
 

 

 

 
Dagvattenflöden och information om 
dem i NTM-centralen i Södra 
Österbottens område 

Slutrapport från enkäten om dagvattenflöden 

 

1. Inledning 

I denna enkätundersökning kartlades förekomsten av dagvattenflöden och hur informationen om dem har 

ordnats i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Enkäten är en del av projektet för effektivare bered-

skap och information inför översvämningar som är gemensamt för de tre landskapen (Södra Österbotten, 

Mellersta Österbotten och Österbotten). Syftet med projektet är att förbättra informationen om översväm-

ningar och invånarnas egenberedskap inför översvämningar. Projektet leds av NTM-centralen i Södra Öster-

botten och det är verksamt under åren 2015–2016.  

Dagvattenflöden är översvämningar som inträffar i bebyggda områden och som uppkommer på grund av 

störtregn. Risken för dagvattenflöden ökar när det finns allt fler ytor som inte släpper igenom vatten t.ex. som 

en följd av kompletteringsbyggande (Nuottimäki & Jarva 2015). Även byggande på jordarter som släpper 

igenom vattnet dåligt såsom lermarker samt otillräckliga dagvattenavlopp ökar sannolikheten för dagvatten-

flöden. Dagvattenflöden är ett betydande hot i städer och tätorter av alla storlekar, eftersom flödesvattnet kan 

orsaka såväl ekonomiska som sanitära problem om det läcker in i bostäder, affärsutrymmen och offentliga 

byggnader. Exempelvis på grund av dagvattenflödet som inträffade i Björneborg år 2007 steg värdet av de 

ekonomiska skadorna till mer än 20 miljoner euro (Porin kaupunkitulvan loppuraportti 2009). Dessutom kan 

fuktiga konstruktioner i husen orsaka problem med inomhusluften (Taylor m.fl. 2011). I och med klimatför-

ändringen förväntas extrema väderleksfenomen såsom störtregn som orsakar dagvattenflöden bli kraftigare, 

vilket betyder att det blir allt viktigare att tänka på beredskapen (Kommunförbundet 2012). 
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2. Enkäten 

Med hjälp av enkäten ville man ta reda på hur kommunerna tar hänsyn till dagvattnen i sin verksamhet och 

vilka olika metoder kommunerna kan tillgripa för att förbereda sig för dagvattenflöden. I enkäten ville man 

även reda ut de kommunala myndigheternas och kommuninvånarnas eventuella behov av att få mer inform-

ation om dagvatten och beredskapen inför dem. 

Enkäten skickades till alla 38 kommuner i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Av kommunerna 

svarade 23, vilket betyder att svarsprocenten blev 60 % (tabell 1). Regionalt var svaren ganska vältäckande 

och kommuner från varje del av NTM-centralens område deltog (bild 1). Enkäten genomfördes elektroniskt 

som Webropol-enkät och en begäran om att fylla i enkäten skickades ut 6.6.2016 både på finska och svenska 

till kommunernas tekniska direktörer eller andra personer som ansvarar för dagvattenfrågorna. Den prelimi-

nära svarstiden var tre veckor fram till 24.6. Den 16 juni skickades en påminnelse per e-post. Den tredje 

veckan kontaktades de kommuner som ännu inte hade svarat på enkäten per telefon. På svarspersonernas 

begäran förlängdes tiden för att svara på enkäten med en vecka till 1.7. Efter detta lämnades enkäten ännu 

öppen fram till början av augusti för eventuellt ytterligare svar. 

                   Tabell 1. Uppgifter om kommunerna som har svarat på enkäten. 
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Bild 1. Dagvattenflöden som har inträffat i kommunerna och skador på grund av dem. 
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3. Resultat av enkäten 

3.1 Dagvattenflöden och skador som de orsakat 

Dagvattenflöden hade inträffat i 15 kommuner (65 %) av de kommuner som svarade på enkäten (bild 1 och 

tabell 1). I 11 av dessa kommuner (48 %) hade flödet också orsakat skador. Skador som kommunerna kände 

till var bl.a. avloppsvatten som läckt in i ett radhus via avloppet (Kuortane) och en lindrig vattenskada i nedre 

våningen i en skola (Östermark). Källare hade blivit våta i Karleby, Jakobstad och Korsholm. I Seinäjoki hade 

konstruktioner i egnahemshus blivit våta som en följd av dagvattenflöden och sommaren 2016 hade ett dag-

vattenrör stuckit upp ur marken i stadsdelen Hyllykallio och läckt ut vatten på två tomter. I Karleby och Jakob-

stad hade översvämningarna koncentrerats till centrumområdet. I två kommuner (9 %) ansågs att risken för 

dagvattenflöden är stor i framtiden. Elva kommuner (48 %) svarade att risken är måttlig och enligt 10 kom-

muner (43 %) är risken liten (tabell 1). 

