
 

 
 
 
 

Vad är dagvatten? 
I gatan finns ofta två olika system av ledningar för avloppsvatten. Det 
ena ledningssystemet kallas dagvatten och det andra för spillvatten. 

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från till exempel 
hustak, dränering, gator och parkeringar. Dagvattnet leds via 
dagvattennätet till närmaste vattendrag, sjö eller hav, utan att det 
passerat ett reningsverk. 

Spillvattnet i sin tur är det smutsiga vattnet från exempelvis toalett, 
dusch och disk. Spillvattnet leds via spillvattennätet till ett 
avloppsreningsverk för rening. 

 

Hur är din fastighets stuprör anslutna? 
Du kan själv minska risken för kostsamma vattenskador genom att 
kontrollera var din fastighets stuprör är anslutna. 

 

Stuprören ska alltid vara kopplade till dagvattenbrunnen om du inte 
har utkastare. För att spillvattenledningen inte ska bli överbelastad 
är det viktigt att stuprören inte är felkopplade och anslutna till 
fastighetens dräneringsbrunn, som i sin tur är ansluten till 
kommunens spillvattenledning. 

Spillvattenledningen är inte dimensionerad för att ta emot takvatten. 
Den överbelastade ledningen kan orsaka källaröversvämning som 
ofta är mycket kostsam. 
 

Har din fastighet stuprör med utkastare? 
Om din fastighet har stuprör med utkastare till gräsmattan behöver 
du inte vara orolig att stuprören är anslutna till fel brunn. 

 

Största mängden vatten ska kunna tas upp på din tomt. Har dina 
stuprör utkastare till gräsmattan tas mycket av vattnet upp av jorden 
och genomgår en naturlig rening. God marklutning är en 
förutsättning för att dagvattnet ska kunna ledas från huset. 

Regnvatten får inte ledas så det kan uppstå problem för 
grannfastigheterna och inte heller ledas direkt ut på gatan. Detta för 
att förhindra halkolyckor. 

 

Vatten från utkastare bör antingen ledas ut på ränndalsplattor med 
ett avslut i en stenkista ca 2-3 m ut från husvägg. Ett annat alternativ 
är ett förlängt rör eller dagvattenspridare (mjuk plastslang som 
fästes i stupröret och som rullar ut vid regn). Dessa anordningar bör 
också avslutas i en stenkista eller ledas på gräsmatta ca 2-3 m ut från 
husvägg. 



 

 

Har du ett hus med källare? 
Om du har ett hus med källare har du förmodligen två brunnar på din 
tomt och ett eller två mindre rensrör. Kontrollera att stuprören leder 
till dagvattenbrunnen. 

Bor du i ett område där det finns kommunala ledningar som tar hand 
om dagvatten och du dessutom har en dräneringsledning i marken 
runt ditt hus, har du förmodligen två typer av brunnar på din 
fastighet. En dagvattenbrunn och en dräneringsbrunn. 

 
Dagvattenbrunn 

 

Dagvattenbrunnen är den brunn dit regnvatten från taket ska ledas. I 
dagvattenbrunnen faller de tyngre partiklarna som sand och barr ner 
till botten, i ett så kallat sandfång, innan vattnet går vidare till den 
kommunala dagvattenledningen. Du bör rensa din dagvattenbrunn 
regelbundet för att förhindra att den slammar igen. 

 

Dräneringsbrunn 
 

Dräneringsbrunnen är den brunn dit dräneringsvatten från husets 
källargrund ska ledas. Dräneringsledningen i marken runt huset är till 
för att transportera bort fukt från jorden runt husgrunden och för 
att förhindra fuktskador. Sandfånget i brunnen fångar upp sand innan 
vattnet går vidare till den kommunala spillvattenledningen. Du bör 
rensa dräneringsbrunnen regelbundet för att förhindra att den 
slammar igen. Som fastighetsägare får du inte ansluta stuprör till 
spillvattenledningen. 

 
Tomt som ofta är blöt och fuktig 

 

Har du en tomt som ofta är blöt och fuktig och du lagt 
dräneringsledningar på delar av tomten för att torrlägga den, ska 
ledningarna anslutas till dagvattenbrunn med sandfång eller ledas till 
ett öppet dike. Dräneringsledningar som inte ligger närmast grunden 
ska aldrig kopplas till spillvattenledning utan istället till 
dagvattenledning. 

 

Har du ett hus utan källare? 
Om du har ett hus utan källare har du förmodligen en 
dagvattenbrunn och två mindre rens rör i närheten på din tomt, se 
text ovan. Om du har ett hus utan källare så ska dräneringsvattnet 
från husgrunden i detta fall kopplas mot dagvattenledning. 

 

Kontakta oss gärna 
Samhällsbyggnad Bergslagen 
Industrivägen 7, Box 144, 713 23 Nora 
Telefon 0587-55 00 40 
E-post: forbund@sbbergslagen.se 
www.sbbergslagen.se 

 
 
 
 

 


