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Sundbybergs stads dagvattenpolicy
Syftet med dagvattenpolicyn är att säkerställa en hållbar dagvattenhantering. Policyn
anger stadens viljeriktning och ska vara vägledande vid planering, exploatering,
projektering, byggskede, drift, underhåll samt tillsyn. Policyn omfattar och vänder sig
till stadens nämnder och helägda bolag inom koncernen Sundbybergs stadshus AB. Den
vänder sig till politiker, tjänstepersoner, verksamhetsutövare, fastighetsägare, berörda
konsulter samt stadens medborgare.

Minska mängden föroreningar till stadens vatten

Dagvattenhanteringen i staden ska bidra till en förbättring av stadens
ytvattenkvalitet (inklusive Lötsjön samt Norra och södra Råstabäcken) och att god
vattenstatus uppnås i Bällstaån, Ulvsundasjön, Igelbäcken och Brunnsviken.

Skapa robust och klimatanpassad dagvattenhantering

Dagvattenhantering ska vara anpassad till kommande klimatförändringar med
intensivare regn och högre vattennivåer. Syftet är att byggnader och samhällsviktiga
funktioner inte ska skadas vid kraftiga regn eller höga vattennivåer i sjöar och vattendrag.

Bevara vattenbalansen

Den naturliga vattenbalansen bevaras så långt som möjligt för att undvika sättningar och
skred till följd av minskad grundvattenbildning, och för att minska risken för erosion och
stora flöden. Stadens dagvattensystem ska utformas med hänsyn till de naturliga
avrinningsområdena, för att inte minska vattentillförseln till våra sjöar och vattendrag.

Berika stadsmiljön

Dagvattenhantering ska vid planering och anläggande av stadsmiljön vara en del i en
sammanhållen helhet vad gäller såväl gestaltning som funktion. Den ska tillföra estetiska
och rekreativa kvaliteter och stärka stadens grönska.

Hållbart genomförande

Sundbybergs stad ska arbeta med dagvatten på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt och
samarbeta såväl inom organisationen som med närliggande kommuner och andra externa
parter för att uppnå en hållbar dagvattenhantering.
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