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Förord

Denna handbok behandlar den praktiska skötseln av öppna vägdagvattenanläggningar i form av
fördröjnings- och sedimentationsdammar med och utan riklig vegetation samt översilningsytor.
Den beskriver vilka åtgärder som är viktiga för att bibehålla anläggningarnas funktion och ger
exempel på kontroll- och uppföljningsprogram som kan anpassas till olika anläggningar.

Vägdagvattendammar och liknande anläggningar är ett effektivt sätt att motverka förorenings-
spridning med dagvattnet och skydda mark och vatten vid olyckor, men det råder stor osäkerhet
kring skötsel och kontroll av anläggningarna vilket ibland har inneburit bristfällig skötsel. Mål-
sättningen är därför att handboken ska fungera som ett stöd för både väghållare, konsulter och
entreprenörer.

Handboken baserar sig på svenska och internationella erfarenheter och har tagits fram av Sta-
tens geotekniska institut (SGI) med finansiering från Vägverket. Författare är Ebba Wadstein,
Maria Arm och Bo Lind, SGI, som har samarbetat med Vägverkets projektledare Magnus Bill-
berger och en referensgrupp inom Vägverket bestående av Matti Envall, Kjell Jansson, Martin
Larsson och Mats Lindqvist.
 
Ett skötselprogram ska upprättas för alla öppna vägdagvattenanläggningar som förvaltas av 
Vägverket. Införandet ska ske löpande med start 2009-09-01 och är anvisat i FSB version 2008 
konto 87.41. Denna publikation är ett stöd till hur dessa skötselprogram kan utformas. 
 
Vägverket i september 2008
 
 
Jan Pettersson 
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Summary

Pollution legislation and the European Water
Directive states that watercourses should be
protected against pollution. Wet ponds and
similar treatment facilities are used to retain
and remove pollutants from highway runoff.
Thereby they prevent the pollutants to be
discharged to ground or receiving watercour-
ses. The treatment facilities also provide en-
vironmental protection in case of road acci-
dents. It is the responsibility of the Road Ad-
ministration to ensure that discharges from
highways comply with the legislation and
therefore about 400 facilities for treatment of
highway runoff have been constructed in
Sweden since the nineties. However, the
maintenance of these facilities has proved to
be insufficient or even absent due to lack of
knowledge.

This guide deals with the maintenance of wet
ponds and wetland systems designed to treat
highway runoff. It also gives an overview of
common facilities used in Sweden and their
function. The objective is that the guide will
support the staff concerned, both at the Road
Administration and among contractors, in
their work with inspection and maintenance
of highway runoff treatment facilities.

The guide emphasizes the importance of de-
veloping a maintenance program for each
treatment facility. The program should com-
prise facility objectives, site details, mainte-
nance schedule and reports from previous
inspections. The maintenance schedule des-
cribes the frequency and the scope of inspec-
tions. It also describes routine and non-routi-
ne maintenance activities. The maintenance
schedule, that should be adapted to the facil-
ity in question, can be used in the tendering
procedure for regional road net maintenance.

Inspection should be performed regularly, at
least twice a year and in addition after torren-
tial rain, storms and road accidents. An ex-
ample of an inspection checklist is given in

the guide. This can be adapted to the facility
in question. An inspection should comprise
the cleaning performance, the technical in-
stallations and other devices. Inspection of
the cleaning performance could involve
checking of ditches, inlet and outlet, but also
vegetation and any eroded areas. Stop valve,
flow controller and oil separator are examp-
les of technical devices that need to be
checked. After inspection the filled-in check-
list should be filed in the maintenance pro-
gram and thereby it provides help to determi-
ne when the maintenance schedule is in need
for revision.

Normal maintenance activities for a wet
pond include cleaning and removal of debris
in inlet and outlet, mowing grass areas, clea-
ring brush wood as well as lubrication and
repairing of technical devices. Furthermore,
reed harvesting in the pond and in the water-
side is important in facilities rich in vegeta-
tion. Repairing of eroded areas could be ne-
cessary in all kinds of facilities.

