundservice/blanketterochbroschyrer.172.html

https://www.gastrikevatten.se/kundservice/blanketterochbroschyrer.172.html


Kontakta gärna oss

Kundtjänst
020-37 93 00

www.gastrikevatten.se
info@gastrikevatten.se



Tack för oss! 

www.gastrikevatten.se  • info@gastrikevatten.se  • 020-37 93 00


