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Riktlinjer för parkeringsytor  
Dessa riktlinjer avser parkeringsplatser utan tak. 

Riktlinjer för parkeringsplatser med tak, så som parkeringshus, bussgarage, 
samfällighetsgarage, bostadsrättsgarage med mera, hanteras i dokumentet Riktlinjer för 
garage och verkstäder under tak. Du hittar dokumentet på vår webb: 

www.nackavattenavfall.se/riktlinjer 

Lokalt omhändertagande av dagvatten 
I första hand ska nyuppförda parkeringsplatser hantera sitt dagvatten genom att anlägga 
genomsläppliga ytor och LOD anläggning (LOD= lokalt omhändertagande av dagvatten). 
Exempel på LOD-anläggning är växtbädd, regnbädd, skelettjord eller annan grön 
dagvattenanläggning. 

 

 

Bilden visar ett exempel på genomsläpplig beläggning med LOD-anläggning. 
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Nacka kommun har tillsammans med Nacka vatten och avfall tagit fram anvisningar för 
dagvattenhantering på kvartersmark och allmän plats. Anvisningarna är en del av Nacka 
kommuns tekniska handbok och vänder sig i första hand till byggherrar, konsulter och 
kommunens tjänstemän. 

Det som främst anges i anvisningarna under avsnitt ”Anvisningar för utformning av 
dagvattensystem” som berör parkeringsplatser är: 

• att avrinningen ska begränsas genom anläggandet av en stor andel gröna ytor och 
genomsläppliga markbeläggningar på parkeringsytor 

• att de första 10 mm avrinnande vatten ska renas i en LOD-anläggning. Volymen ska 
beräknas för den reducerade arean. Det innebär att area x avrinningskoefficient x 10 mm 
ger den totala volymen som behöver hanteras i en LOD-anläggning innan avledning sker 
till dagvattenledningsnätet. 

 
Anvisningarna i sin helhet finns på Nacka kommuns hemsida: 

www.nacka.se/boende-miljo/dagvatten/dokument/ 

Anvisningar och principlösningar för dagvattenhantering på kvartersmark och allmän plats.pdf 

Oljeavskiljare 
Där det av olika skäl inte är möjligt att infiltrera dagvattnet ner i marken genom en 
genomsläpplig yta, eller vid befintliga parkeringsplatser där asfaltsbeläggning redan finns, 
gäller som riktmärke att ytor med fler än 20 parkeringsplatser ska ha en oljeavskiljare. 

 

Läs mer om oljeavskiljare här: 

www.nackavattenavfall.se/riktlinjer 

 

https://www.nacka.se/49648e/globalassets/underwebbar/teknisk-handbok/aktuella-bilagor/del-8-vatten-och-avfall/anvisningar-for-dagvattenhantering_180322.pdf
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