 

3.2 Beredskap för dagvattenflöden i planläggningen och det praktiska 
verkställandet av planerna 

 

Kommunerna har förberett sig för dagvattenflöden på olika 

sätt. Förenklat kan åtgärderna delas in i två klasser: plane-

ring som görs i samband med planläggningen och praktiskt 

verkställande. Dessa åtgärder behandlas i de följande två 

kapitlen. Med praktiska åtgärder avses de förändringar i 

stadsstrukturen, med vilka man försöker antingen avleda 

dagvattnen längre bort från egendom eller infiltrera dem i 

marken. 

 

3.2.1 Beredskap för dagvattenflöden i planläggningen 

 

Av kommunerna meddelade 13 (57 %) att de har förberett 

sig för dagvattenflöden. Den populäraste metoden var att ta 

hänsyn till behovet av dagvattenavlopp (43 %) i planlägg-

ningen (bild 2, tabell 2). Andra populära metoder vara att 

göra upp kartor över översvämningshotade områden och 

områden med översvämningsrisk (26 %) samt att göra upp 

en dagvattenplan i samband med detaljplanläggningen (13 

%). Andra mera sällan tillämpade metoder var att göra upp 

en dagvattenstrategi (4 %), fastställa högvattenstånd vid ett dagvattenflöde (4 %) och att utarbeta en fastig-

hetsspecifik dagvattenplan eller bestämmelser (4 %). Nio kommuner (39 %) meddelade att de inte har förbe-

rett sig alls för dagvattenflöden i planläggningsskedet. 
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 Bild 2. Metoder som har använts för att förbereda sig för dagvattenflöden. 

 

Tabell 2. Kommunspecifika uppgifter om beredskap för dagvattenflöden på planläggningsnivå. 
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3.2.2 Beredskap för dagvattenflöden i praktiken 

 

Åtta kommuner (35 %) hade använt olika konstruktioner som kvarhåller eller infiltrerar dagvattnen (bild 5, 

tabell 3). De populäraste konstruktionerna var grönområden (26 %), våtmarker eller dammar (17 %) samt 

byggande av nya öppna fåror eller förstoring av befintliga fåror (17 %). Även infiltrationssänka eller infiltrat-

ionsgrop(13 %) samt byggda fåror eller kanaler (13 %) hade använts. Andra mera sällan tillgripna åtgärder 

var anläggande av ytbeläggningar som släpper igenom vatten (4 %) eller pumpverk för dagvatten (4 %) samt 

utvidgning av dagvattennätet (4 %). Till och med 15 kommuner (65 %) meddelade att de överhuvudtaget inte 

har vidtagit några praktiska åtgärder i syfte att förebygga dagvattenflöden.  

 

 

 Bild 5. Praktiska metoder i syfte att förbereda sig för dagvattenflöden. 

 

  

Bilderna 3 och 4. Dagvattenkonstruktioner i Vasa. 
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Tabell 3. Kommunspecifika uppgifter om praktisk beredskap för dagvattenflöden. 

 

 

3.3 Hur har informationen ordnats 
 

3.3.1 Information till kommunernas tjänstemän och beslutsfattare 

 

Av kommunerna meddelade 11 (48 %) att deras tjänstemän och beslutsfattare inte har fått tillräckligt med 

information om dagvattenfrågor. Information om i synnerhet ansvarsfrågor, andra juridiska frågor, praktiska 

planeringsåtgärder och framförhållning var mest efterfrågade. 

 

De lämpligaste kanalerna för informationsförmedlingen ansågs vara NTM-centralens webbplats (52 % av 

kommunerna som svarat på enkäten), utbildningar/seminarier (43 %), Kommunförbundet (39 %) och miljö-

förvaltningens webbplats (30 %) (bild 6). Även e-post till tekniska sektorns direktör (26 %) och vatten- och 

avloppsverksföreningen (26 %) ansågs vara tämligen goda informationsförmedlingskanaler. E-post till någon 

annan person (utrymme för öppna svar) (13 %), social media (9 %), tryckalster (9 %) och landskapsförbundet 

(4 %) fick mindre understöd. 
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   Bild 6. Kanaler, via vilka man önskar att tilläggsinformation förmedlas till kommunernas tjänstemän och beslutsfattare. 

