
Skyddsåtgärder mot källaröversvämning 
Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämning. Det finns dock en hel del man kan 
göra för att minska riskerna. Detta gäller både fastighetsägare och kommunen. Här finns ett 
antal generella exempel på vad man som fastighetsägare kan göra för att minska 
översvämningsrisken. 

Manuellt avstängningsbar golvbrunn 

En manuellt avstängningsbar golvbrunn måste vara ordentligt förankrad i golvet för att kunna 
stå emot vattentrycket från ett överbelastat avloppssystem. Brunnen ska bara vara öppen när 
man släpper ut vatten. Brunnen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens 
skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något 
översvämningsskydd. 

Fördelar 

• Brunnen är mycket trycktålig och tät om den sköts väl. 
• Brunnen är tillverkad i material av hög kvalitet. 
• Brunnen ger ett bra skydd när den är stängd. 
 
Nackdelar 

• Brunnen måste manövreras manuellt. 
• Om brunnen är stängd kan vatten inte ledas bort, till exempel vid vattenläckor. 
 

Självstängande golvbrunn 

En självstängande golvbrunn fungerar enligt samma princip som en backventil (se sid 16) och 
tillåter endast vattenströmning i en riktning. Brunnen kan stå emot ett tryck av cirka en meter 
vattenpelare men kan klara det dubbla om locket (silen) skruvas fast. Brunnen kräver 
regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött brunn i 
värsta fall inte ger något översvämningsskydd. 

Fördelar 

• Brunnen är automatisk. 
• Brunnen är förhållandevis enkel att installera. 
• Brunnen har automatisk luktspärr vid uttorkning. 
 
Nackdelar 

• Brunnen är inte lika trycksäker som en manuellt avstängningsbar golvbrunn. 

Backventil på avloppsledning 

En backventil skyddar fastigheten mot att vatten från gatuledningen tränger in i källaren 
genom golvbrunnar och andra avloppsenheter. Se till att inga andra avloppsenheter än de som 
kommer från källarplanet finns uppströms backventilen. Ventilen kan monteras under 
källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset. En backventil fungerar automatiskt och 
kan oftast även stängas för hand. Backventilen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens 
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skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött backventil i värsta fall inte ger något 
översvämningsskydd. 

Fördelar 

• Backventilen ger ett relativt gott skydd mot bakåtströmmande vatten. 
• Backventilen kan vid behov hållas stängd, t ex vid längre tids bortavaro. 
 
Nackdelar 
• Det finns risk att föroreningar hindrar klaffen i backventilen från att stängas helt. 
• Backventilen kan inte installeras i alla anläggningar. 
• Installation av en backventil kräver ingrepp i fastighetens ledningssystem. 
• Avloppsenheter uppströms backventilen är blockerade då ventilen är stängd. 
• Vid eventuella vattenläckor i huset kan vatten inte ledas bort. 
Ref: 
https://www.avloppscenter.se/vara-produkter/sjalvfallsledningar/backventil-for-avloppsror/ 

Pumpning av spillvatten 

Det säkraste sättet att undvika att avloppsvatten tränger in i källaren är att pumpa spillvattnet 
från källarplanet. Detta gäller för hus med källare inom områden med kombinerat 
avloppssystem. Vid pumpningen lyfts spillvattnet upp till marknivån och får sedan rinna med 
självfall ut till kommunens ledningar i gatan. Installationen kräver regelbundet underhåll och 
bör förses med larm som utlöses vid störningar i driften av pumpen. 

Fördelar 

• Pumpning är den säkraste lösningen för att undvika källaröversvämning. 
 
Nackdelar 
• En anläggning för pumpning kräver regelbunden tillsyn. 
• Installation av en anläggning för pumpning medför ingrepp i fastighetens 
avloppssystem. 
• Att bygga en anläggning för pumpning är relativt dyrt. 
• Vid strömavbrott leds avloppsvatten från källarplanet inte bort. 
 
Pumpning av dräneringsvatten 

Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är 
att pumpa dräneringsvattnet. Vid pumpningen lyfts vattnet upp till marknivån och får sedan 
rinna med självfall ut till kommunens ledningar. Installationen kräver regelbundet underhåll 
och bör förses med larm som utlöses vid störningar i driften av pumpen. 

Fördelar 
• Pumpning är den säkraste lösningen för att undvika att dagvatten tränger upp i 
dräneringssystemet. 
 
Nackdelar 
• En anläggning för pumpning kräver regelbunden tillsyn. 
• Installation av en anläggning för pumpning medför ingrepp i fastighetens 
avloppssystem. 
• Att bygga en anläggning för pumpning är relativt dyrt. 
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https://www.avloppscenter.se/vara-produkter/sjalvfallsledningar/backventil-for-avloppsror/


Använd källaren på ett lämpligt sätt 
 
För hus med källare krävs numera pumpning av dräneringsvatten från husgrunden. I vissa fall 
krävs även pumpning av spillvatten från källarplanet. Dessa krav på skydd mot översvämning, 
är en följd av de senaste decenniernas förändrade användning av källare. 

För att minska skadorna vid en eventuell översvämning bör man anpassa användningen av 
källaren efter aktuellt översvämningsskydd. Undvik alltför påkostad inredning i källaren och 
förvara inte dyr utrustning och värdefulla inventarier där om det inte finns ett fullgott 
översvämningsskydd. 

Källargolv av fukttåligt material, t ex klinker. 

Det är viktigt att informera hyresgäster om hur de kan använda källaren med hänsyn både till 
aktuellt översvämningsskydd och till fastighetens försäkringsvillkor. Exempelvis kan nämnas 
att en fastighetsägare som använde sin källare som lager inte fick någon ersättning eftersom 
källaren inte ska användas för sådana ändamål. 

Åtgärda problem med inträngande trädrötter 

Att rensa en ledning från trädrötter som trängt in genom rörskarvar ger bara ett kortsiktigt 
skydd mot stopp i avloppsledningar. Efter en rotskärning kommer rötterna igen med förnyad 
styrka. 

Rotskärningen måste därför upprepas med 2-3 års mellanrum. Den bästa lösningen för att 
undvika återkommande problem med rötter är att ta bort träd som står i närheten av 
avloppsledningar. Man bör inte placera nya träd nära avloppsledningar. Träd med speciellt 
aggressiva rötter såsom pil, poppel, parkslide och platan bör helt undvikas. 

Referenser: 

Referenstext från: 
https://www.valdemarsvik.se/vatten-avfall-miljo/vatten-och-avlopp/kallaroversvamning/ordlis
ta-begrepp-som-anvands-i-detta-avsnitt/ 
Referens MSB: Översvämning, Information från MSB 
Ref: Huddinge kommun 
https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/felanmalan-drift-och-underhall/oversvamn
ing/ 
https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/vatten-och-avlopp/oversvamning/ 
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