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3.1 LEDANDE DOKUMENT 

 

Anläggnings AMA 13 

Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten.  

Svensk Byggtjänst. 

 

Dagvattenstrategi 

Strategi för dagvattenhantering i Huddinge kommun, antagen mars 2013. 

 

Länkar till Huddinge kommuns hemsida 

Dagvattenstrategi 

Faktadel 

 

Avtal Stockholm Vatten 

Arbete med nytt avtal pågår 

https://huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/strategi/dagvattenstrategi
https://huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/strategi/dagvatten-fakta-komplement-dagvattenstrategin.pdf
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3.2 DAGVATTENSTRATEGIN 

I dagvattenstrategin finns grundprinciper för de kommunala ambitionerna vad gäller 

hanteringen av dagvatten inom Huddinge kommun. Vid utformning av gatumiljön ska extra 

hänsyn tas till följande grundprinciper: 

- Uppkomsten av dagvatten ska minimeras. 

- Dagvatten ska, där så är möjligt, i första hand infiltreras och i andra hand fördröjas 

innan det leds till recipient. 

- Öppna dagvattenlösningar ska, så långt det är möjligt, väljas före slutna system. 

 

För vägar gäller: 

Typ av väg Råd och riktlinjer 
Högtrafikerade vägar med fler än 

15000 fordon/dygn 
- Dagvatten ska fördröjas och renas innan det går till 

recipient 
- Dagvattensystemet bör utformas så att utsläpp vid 

eventuella olyckor lätt kan tas om hand 

Huvudgator med färre än 15000 

fordon/dygn 
- Dagvatten bör fördröjas och infiltreras 
- Vid avledning av överskottsvatten bör trög avledning 

väljas 

Lokalgator - Dagvatten från lokalgator bör fördröjas och avvattnas till 

grönyta  

 

För parkering gäller: 

Typ av parkering Råd och riktlinjer 

Högfrekventerade parkeringsytor 

med tillhörande trafikytor 
- Dagvatten ska fördröjas och renas innan det går till 

recipient 

- Dagvattensystemet bör utformas så att utsläpp vid 

eventuella olyckor lätt kan tas om hand 

Parkeringshus med tillhörande 

trafikytor 
- Dagvatten från översta våningen utan tak ska inte ledas 

till spillvattenledning utan bör infiltreras i grönyta eller 

avledas på annat sätt 

Parkeringsytor i bostads- och 

kontorsområden 
- Uppkomsten av dagvatten bör minimeras exempelvis 

genom att ytan utformas med genomsläpplig beläggning 

- Dagvatten bör infiltreras i närliggande vegetation eller i 

avsedda diken. 

 

För parker gäller: 

Typ av park Råd och riktlinjer 

Parker och andra grönytor inom 

bebyggda områden 
- Dagvattnet bör infiltreras 

- Gång- och cykelvägar inom grönytan bör utformas med 

genomsläppliga material eller genom att låta vattnet 

avrinna mot intilliggande grönytor 
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3.3 RANGORDNING VID PLANERING 

Vid utformning av gatumiljön ska dagvattenhanteringen planeras utifrån följande 

rangordning: 

 

1. Infiltration – t.ex. avvattning till närliggande grönyta där vatten kan infiltrera. 

2. Infiltration/fördröjning följt av avledning till dagvattennätet – t.ex. LOD-dike i 

vägområdet eller annan teknisk lösning (se 3.4 Tekniska lösningar). 

3. Avledning direkt till dagvattennätet. 

 

Alternativ 3 följer inte dagvattenstrategin och den bör därför endast väljas då alternativ 1 eller 

2 inte är möjliga att genomföra. 
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3.4 TEKNISKA LÖSNINGAR 

 

Dräneringsdike (LOD-dike) längs med lokalgata 

I ett LOD-dike infiltreras och fördröjs dagvatten från vägen. Ytan har också en funktion som 

sidoområde för snöupplag. LOD-diken ska anläggas med geotextil, dränledning samt en 

fyllnad av krossmaterial med storleken 32-63. En mindre kornfraktion än denna leder till 

igensättning och driftproblem. I figuren nedan redovisas ett exempel på lämplig utformning 

för en lokalgata. Djupet på diket beror på vägens överbyggnad och bör anpassas efter denna. 