 

 

        Bild 7. Regnskurarna fick dagvattnet att flöda längs Korsholmsesplanadens gatudike i Vasa sommaren 2016. 
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3.3.2 Information till kommuninvånarna 

På basis av svaren hade 9 kommuner (39 %) informerat invånarna om hur man förbereder sig för dagvatten-

flöden. Kommunerna hade informerat invånarna om beredskapen inför dagvattenflöden i de flesta fall via 

personlig kontakt och möten (13 %), tidningsannonser (13 %) och kommunens webbplats (13 %) (bild 8). De 

näst populäraste sätten var meddelande till hushållen (9 %), anvisningar som ges i samband med planlägg-

ningsarbetet (9 %) och separata anvisningar för riskområden (9 %). I viss mån hade kommunerna också 

informerat via radio (4 %), sociala medier (4 %) och guider (4 %). I ett fall hade en invånare fått anvisningar 

på egen begäran (4 %). Anmärkningsvärt är att över hälften av kommunerna (14 kommuner, 61 %) hade 

överhuvudtaget inte informerat invånarna på något sätt. 

 

          

  Bild 8. Sätt, på vilka invånarna har informerats om dagvattenflöden. 
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Tre kommuner meddelade att invånarna själva har frågat efter mer information om dagvatten och dagvatten-

flöden. I två kommuner av dessa ville invånarna ha allmän information om hur dagvatten bildas och om dag-

vattenflöden. I två kommuner ville invånarna också ha mer lättfattlig information om beredskap för dagvatten-

flöden och hur man själv kan bekämpa flöden och översvämningar. I en kommun ville man ha hjälp med att 

kartlägga områden med översvämningsrisk och i en kommun om bekämpning av översvämningar i avloppet. 

Den bästa informationsförmedlingskanalen ansågs vara en guide, meddelande till hushållen och kommunens 

webbplats (bild 9). Även personlig kontakt och möten, tidningsannonser och skilda anvisningar för riskområ-

den ansågs vara önskvärda sätt för att hålla kontakten med invånarna. 

 

3.4 Kontakt med andra kommuner 
 

Nio kommuner (39 %) hade varit i kontakt med andra kommuner i dagvattenfrågor. Kontakten omfattade bl.a. 

informell kontakt mellan tjänstemännen och erfarenhetsutbyte om hur dagvattenfrågor hade behandlats i 

andra kommuner. Kommunerna hade också kommit överens om principerna för att hjälpa varandra. Man 

hade även diskuterat bokföringsaspekter i anslutning till dagvattenfrågor och införande av dagvattenavgifter. 

Fyra kommuner (17 %) svarade att de inte hade haft kontakt med andra kommuner, men att det finns behov 

av det. Det finns behov av att förbättra den gemensamma beredskapen för dagvattenflöden och att allmänt 

diskutera dagvattenfrågor. En kommun föreslog att en gemensam träff för de kommunala tjänstemännen 

skulle vara ett bra sätt att utbyta tankar om saken. Nio kommuner (39 %) hade inte haft kontakt med andra 

kommuner och ansåg att det inte heller har funnits behov av det.  

 

 

 

 

Bild 9. Kanaler, via vilka man önskar att information om dagvatten och dagvattenflöden förmedlas till invånarna. 
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3.5 Inverkan av tidigare dagvattenflöden på beredskapen för 
översvämningar eller informationen om dem 

Av kommunerna som svarade på enkäten meddelade 13 (57 %) att tidigare dagvattenflöden har påverkat 

beredskapen för dagvattenflöden eller informationen om dem (tabell 4). I tabell 4 lämnades de kommuner 

bort som talade om översvämningar i vattendrag eller som inte specificerade åtgärderna.  

Åtgärderna i anslutning till att förbättra informationen omfattade allmän förbättring av informationen, inform-

ation om vikten av byggnadernas fördämningshöjd och information om hotande flöden. På basis av svaren 

ser det ut som om att kommunens verksamhetssätt och information förbättras när ett dagvattenflöde inträffar. 

Av svaren framgår dock inte om denna insikt har överförts från en kommun till en annan. Å andra sidan, 

såsom även konstaterades i kapitel 2.4, hade vissa kommuner varit i kontakt med varandra i frågor som gäller 

dagvatten. Av detta kan man dra slutsatsen att erfarenheterna av ett dagvattenflöde i en kommun skulle 

kunna överföras även till andra kommuner.  

 

Tabell 4. Metoder, med vilka kommunerna har förbättrat beredskapen eller informationen efter inträffade dagvattenflöden. 

Kommun: Hur har tidigare dagvattenflöden påverkat beredskapen eller informationen? 

Storå  Beaktats i kommunens beredskapsplan. 

Kuortane  Information om byggnadernas fördämningshöjd. 

