Dränering
av fastigheter
Information om VA-lösningar
för husgrundsdränering

Dränering
av fastigheter
Är det dags att ansluta din fastighets stuprör och
brunn till dagvattenledningen eller ska du göra om
en befintlig dränering? Läs då först igenom den här
guiden – det är nämligen viktigt att du känner till
riktlinjerna och att processen sker i rätt ordning.
Den här informationen vänder sig främst till fastighetsägare,
men informationen är också användbar för entreprenörer som
utför grävarbeten på uppdrag av fastighetsägaren. Genom att
både du och eventuell entreprenör tar del av informationen kan
ni undvika det vanligaste felet: att fastighetsägaren anlitar en
entreprenör för grävjobbet innan Vakin gett ett godkännande.

Frågor & svar om dränering
Jag vet inte vad jag har för anslutning
– vad gör jag?
Ibland är det oklart vilken typ av anslutning en fastighet har. Då är det först bra om du kontrollerar din
befintliga faktura från Vakin, där det framgår vilken
typ av tjänst du betalar för i dagsläget. Du kan också
kontakta Vakins kundservice.
Varför tar det så lång tid att få godkännande?
När Vakin får in en servisanmälan för en ny anslutning måste vi göra flera saker. Först utreder vi VAförhållande för din fastighet, sedan projekterar vi för
en ny anslutning och därefter inleder vi själva grävarbetet med att anlägga de nya dagvattenledningarna.
Först därefter kan du anlita en entreprenör.
Varför ska dräneringsvattnet ledas bort?
Spillvatten, också kallat avlopp, kommer från vattenanvändning i exempelvis kök och badrum. Det
måste renas i reningsverket. Regn- och smältvatten
samt dränvatten, så kallat dagvatten, räknas däremot
som rent vatten och ska återföras till vattendragen.
Dag- och dräneringsvattnet får inte kopplas till spillvattenledningen, enligt Allmänna bestämmelser för
vatten och avlopp (ABVA).

Vad gäller för bakflödesskydd och pumpar?
När du ansluter dränering till dagvattenledningen
krävs det också att du installerar ett bakflödesskydd.
Syftet är att förhindra att vattnet från huvudledningen tränger in i fastighetens ledning och i värsta fall
i fastighetens källare. Vakin rekommenderar endast
pump för att få ett säkert bakflödesskydd. Se fig. 2,
sidan 6.
Vad gäller för stuprör och gårdsbrunnar?
Dessa får aldrig anslutas till spillvattenledningarna.
Stuprör som ansluts till dagvattenledningen ska även
vara försedda med slamfång och vattenlås innan de
ansluts till den allmänna dagvattenledningen.
I figuren beskrivs tre olika sätt att anordna godkända
vattenlås på brunnar. Se fig. 1 nedan.
Alternativ 1: Vattenlås byggs utanför brunnen med
rördelar, så kallad ”kaffepanna”.
Alternativ 2: Vattenlås byggs inne i brunnen genom att

montera en 90° böj på utloppsröret, riktad nedåt.
Alternativ 3: Vattenlås byggs inne i brunnen genom att
montera ett grenrör 90° på utloppsröret. Metoden
används om du i efterhand ska montera ett vattenlås
som saknas, och då utloppsröret ligger så djupt att
alternativ 2 ej kan användas.

Hur tar jag hand om dränvattnet?
Det finns två lämpliga lösningar för att ta hand om
vattnet:
Vattnet tas om hand på den egna fastigheten
(stenkista eller dike).
Vattnet ansluts till dagvattenledningen.
Fig. 1

90o böj,
riktad nedåt

Alternativ 1

Stuprörsbrunn
Alternativ 2

Vattennivå
i brunn ska
stå ovanför
utloppsröret
Vattenlås
Alternativ 1
Stuprörsledning
Slamfång

Huvudledning
dagvatten
i gatan

Alternativ 3

Grenrör 90o

Lock monteras
på rörändan
Rak rörbit
monteras på
grenröret för att
underlätta installation av vattenlås i efterhand
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Steg för steg:
att dränera fastigheten
Processen ser olika ut beroende på om det rör sig om ny- eller
omdränering. Välj därför det alternativ som passar din fastighet
och läs vidare i den kolumnen. Att göra en servisanmälan betyder
att du gör en anmälan om att du vill ha Vakins tjänster.

