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UTBYGGNAD NACKA STAD

• 2013 avtal med staten och landstinget om 
utbyggnad av tunnelbana 

• Förlängning av blå linje. 
Tre stationer - Sickla, Järla och Nacka 
Forum

• Mål 2030: 14 000 nya bostäder och 
10 000 nya arbetsplatser i en tät och 
blandad stad.



NACKAS UTGÅNGSPUNKT

1. Otillfredsställande vattenkvalitet

2. Underdimensionerat dagvattenledningsnät

3. Lågpunkter som inte kan avleda 100-årsregn



IDENTIFIERADE BEHOV

• Höja kunskapsnivån

• Utveckla enkla och användarvänliga verktyg för alla inom
stadsbyggnadsprocessen

• Ta fram gemensamma underlag utifrån avrinningsområden

• Arbeta fram typlösningar



DAGVATTENSTRATEGI
• Kortfattat visar en gemensam färdriktning

• Vad som behöver göras för att nå målen. 

• Beslutad politiskt, förankring inom kommunen

1. Kommunen arbetar aktivt för att nå god kemisk och ekologisk 
status i sjöar och kustvatten.

2. Kommunen har en fullgod funktion i dagvattensystemen i hela 
kommunen.

3. Kommunen är ett enat team som ser till att det i 
bebyggelseplaneringen skapas förutsättningar för en hållbar 
dagvattenhantering och klimatanpassning.

4. Kommunen skapar funktionella, innovativa, gestaltade 
dagvattenlösningar, som får ta plats i det allmänna rummet.

5. Kommunen verkar för att byggherrar, fastighetsägare och 
verksamhetsutövare hanterar sitt dagvatten på ett hållbart sätt.



ANVISNINGAR FÖR 
DAGVATTENHANTERING

• Mer detaljerat om hur omhänderta dagvatten

• Gäller för kvartersmark och allmän platsmark

• Utformning av regnbäddar

• Fokuserar på TRE saker:

1. Minska avrinningen genom stor andel grönytor

2. LOD i regnbäddar för den avrinning som sker (10 mm) 
före anslutning till ledningsnät. 

3. Skyfallsavledning via rätt höjdsättning 

En ny version är på gång. 



DAGVATTENHANTERINGENS 
TRE NIVÅER*

1. Rening av 10 mm regn (75% av årsvolymen renas)

Mål:  EU:s Vattendirektiv

Vem:  Alla ansvarar för sitt - kvartersmark och allmän plats

2.   Avledning av dimensionerande 30-årsregn i ledning

Mål:  Avledning av dagvatten i ledningsnät

Vem:  VA-huvudman, dvs. NVOA

3. Avledning av skyfall på markytan > 30-årsregn, upp till 

100-årsregn

Mål: Bebyggelse och samhällsviktig funktion får ej skadas.

Vem: Kommunen via Plan- och bygglagen

*Gäller för verksamhetsområde dagvatten
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DAGVATTEN I HELA PROCESSEN

Översiktsplanering

Tidigt skede

Se helheten

Reservera ytor
Enhet: Strategisk stadsutveckling

Detaljplanering

Vilka åtgärder behövs? 

Vilka ytor behöver 

reserveras?
Enheter: Plan, Miljö – MIS, NVOA

Genomförande

Säkerställa genom avtal 

Anläggningar allmän plats
Enheter: Exploatering, Bygg och 

anläggning, NVOA

Bygglov

Säkerställa att föreslagna 

åtgärder genomförs
Enheter: Bygglov, Miljö – MIS, NVOA

Tekniskt samråd

Säkerställa att föreslagna 

åtgärder genomförs
Enheter: Bygglov, NVOA

Drift

Drift av framtagna 

anläggningar på 

allmänplats
Enheter: Offentlig utemiljö, NVOA

Kontroll av bygglovet

Vad har byggts?
Enheter: Bygglov NVOA

MIS - Miljö i samhällsplanering

NVOA - Nacka Vatten och avfall



PLANBESTÄMMELSER
• Reglera markanvändningen, möjlighet inte skyldigheter.

• Bara 10 mm – olagligt, men finns med i många planer.

• Används nu våren 2022: Marken ska utformas med 
växtbäddar som klarar fördröjning av de första 10 mm 
regn från hårdgjorda ytor.

Exempel från samrådshandling



VEM ÖVERVAKAR 
DAGVATTENFRÅGAN?

Genomförande allmänna anläggningar

• LOD innan anslutning till ledningsnät - Dagvatteningenjör och 
landskapsarkitekt - tekniska resurser samt park- och vägförvaltare

• Ledningsnät – Projektledare VA från NVOA

• Skyfallssäkring/höjdsättning – Landskap, dagvatten, gata

Kvartersmark

• Exploatering följer upp kommunens krav avseende dagvatten mot 
exploateringsavtal 

• Bygglov följer upp mot planbestämmelser och PBL 



PRINCIPIELL 
HANTERING



ANSVARSFÖRDELNING ALLMÄNPLATS DAGVATTEN



ANSVARSFÖRDELNING DAGVATTEN



ANSVARSFÖRDELNING DAGVATTEN



FRAMGÅNGSFAKTORER

● Engagerade kollegor

● Utbildningsinsatser

● Arbete utifrån avrinningsområden

● Gemensamma verktyg för planering och projektering

● Nära samarbete och kommunikation mellan olika 
teknikområden under genomförandeprocessen.



TACK FÖR ATT NI LYSSNAT

Se vår hemsida www.nacka.se

sofia.akerman@nacka.se