 Nya ersättande avloppsledningar har byggts på riskplatser. 

Nykarleby  Det kommunala dagvattensystemet har förbättrats i översvämningskäns-

liga områden. 

Laihela  Man försöker informera om eventuellt hotande flöden på förhand. 

Jakobstad  Det gamla blandavloppet har sanerats till separata avlopp. 

 Ett pumpverk för dagvatten har byggts i dagvattenkanalen i centrum, vilket 

gör det möjligt att hålla centrum torrt även vid högt havsvattenstånd.  

Karleby 

 

 I nya detaljplansområden har det byggts bassänger för kvarhållande av 

vattnen, eftersom det förutsätts fördröjning av vattnen i byggloven.  

 I gamla områden har man installerat större rör i samband med sanering. 

Seinäjoki  Informationen har förbättrats. 

Kauhajoki  Bättre kontroll av verksamhetsmetoder och information. 

Vasa  Dagvattenutredningar har gjorts i de känsligaste områdena. 

 I planeringen av kommunaltekniken och planläggningen har man förberett 

sig på att avleda vattnen.  
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3.6 Kommunens interna ansvar  
 

I femton fall (65 %) var den interna ansvarsfördelningen i kommunen klar i händelse av eventuellt dagvatten-

flöde. I åtta av dessa (35 %) bar kommunen själv ansvaret, i sex fall (26 %) ansvarade kommunen och vat-

tenverket tillsammans och i ett fall (4 %) hade vattenverket ensamt ansvaret. I sju kommuner (30 %) var 

ansvarsfördelningen inte klar. Detta berodde antingen på förändringar i administrationen eller av att det inte 

fanns dagvattenavlopp i kommunen. En del av kommunerna specificerade inte orsakerna noggrannare. An-

svarsfrågorna framträdde också som tema, om vilket kommunens tjänstemän och beslutsfattare behövde få 

mer information (kapitel 3.3.1). 

 

3.7 Dokumentation av dagvattenflöden  

I sex kommuner av de som svarade på enkäten hade dagvattenflödena dokumenterats. I fem av dessa om-

fattade dokumentationen fotografier och en innehöll videomaterial. I tre kommuner hade rapporter använts 

för dokumentationen och i en kommun hade skadeersättningsdokument sparats. 

Bild 10. Störtregnet fick katorna i Vasa centrum att flöda 2.8.2016. 
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4. Sammandrag och åtgärdsförslag 

I denna enkät utreddes förekomsten av dagvattenflöden och informationen om dem i NTM-centralen i Södra 

Österbottens område. På basis av enkäten är dagvattenflöden ett tämligen vanligt fenomen i området, ef-

tersom 65 % av kommunerna som har svarat på enkäten meddelade att det har inträffat dagvattenflöden i 

kommunen. I många kommuner hade översvämningarna också orsakat skador (48 % av kommunerna). Detta 

antyder starkt att det finns behov av att förbereda sig för dagvattenflöden.  

På planläggningsnivå har 13 kommuner (57 %) förberett sig för dagvattenflöden och på praktisk verkställan-

denivå 8 kommuner (35 %). På planläggningsnivå hade man förberett sig såväl i de kommuner där dagvat-

tenflöden hade inträffat som i sådana kommuner där inga dagvattenflöden förekommit. Däremot hade prak-

tiska åtgärder vidtagits bara i sådana kommuner där dagvattenflöden hade inträffat. Detta antyder ganska 

starkt att kommunerna börjar bearbeta staden på praktisk nivå om dagvattenflöden har förekommit. 

Information om dagvattenflöden hade verkställts i kommunerna i viss mån. Mer information om dagvattenfrå-

gor efterfrågades dock främst för kommunernas tjänstemän och beslutsfattare. Behovet av information var 

störst om praktiska planeringsåtgärder, juridiska frågor och ansvarsfrågor. För att svara på detta behov ordnar 

NTM-centralen i Södra Österbotten ett seminarium om dagvattenflöden och dagvatten i Seinäjoki 6.10.2016. 

Vid seminariet berättar sakkunniga om ansvarsfördelning, planläggning och praktiska åtgärder, med vilka 

dagvattenflöden och skador på grund av dem kan minskas. Seminariet riktas till tjänstemän som ansvarar för 

dagvattenfrågor i kommunerna och seminariet gör det också möjligt att dela kommunspecifika erfarenheter 

mellan deltagarna.  