Steg 1: Vilken typ av dränering ska du göra?
Eget omhändertagande

Omdränering av befintlig anslutning

Ny anslutning

Fastigheten tar hand om
dränvatten själv via stenkista eller dike.

Fastigheten har redan kopplat dränering
till en allmän dagvattenledning eller spillvattenledning.

Fastigheten saknar dränering och
koppling till dagvattenledning.

Steg 2: Vilka åtgärder krävs av dig?
Ingen åtgärd krävs.

Gör en servisanmälan till Vakin.
Det är viktigt att du eller entreprenören
kontrollerar att fastheten inte är ansluten till spillvattenledningar
(se Frågor & svar).

Gör en servisanmälan till
Vakin.

Om det finns en utvändig vatten- och
avloppsritning tillhörande fastigheten,
ska du skicka den till Vakin för
dokumentation.

Steg 3: Vad gäller för din typ av dränering?
Vissa fastigheter har en äldre dispens
som gett dem rätt att koppla mot spillledningen. Vid omdränering förfaller
den dispensen.
Dräneringen ska i stället kopplas om
mot dagvattennätet.
Osäker på hur anslutningen är gjord?
Se Frågor & svar eller kontakta Vakins
kundservice.
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Vid en ny anslutning till dagvattennätet behöver fastigheten
få en ny ledning för avledandet
av dagvatten.

Steg 4: Vad händer när du skickat in servisanmälan?
Vakin utreder VA-förhållandena för
fastigheten.
Vakin skickar sedan en ledningskarta
till fastighetsägaren. Den visar vilka
ledningar som finns nära fastigheten
och vilka vattentjänster som erbjuds.
Det här innebär att din servisanmälan
är godkänd av Vakin.
Vakin debiterar nu en anslutningsavgift och upprättar ett abonnemang.
Avgifterna kan skilja sig åt mellan
kommunerna. Läs mer på vakin.se

Vakin utreder VA-förhållandena
för fastigheten. Vid behov projekterar och anlägger Vakin nya
dagvattenledningar.
Fastighetsägaren får information om beräknad handläggningstid för projektering och
eventuell anläggning av nya
ledningar.
När arbetet är utfört kontaktar
Vakin fastighetsägaren och
skickar ut en ledningskarta
som visar vilka ledningar som
finns nära fastigheten och vilka
vattentjänster som erbjuds.
Det här innebär att din servisanmälan är godkänd av Vakin.
Vakin debiterar nu en anslutningsavgift och upprättar ett
abonnemang.
Avgifterna kan skilja sig åt
mellan kommunerna. Läs
mer på vakin.se

Steg 5: Kontakta en entreprenör
Nu är det dags att kontakta en
entreprenör för grävarbetet.

Nu är det dags att kontakta en
entreprenör för grävarbetet.

På kartan du fått från Vakin framgår
förbindelsepunkten; den punkt där
dina ledningar kan anslutas med
Vakins ledningar.

På kartan du fått från Vakin
framgår förbindelsepunkten;
den punkt där dina ledningar
kan anslutas med Vakins
ledningar.

Om grävarbetet ska ske på allmän
mark måste du ha ett grävtillstånd
från respektive kommun.
Kom ihåg att det alltid är fastighetsägarens ansvar att dränering och
kopplingar mot Vakins ledningar är
korrekt utförda.
Är du osäker? Ta hjälp av en fackman
för att kontrollera att arbetet är korrekt
utfört.

Om grävarbetet ska ske på
allmän mark måste du ha ett
grävtillstånd från respektive
kommun.
Kom ihåg att det alltid är
fastighetsägarens ansvar att
dränering och kopplingar mot
Vakins ledningar är korrekt
utförda.
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Exempel på pumpning
av dräneringsvatten
Larm (t.ex.
lampa) för hög
nivå i pumpbrunn
monteras på
fasad eller väl
synligt inomhus

Stuprörsbrunn

Dräneringsbrunn
med pump

Pumpledning
(polyetenslang)
från dräneringspump utförs
med täta genomföringar i brunnsväggarna.
Installationen
utförs så att förbindelsen mellan
brunnarna är
bräddsäkrad.

Dagvattenservis
Vattenlås

Slamfång dimensioneras efter
avvattningsyta

Dräneringsledning placeras
under betongsulans kant,
enligt fabrikants
anvisning

Pump
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Fig. 2
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