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Bakgrund – förutsättningar i Uppsala



Klicka här för att 

ändra format
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Vatten i Uppsala – tillgång och problem
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Åsen är en fantastisk resurs!

Sunnersta

Ekoln

Vattholma
Björklinge

Isälvsmaterial

Svallsand

Morän

Lera

Berg



Staden på åsen - hot och 
motstående intressen

» Kända störningar

- Bekämpningsmedelsrester

- Perfluorerade ämnen

» Potentiella hot

- Olyckor

- Verksamheter i staden

» Motstående intressen

- Infiltration av dagvatten
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Fyrisån – behöver reducera 3500 kg fosfor

ARV

1 500 – 2 500 kg

Dagvatten

1 000 – 2 000 kg



Klicka här för att 

ändra format
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Översvämning Fyrisån



Klicka här för att 

ändra format
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Uppsala växer
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Dagvatten – från strategi till verklighet



• Dagvattenprogram                          
utveckling av arbetssätt och 
fysiska åtgärder

Riktlinjer fastigheter

Redovisning bygglov

Checklista dagvattenutredningar

MÅsen
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Innehåll i presentationen
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”Uppsala Vatten har 
planeringsansvar för att 
fastställt 
dagvattenprogram 
tillämpas och utvecklas. 

Ansvaret inkluderar 
planering för 
avrinningsvägar samt 
hantering av 
markvatten”

www.menti.com
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Dagvattenprogrammet - hittills  

• Större medvetenhet och bra 
dialog

• Dagvattenfrågan utreds

• Utjämningsanläggningar 
byggs

• Planbestämmelser testas

• Gatan gör innovativa dv-
lösningar
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Dagvattenprogrammet - hittills

• Tidskrävande fråga

• Dagvattnet sällan en resurs

• Långa utredningar, men få 
åtgärder

• Kunskap om 
översvämningar

• Rätt kompetens?

• Få anläggningar 

för rening                     
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Vad gör vi?

• Dagvattenprogram                          
utveckling av arbetssätt och 
fysiska åtgärder

Riktlinjer fastigheter
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Krav hittills

”Inom varje fastighet ska 

magasin finnas för fördröjning 

av dagvatten. Magasinet ska 

rymma 5 liter dagvatten per 

kvadratmeter fastighetsyta.”

” Dagvatten ska 

fördröjas och renas 

inom fastighet.”

”Fördröjning av dagvatten ska ske 

inom respektive fastighet. Inom 

varje fastighet ska magasin finnas 

för fördröjning av dagvatten. 

Magasinet ska rymma 6 liter 

dagvatten per kvadratmeter 

fastighetsyta. Annan fördröjning än 

magasin eller gemensamma 

lösningar inom kvarteren är möjlig 

under förutsättning att flödet från 

kvarteret inte blir större än med 

ovanstående magasin.”



• Två åtgärdsnivåer: 
10 mm eller 20 mm

• Dagvatten ska renas 
och avtappas under 12 h

• Reningen viktig!

www.menti.com
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Riktlinjer fastigheter

http://www.menti.com/


• MKN

• Utjämning

• Tydligt och förutsägbart: 
kommunen, konsulter 
och byggherrar

• Effektivare arbetssätt i 
planprocessen
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Riktlinjer fastigheter - syften
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Riktlinjer fastigheter – förankring och 
information

• Byggherrar, 
frukostseminarier med 
kommunen

• Planhandläggare, MEX 

och bygglov

• Konsulter landskap och VA



2018-03-26Presentationens namnSid 20

Vad gör vi?

• Dagvattenprogram                          
utveckling av arbetssätt och 
fysiska åtgärder

Riktlinjer fastigheter

Redovisning bygglov



2018-03-26Presentationens namnSid 21

Redovisning till  samråd och bygglov

Formulär:

• Platsspecifika lösningar

• Illustrationsplan

- LOD-anläggningar

- Vattendelare

• Utformningsprinciper
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Vad gör vi?

• Dagvattenprogram                          
utveckling av arbetssätt och 
fysiska åtgärder

Riktlinjer fastigheter

Redovisning bygglov

Checklista 
dagvattenutredningar



Viktigt innehåll:

• Platsspecifika
dagvattenlösningar

• Landskapskompetens

• Förankrade 
dagvattenlösningar
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Checklista dagvattenutredningar
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Vad gör vi?

• Dagvattenprogram                          
utveckling av arbetssätt och 
fysiska åtgärder

Riktlinjer fastigheter

Redovisning bygglov

Checklista dagvattenutredningar

MÅsen
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Sunnersta

Ekoln

Vattholma
Björklinge

Isälvsmaterial

Svallsand

Morän

Lera

Berg

» att riskminimerande åtgärder 
ska vidtas utifrån förväntade 
risker samt med 
försiktighetsprincipen som 
utgångspunkt och 

» att nybyggnation så långt som 
möjligt ska undvikas inom 
extremt sårbara zoner

» att risker ska kartläggas och 
skyddsåtgärder vidtas för 
befintliga verksamheter och 
bebyggelse inom extremt 
sårbara zoner och 

» att vatten ska avledas och 
renas, dvs infiltration av vatten 
ska undvikas i områden med 
stor och extrem sårbarhet 

UVAB:s principiella ställningstagande för åsen



Riktlinjer för markanvändning inom 
Uppsala- och Vattholmaåsarnas

tillrinningsområde ur 
grundvattensynpunkt 
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3D 

Jordlagerm

odell



Riskanalys
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Generella riktlinjer för markanvändning!

Underlag för riktlinjerna är bl.a. ÖP och UVAB:s principiella 
ställningstaganden för åsen!

» Planering och lokalisering!

» Principer för skyddsåtgärder!

» Befintliga risker (konfliktpunkter)!
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