
FÖR dagvatten
STRATEGI och riktlinjer

Tillsammans  
bidrar vi till ett  
renare vatten 
Vatten- och avloppsenheten, Botkyrka kommun



Botkyrka kommun har en Vatten- och avloppsenhet 
och dagvattenstrategi samt riktlinjer som ligger 
till grund för en hållbar dagvattenhantering i 
kommunen.  
 
Du som ska bygga om eller bygga nytt behöver förhålla  
dig till dessa riktlinjer. I sin tur bidrar riktlinjerna till att  
målen i strategin uppfylls. Det finns även andra aktiviteter 
som du som Botkyrkabo kan göra för att bidra till ett  
renare vatten. 

GRUNDEN TILL EN HÅLLBAR 
DAGVATTENHANTERING

Madens dagvattenpark.



Varje år sker pumpstopp i Botkyrka kommun  
till en kostnad av cirka två miljoner kronor - pengar  
som skulle kunna användas på bättre sätt.  

En parkeringsplats på din tomt  
som inte är asfalterad tar emot  
cirka 15 badkar regnvatten  
(dagvatten) varje år. Men om  
den är asfalterad kan inte  
marken ta upp vattnet  
utan allt rinner vidare.  
Det kan orsaka över-
svämningar hos  
intilliggande  
fastigheter.  

visste du att:

Radhusområde i Tullinge.

💧

💧



Sjöar och vattendrag tar emot dagvatten från områden med olika 
markanvändning. Dagvattnet från vägar och industriområden innehåller 
mer föroreningar än vattnet från bostadsområden och parkmark. 

Botkyrka kommun har 14 dagvattendammar som förbättrar vattnets 
kvalitet innan det hamnar i sjöar eller infiltreras i mark. Det finns flera 
utmaningar för en optimal dagvattenhantering, till exempel klimat- 
förändringar och anläggande av flera hårdgjorda ytor. 

Extremväder gör att dagvatten inte hinner stanna länge i dagvatten- 
dammarna för en optimal rening innan det rinner vidare till sjöarna.  
Extremväder ökar också belastningen på befintliga system för avled-
ning, vilket ger en förhöjd risk för översvämningar. 

Grönytor i 
Hågelbyparken.

Kommunen har en strategi för hur dagvattnet  
från alla delar av Botkyrka ska tas om hand. 
Men klimatförändringar och byggande innebär  
stora utmaningar. 

vatten samt vatten och avloppbotkyrkas strategi för dag-



Hårdgjorda ytor är ytor som är asfalterade, stenlagda eller  
grusade. Rötter eller andra organismer kan inte ta sig igenom eller 
existera i det kompakta materialet. Hårdgjorda ytor gör att dagvattnet 
rinner vidare och delar upp landskapet. Det skapar barriärer för växter, 
djur och även för människor. Vägkonstruktioner och hårdgjorda ytor kan 
skära av naturliga processer, förhindra artutbyte, förändra vattenrörel-
serna i marken och utgöra hinder för organismers rörelser i miljön.  
 
Tänk på att inte skära av naturliga spridningsvägar för växter och djur, 
särskilt om du ska bygga eller ändra karaktär på din tomt  
eller på uppfarten till ditt hus. 

Det vi ser i dag är starten på en global klimatför-
ändring. Ett exempel är det kraftiga skyfallet och 
stora översvämningar i Gävleborgs län under 2021 
då flera viadukter och byggnader översvämmades. 

Läs mer i Botkyrka kommuns Vatten- och avlopp-
senhet och dagvattenstrategi som finns på  
www.botkyrka.se. 

Parker är viktiga  
för Botkyrkas  

dagvattenstrategi,  
eftersom mark med 

växtlighet kan ta emot 
stora mängder  

dagvatten.

Översvämning i Gävle  
sommaren 2021. 

http://www.botkyrka.se


Barn utforskar  
vattenmiljön i Lilla  
dammen i Tumba.



För dimensionering och utform-
ning av system för dagvatten- 
hantering vid ny- och ombyggna-
tion (utökad byggnadsarea) ska 
följande principer gälla: 

💧 Dagvatten ska genomgå mer 
långtgående rening än  
enbart sedimentation. 

💧 Allt vatten från hårdgjorda 
ytor på kvartersmark och allmän 
platsmark ska ledas till lokala 
dagvattenanläggningar som kan 
fördröja de första 20 mm regn.

💧 Nivån ska även försöka upp-
nås vid större förändringar 
av befintlig miljö exempelvis 
i samband med ledningsom-
läggningar som innebär stora 
ingrepp i gaturummet och i form 
av ny- eller ometablering av 
växtbäddar, med eller utan träd, 
i gatumiljö. 

💧 Fördröjningsvolym som ut-
formas för försedimentering  
bör ha en omsättningstid på  
12 till 24 timmar.

RIKTLINJER: 

för EN hållbar

dagvattenhantering

Riktlinjerna syftar till att skapa en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering, som tillgodoser dagens behov 
av omhändertagande av dagvatten och samtidigt 
möter framtida utmaningar, ur såväl kvalitets- 
perspektiv som kvantitetsperspektiv.

Du som fastighetsägare är an-
svarig för att ta hand om det dag-
vatten som uppstår på den egna 
fastigheten. Som exploatör och 
verksamhetsutövare är du ansvarig 
för dagvattenhanteringen inom din 
egen verksamhet. 

Ansvaret innebär att dagvatten 
hanteras enligt riktlinjerna för håll-
bar dagvattenhantering, se nedan. 
Om fastigheterna ligger inom 
grundvattenförekomster eller   
vattenskyddsområden ska du  
kontakta Vatten- och avloppsenhet 
huvudmannen. 

I dokumentet Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering på www.botkyrka.se finns 
tabeller som kan användas som exempel för att uppskatta ytbehov och magasins- 
egenskaper för fördröjnings- och reningssystem. 

http://www.botkyrka.se


• Leta efter miljömärkningar som Bra Miljöval, Svanen  
och EU-blomman.

• Köp inte varor som marknadsförs med bakteriedödande  
egenskaper (till exempel träningskläder som innehåller  
silver eftersom de kan innehålla miljögifter).

• Minska klädinköpen, handla second hand och vintage. 
• Köp inte tandkräm eller deodorant som innehåller triclosan.
• Köp inte kläder, kylskåp eller disk- och tvättmaskin  

som innehåller silver.
• Lämna elektronik och allt annat farligt avfall till återvinning.
• Häll inte ut färgrester, kemikalier eller  

lösningsmedel i avloppet.
• Lämna oanvända läkemedel till apoteket.
• Häll överbliven matolja i en pet-flaska och  

släng sedan i restavfall (soppåsen). 
• Bomullstussar, tamponger, våtservetter,  

tops, bindor, snus och annat skräp ska  
slängas i papperskorgen.

Så bidrar du till

ett renare vatten

KONTAKTA OSS!
Vatten och Avlopp
va@botkyrka.se
Foto: Mostphotos, Mikael Lindroos 

När fel saker slängs 
i avloppet kan det bli 
driftstopp och avlopps-
vatten kan hamna i 
naturen.
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