Rekommendationer för
dag- och dränvattenhantering

Dag- och dräneringsvatten
I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dag- och
dräneringsvatten för att minska risken för översvämningar och skador på fastigheten.
Det finns normalt två olika kommunala ledningar som avleder avloppsvatten. Den ena är en
spillvattenledning som avleder det vi normalt kallar för avloppsvatten, nämligen vatten från toalett, dusch,
disk- och tvättmaskin. Spillvattnet avleds till reningsverk för behandling och rening.
Den andra ledningen är en dagvattenledning, den avleder vatten som inte är i samma behov av rening.
Vatten som avleds i dagvattenledning är ytledes avrinnande regn- och smältvatten samt dräneringsvatten.
De kommunala dagvattenledningarna är dimensionerade för att klara normala regn. Att dimensionera
ledningsnätet så att det klarar alla extrema regn är praktisk omöjligt och det kan inträffa att vatten tillfälligt
kan dämma upp i ledningar ända till marknivå.
Om man planerar att dränera om sin fastighet eller lägga om ledningar inom tomten är det lämpligt
att se över hur ledningar ansluter ut till det kommunala ledningsnätet.
Det är inte tillåtet att ansluta dag- och dräneringsvatten till det kommunala spillvattennätet.

Begrepp:
Avloppsvatten
Är ett samlingsnamn för vatten som på något sätt är påverkat av samhället. Här ingår spillvatten, dagvatten
och dräneringsvatten.

Spillvatten
Är förorenat vatten från bad, disk, tvätt, spolvatten från toalett samt vatten från golvbrunn i våtutrymmen.

Dagvatten
Är ytligt avrinnandes nederbörds- och smältvatten.

Dräneringsvatten
Grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning som avleds i dräneringsledning eller dike.

Uppdämningsnivå
Uppdämningsnivå avser tillfällen då flödet i det kommunala nätet är större än ledningarna är
dimensionerade för. Då uppstår övertryck i ledningen. Vattnet stiger in i serviser till den höjd som motsvarar
uppdämningsnivån. Uppdämningsnivån är gatunivå eller markyta vid förbindelsepunkt.

Förbindelsepunkt
Förbindelsepunkten är ansvarsgränsen mellan kommunen och fastighetsägaren. Den punkt omedelbart
utanför tomtgränsen där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning.

Servisledning
Ledning som ansluter fastigheten till den kommunala ledningen i gatan.
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Skiss över anslutande servisledningar och schematiskt läge av förbindelsepunkt.
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Hantering av dräneringsvatten
Dräneringsvatten avleds tillsammans med regn- och smältvatten via en dagvattenservis till det kommunala
dagvattennätet. Om dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till den dagvattenförande ledningen
i gatan kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i fastighetens dräneringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda
till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.

För att förhindra att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna bör en pump installeras, detta är av
särskilt vikt om din fastighet har källare.
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Vid pumpningen lyfts vattnet upp till marknivån och får sedan rinna med självfall ut till kommunens
ledningar. Pumpning anses vara det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i
dräneringssystem.
Om du väljer att installera en pump för att hantera dräneringsvattnet kan du:
•

förlägga dräneringsledningarna på ett större djup och få en bättre avvattnad byggnad.

•

få en minskad risk för översvämningsskador via dräneringsledningar.

•

ansluta dräneringsvattnet korrekt till dagvattenledningen.

Hantering av dagvatten
Hur du ska ta hand om ditt dagvatten beror på om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet för allmän
dagvattenhantering eller inte. Ligger din fastighet inom verksamhetsområdet för dagvatten är du skyldig att
betala avgift för denna tjänst. Hör av dig till oss på Borås Energi och Miljö för att få reda på om din fastighet
ligger inom verksamhetsområdet, se även avsnittet ”Anslutning till dagvattenledning”.
Ligger din fastighet utanför verksamhetsområdet för dagvatten gäller att du får ta hand om dagvattnet
inom din fastighet. Möjligheterna med att ta hand om sitt dagvatten på fastigheten beror främst på de
naturgivna förutsättningar som finns, hur mycket vatten som kan infiltreras i marken. Välj anläggning med
hänsyn till markens och tomtens förutsättningar. Grundregeln är att avleda vatten på mark så långt som
möjligt, därefter ner i marken.

Utkastare och ränndalsplattor
Dagvatten från tak kan ledas iväg från huset med utkastare och ränndalsplattor. Plattorna leder vattnet
till en infiltrationsyta. Viktigt att konstruktionen utformas så att vattnet avleds från huset för att undvika
fuktskador.
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Fördröjningsmagasin
För att fördröja vattnet inom fastigheten kan man konstruera ett fördröjningsmagasin. Fördröjningen
består i att vattnet leds in i ett hålrumsmagasin av sten/grus. Fördröjningsmagasinet kan även bestå av
dagvattenkassetter. Kontakta gärna din rörläggare för stöd vid utformning.
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Anslutning till dagvattenledning
Ligger din fastighet inom verksamhetsområdet för allmän dagvattenhantering kan anslutning det
kommunala dagvattennätet upprättas. Dagvattnet ska först ledas till en brunn med sandfång och sedan
med självfall vidare till kommunens huvudledningar. Kontakta Borås Energi och Miljö för att ta reda på hur
anslutning kan upprättas eller förbättras. Glöm inte att en brunn med sandfång behöver rensas med jämna
mellanrum.

Spygatt-brunn för dagvatten vid källargarage eller källartrapp
Källargarage eller i källartrappor är områden där dagvatten kan ansamlas och ställa till med bekymmer. Ofta
finns det är brunn på dessa platser som avleder vattnet från ytan. Viktigt att tänka på att detta vatten
avleds på ett säkert och korrekt sätt. Avledning ska ske till kommunal dagvattenledning och ska pumpas för
att minska risken för översvämningar.

Besiktning av ledningar
Om du dränerar om din fastighet eller gör andra åtgärder med markförlagda ledningar, tänk då på att
kontrollera alla dina övriga ledningar. Ofta finns det behov av att byta ut även dricks- och spillvattenledningar
när man byter ut dräneringsledningar. Det är ofta mest kostnadseffektivt att genomföra samtliga åtgärder
på samma gång när man ändå gräver.
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För ytterligare information, råd och stöd kontakta oss!

BESÖKSADRESS

POSTADRESS

VÄXEL 033 35 81 00

E-POST kund@borasem.se

Västerlångg. 10 (kontor)

Box 1713

KUNDCENTER 020 97 13 00

ORG NR 556527-5590

Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

501 17 Borås

FAX 033 35 71 61

www.borasem.se