Spolbrunnar ska finnas med jämna mellanrum om cirka 40 meter.  

 

 
Figur 1. Exempel på utformning av LOD-dike. 

 

Trädplantering i skelettjord 

Träd i skelettjord kan planteras i gatumiljön och fördröja vägdagvattnet innan det släpps ut på 

dagvattennätet. Skelettjord är en blandning av växtjord och stenskärv som möjliggör god 

infiltration och magasinering samtidigt som växtförutsättningarna för trädet är goda. 

Trädplantering och trädgaller ska utformas enligt Huddinge kommuns gestaltningsprogram 

för offentliga miljöer. 

 

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprog-rev-20160908.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprog-rev-20160908.pdf
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Figur 2. Trädplantering, Nola. 

 

Biofilter 

Regnrabatter, gräsdiken och andra biofilter kan användas vid parkeringsplatser, i refuger eller 

i annan anslutning till gatan. En regnrabatt anläggs med geotextil, dräneringsrör och makadam 

i botten täckt av växtjord eller liknande där växter kan planteras. Vid ett biofilter bör 

kupolbrunn placeras strax under omkringliggande marknivå så att vattnet leds vidare vid 

kraftiga flöden. Spolbrunnar ska finnas. 

 

 
Figur 3. Biofilter med kupolbrunn vid parkeringsyta. 



7 

HANDBOK  

KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen 

Huddinge Kommun  

 

Genomsläpplig beläggning 

På parkeringsplatser, parkeringsfickor längs gatan och lågt trafikerade ytor kan dagvattnet 

infiltreras i genomsläpplig markbeläggning. Betongraster och pelleplattor är båda exempel på 

genomsläpplig markbeläggning. Drift och underhåll av ytorna är av stor vikt för bibehållen 

dagvattenfunktion. Sand och mindre partiklar kan täppa igen porerna vilket gör att 

infiltrationskapaciteten minskar. Ytorna måste därför sopas från sand och partiklar vid behov. 

För att minska igensättningen bör även dessa ytor grusas istället för att sandas vid 

vinterunderhåll. 

 

 
Figur 4. Betongraster vid parkeringsplats i Växjö. 
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3.5 BRUNNAR 

Stockholm Vatten AB äger och ansvarar för driften av nedstigningsbrunnar på 

huvuddagvattenledningarna. 

Natur- och gatudriftsavdelningen äger och ansvarar för driften av dagvattenbrunnar inklusive 

servisanslutning. 

 

Nedstigningsbrunn 

I samråd med Stockholm Vatten AB 

 

Dagvattenbrunn 

material: plast eller betong med sandfång (där det är möjligt) 

dimension:  400 

betäckning gjutjärn: Kupolbetäckning ska ha lätt åtkomlig låsfunktion och får inte vara 

bultade. Betäckningen ska anpassas efter vägens storlek och förväntat flöde av vatten. 

 

I samband med ombyggnad ska gamla betäckningar bytas ut. 

 

Utförande: 

 Dagvattenbrunn bör ej sättas djupare än att (bottendel + perforerad överdel / 1 falsrör + 

förskjutningsplatta + betäckning (teleskop)) ingår i brunnen. Detta för att underlätta 

renhållning och framtida reparationer. 

 Betäckning (teleskop) ska monteras så att överdelen ligger och flyter i asfalten dvs 5-7cm 

över bottenläge. 

 Färdigställda dagvattenbrunnar ska spolas rent av entreprenören innan överlämning till 

Natur- och gatudriftsavdelningen. 

 Kupolbrunnar bör omges av ett ytskikt av krossmaterial storlek 32-63 50 cm runt brunnen. 
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3.6 LEDNINGAR 

Stockholm Vatten AB äger och ansvarar för huvuddagvattenledningarna. 

Natur- och gatudriftsavdelningen äger och ansvarar för driften på servisanslutningar från 

dagvattenbrunnar mot huvuddagvattenledningen 

 

Val av material bör avgöras i varje fall, bland annat med avseende på vilken typ av ledning 

som finns i gatan sedan tidigare. 
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3.7 SERVISANMÄLAN 

Vid inkoppling av dagvattenservis till huvudnätet ska anmälan göras till Stockholm Vatten på 

särskild blankett. 

 