Informationen till kommuninvånarna har varit mera anspråkslös och grundat sig på utöver personlig kontakt 

även på tidningsannonser och webbplatser. Ett dagvattenflöde inträffar plötsligt och är ofta en mycket lokal 

företeelse, vilket gör det svårare att noggrant informera om eventuella flöden på förhand. Det är möjligt att 

ytterligare effektivera information som riktas till invånarna i synnerhet om förhandsberedskap. Lämpliga hjälp-

medel kan vara NTM-centralen i Södra Österbottens guide Översvämningsskydd för småhus och åtgärdsgui-

den Vad ska jag göra efter en översvämning? Guiderna finns både på nätet och i tryckt form. I samband med 

följande uppdatering av guiden Översvämningsskydd för småhus kan NTM-centralen beakta dagvattenflöde-

nas del på ett mera övergripande sätt. 

Det skulle vara viktigt att kommunerna aktivt karterar eventuella hot, förbättrar informationen, bearbetar risk-

områden och skyddar nya planområden t.ex. med dagvattenavlopp, infiltreringskonstruktioner eller andra 

stadskonstruktionsmetoder. I synnerhet när det gäller nya planområden är det viktigt att ta hänsyn till dag-

vattnen. Utöver detta borde i samband med saneringen av gamla områden utredas om det är möjligt att 

effektivera avledandet eller infiltreringen av dagvatten med hjälp av olika praktiska åtgärder såsom genom att 

använda grövre rör. Utvecklingssamtalen som förs varje år mellan NTM-centralen och kommunerna skulle 

kunna fungera som forum för behandling av frågor som gäller dagvattnen i synnerhet ur förhandsberedskap-

ens synvinkel. Även dokumentation av inträffade dagvattenflöden skulle kunna hjälpa till att förbereda sig för 

framtida flöden. Det kunde t.ex. upprättas en webbtjänst för invånarna, i vilken man kunde föra in information 

och bildmaterial om dagvattenflöden som har förekommit. På detta sätt skulle även människoras egna obser-

vationer lättare nå tjänstemännen. I översvämningsdatasystemet som är under arbete i samband med Hertta-

tjänsten kan man i framtiden spara information om flöden som har inträffat. Tjänsten är dock enbart avsedd 

att användas av tjänstemän. 

Svaren tyder också på att information om dagvattenflöden som har inträffat kan försvinna i kommunerna med 

tiden. Detta bör man komma ihåg, eftersom en kommun gav olika svar på dagvattenflöden som har inträffat 
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än vad som framgår av befintliga rapporter och utredningar. Detta kan t.ex. bero på att informationen inte 

överförs till nya tjänstemän från gamla när arbetstagarna byts. Därför skulle det vara bra att berätta för kom-

munens tjänstemän hur viktigt det är att delge erfarenhetsbaserad information till sina efterföljare. Även aktiv 

information om dagvattenflöden kan bidra till att tjänstemännen har insikter om saken.  
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    Bild 11. Åskmolnet som drog in från havet över Vasklot orsakade störtregn i Vasa centrum 2.8.2016. 
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Mer information 

Projektets webbplats:                   http://www.ely-keskus.fi/sv_SE/web/tulvatpohjanmaa  

Kommunförbundets dagvattenguide:                http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/kadut-ja-ylei-

set-alueet/hulevesien_hallinta/hulevesiopas/Sivut/de-

fault.aspx  

Översvämningsskydd för småhus:      http://www.doria.fi/handle/10024/99130  

Vad ska jag göra efter en översvämning?: http://bit.ly/2cA7KE2  

Miljöförvaltningens webbplats:   http://www.miljo.fi 

 

  

  

Beredskap för dagvattenflöden och 
information om dem 

I denna enkätundersökning kartlades förekomsten av dag-

vattenflöden och hur informationen om dem har ordnats i 

NTM-centralen i Södra Österbottens område. Enkäten är en 

del av projektet för effektivare beredskap och information 

inför översvämningar som är gemensamt för de tre land-

skapen (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Ös-

terbotten) och som leds av NTM-centralen. Syftet med pro-

jektet är att förbättra informationen om översvämningar och 

invånarnas egenberedskap inför översvämningar: Projekt 

är verksamt under åren 2015–2016.  

Enkäten skickades till alla 38 kommuner i NTM-centralen i 

Södra Österbottens område. Av kommunerna svarade 23 

(svarsprocent 60). Enligt svaren hade dagvattenflöden in-

träffat i 15 kommuner (57 %) och skador av dem hade or-

sakats i 11 kommuner (48 %). Endast en del av kommu-

nerna hade förberett sig för dagvattenflöden i stadsplane-

ringen eller informerat invånarna om dagvattenfrågor. Det 

ser således ut som om det skulle vara skäl att effektivera 

beredskapen för dagvattenflöden och informationen om 

dem. 


