Så här tar du hand om ditt

DAG- OCH

DRÄNERINGSVATTEN
Minska risken för översvämning och skador på
din och andras fastigheter och överbelastning på
våra avloppsreningsverk.

Kontaktuppgifter
Frågor som rör felkopplat dag-, dränerings- och avloppsvatten till det
kommunala ledningsnätet: Va- enheten, Tranemo kommun 0325-57 60 00
eller kommun@tranemo.se

Fastighetsägarens ansvar
Kommunala reningsverk är byggda för att rena avloppsvatten men inte för att
rena vatten från tak, dränering, vägar och torg. Det är fastighetsägarens ansvar
att fastighetens vatten, avlopp, dränering och dagvatten är ansluten på rätt sätt.
Om fastighetens dagvatten eller dränering är felkopplad är du som fastighetsägare skyldig att åtgärda detta.

Varför det är viktigt att åtgärda felkopplat dag- eller
dräneringsvatten?
Om volymerna av dag- och dräneringsvatten i avloppsvattensystemet minskar
kan vi minska risken för onödig belastning på våra avloppsreningsverk och att
fastigheter inte drabbas av källaröversvämning i samband med kraftiga regn.
Vi minskar samtidigt risken för att orenat avloppsvatten från pumpstationer
och reningsverk rinner ut i vattendrag. Dagvatten som kommer till våra reningsverk medför enbart en onödig belastning, kostnad och risker.

Är mitt dagvatten/dränering anslutet på rätt sätt?
Dagvatten kan ledas bort på olika sätt: till gräsytor, diken och dammar eller
kopplas till befintligt dagvattennät. Vattnet måste helt enkelt ha någonstans att
ta vägen för att det inte ska bli översvämningar.
• Kontrollera hur ditt system är kopplat. Vilka ledningar är kopplade till avloppet och vilka är kopplade på dagvattnet?
• Kontrollera hur dina stuprör är kopplade. Går de ner i marken kan de vara
kopplade till avloppsvattensystemet, dagvattensystemet eller till en stenkista.
• Kontrollera dokumentationen för din fastighet. Finns det stenkista, dränering, spygatter eller annat som förklarar hur dagvattnet är anlagt? Uppgifter
kan finnas hos kommunens byggavdelningen och va-enheten.
• Kontakta kommunens va-enhet. Va-enheten bedriver ett planerat drift- och
underhållsarbete som bl a omfattar filmning och rökning av ledningsnätet
för att upptäcka läckage och felkopplingar m.m. Din fastighet kan ha ingått i
detta arbetet.
• Kontakta en entreprenör, till exempel en mark- eller anläggningsentreprenör, som kan kontrollera ditt system och eventuellt åtgärda.

Fastighet med rätt kopplade ledningar till kommunalt
VA-nät
Bilden nedan visar en villabostad med källare där dräneringsvattnets pumpas
upp till en dagvattenbrunn med sandfång för att därefter avledas till fastighetens anslutning till det kommunala dagvattensystemet.

I bilden visas vattenledningar som blå, avloppsledningar som röda, dagvattenledningar som gröna
och ledningar för husgrundsdränering som bruna.

Vad ska jag göra vid felkopplat dag- eller dräneringsvatten?
Kontakta va-enheten vid omkoppling av dag- och dräneringsvatten. Va-enheten kontrollerar att anslutning till ledningsnätet är rätt utfört och bedriver ett
planerat drift- och underhållsarbete som bl a omfattar filmning och rökning av
ledningsnätet för att upptäcka läckage och felkopplingar m.m. Din fastighet
kan ha ingått i detta arbetet. Kontaktuppgifter hittar du på broschyrens
framsida.
Dagvatten som tas omhand lokalt på fastigheten dvs Lokalt Omhändertagande
av Dagvatten, LOD innebär att fastighetsägaren själv tar hand om dagvattnet
lokalt på fastigheten. Vid lokalt omhändertagande av vattnet ändras brukaravgiften.

Felkopplade stuprör
Om du har takvatten som felaktigt avleds till kommunens ledningsnät för spillvatten åtgärdar du detta enklast genom att kapa av stuprören och förse dem
med utkastare. Utkastarna ska leda ut takvattnet på markytor på fastigheten
där vattnet kan infiltrera ner i marken. För att inte belasta din husgrund med
fukt är det viktigt att leda bort takvattnet en bit ifrån huset via en tät ränndal
under utkastaren eller via en förlängning på utkastaren. Proppa det avkapade
stupröret som går ner i marken så att löv, jord och grus inte kan ramla ned där.

Alternativ till stuprör med utkastare är att låta stuprören mynna i en eller flera behållare istället för att gå
ned i dagvattensystemet. Vattnet kan sedan användas till att vattna planteringar eller andra grönytor på
tomten. Tänk på att behållaren fylls relativt snabbt varför det är viktigt att se till att vattnet kan ledas bort
från husgrunden när behållaren är fylld. Ett annat alternativ är att anlägga en stenkista/magasin.Dagvattnet
passerar ner genom stupröret via en lövrens och vidare i en rörledning till stenkistan/magasinet.

Felkopplad dränering
Vid åtgärder av felkopplad dränering
pumpas vattnet upp till en dagvattenbrunn med sandfång för att därefter
avledas till fastighetens anslutning till det
kommunala dagvattensystemet. Saknas
kommunalt dagvatten kan vattnet t ex
ledas till ett vattendrag eller en trädgårdsdamm med utlopp till ett vattendrag.

Felkopplad spygatt

(brunn utanför garage eller källartrappa)
I en källartrappa kan det räcka med att gjuta igen
spygatten och bygga tak över trappen med taksprång på minst tio centimeter. Tänk på att vatten
inte ska kunna rinna ytledes ner i källartrappan. I
garagenedfart ska dessa anslutas till stenkista eller
dagvattenanslutning. Tänk på att minska risken för
att vatten från gatan inte rinner ner mot garagenedfarten.