In most ponds removing of accumulated
sediment will be needed to prevent clogging
or remobilisation of polluted sediment. The
frequency of removing depends on traffic
volume and on the performance of sediment
chambers upstream of the treatment facility
as well as on the vegetation and the size and
design of the pond. Since the degree of pollu-
tion determines which sediment handling is
suitable it is important to sample and analyse
the sediment before removing it. Preferably
the sediment should be reused within the
treatment facility area. If this is not possible,
it should be treated at an approved treatment
plant or landfilled. In all cases dewatering
could be necessary. The guide reports results
from previous studies of sediment composi-
tion which give information on how the con-
tent of pollutants and the leaching characte-
ristics of sediment may vary.
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Sammanfattning

Det ställs allt högre krav på att skydda yt- och
grundvatten mot föroreningar, inte minst ge-
nom det gemensamma vattendirektivet inom
EU. Dagvattendammar och liknande anlägg-
ningar är ett sätt att motverka förorenings-
spridning från vägdagvatten och skydda mark
och vatten vid olyckor. I Sverige påbörjades
utbyggnaden av anläggningar för vägdag-
vattenrening under 1990-talet och idag finns
det cirka 400 stycken. Det råder dock stor
osäkerhet kring skötsel och kontroll av dem.

Denna handbok behandlar den praktiska
skötseln av öppna dagvattenanläggningar i
form av fördröjnings- och sedimentations-
dammar med eller utan riklig vegetation
samt översilningsytor. Den ger också en
översikt över hur anläggningarna fungerar.
Målsättningen är att handboken ska vara ett
stöd för berörd personal på Vägverket samt
entreprenörer som inspekterar och sköter
anläggningarna.

Handboken betonar att varje anläggning ska
ha ett skötselprogram där syfte, anlägg-
ningsdata, beredskapsplan, skötselplan och
dokumentation från utförda inspektioner
ingår. I en skötselplan anges hur ofta anlägg-
ningen ska inspekteras och vad som ingår i
en inspektion. Dessutom ska den beskriva
vilka skötselåtgärder som är återkommande
och vilka åtgärder som görs vid särskilda
behov. Skötselplanen, som ska vara anpas-
sad till den specifika anläggningen, kan an-
vändas som underlag för upphandling.

Inspektion av en anläggning ska göras
minst två gånger per år och efter skyfall,
stormar och olyckor. I handboken finns ett
förslag till inspektionsprotokoll som kan
anpassas till respektive anläggning. Inspek-
tionen omfattar anläggningens renande funk-
tion, de tekniska installationerna och övriga
anordningar. I inspektionen av en anlägg-
nings renande funktion kan ingå att kon-
trollera diken, inlopp och utlopp men även

vegetationstillväxt och erosionsskador. In-
spektionen av tekniska installationer kan
omfatta kontroll av avstängningsventil, flö-
desreglerare och oljeavskiljare. Det ifyllda
inspektionsprotokollet ska arkiveras i sköt-
selprogrammet och utgör underlag för revi-
dering av skötselplanen.

Normala skötselåtgärder för en damm kan
vara rensning av brunnar och galler vid in-
lopp och utlopp, slåtter eller klippning av
slänter, slyröjning samt smörjning och repa-
ration av tekniska installationer. I en vegeta-
tionsrik anläggning kan dessutom slåtter av
vass och annan högproduktiv vegetation i
damm och i strandkanten vara nödvändig.
Reparation av erosionsskador kan vara aktu-
ellt i alla typer av anläggningar.

I de flesta vägdagvattendammar blir det på
sikt nödvändigt att rensa bort ansamlat
sediment för att bibehålla reningseffekten
och för att motverka att häftiga regn medför
uttransport av förorenat material. Rensning-
sintervallen beror på trafikmängden och hur
väl sedimentavskiljare uppströms anlägg-
ningen fungerar liksom på dammens storlek,
dimensionering och växtlighet. Mindre rens-
ningar av t,.ex. inlopp och utlopp kan behö-
va göras regelbundet. Sedimentets för-ore-
ningsgrad bestämmer vilken hantering som
är lämplig. Därför är det viktigt med prov-
tagning och analys innan sedimentupptag. I
första hand bör sedimentet återanvändas
inom anlägg-ningsområdet. I andra hand ska
det omhändertas vid en godkänd behand-
lingsanläggning eller en deponi. I samtliga
fall kan avvattning behövas. För att ge en
uppfattning om hur föroreningsinnehållet
och lakegenskaperna hos sediment varierar,
innehåller handboken resultat från tidigare
undersökningar.

Handbokens litteraturlista innehåller förutom
refererad litteratur även exempel på fördjup-
ningslitteratur i ämnet samt anslutande lagar.
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Dagvattendammar och liknande anläggning-
ar är ett effektivt sätt att motverka förore-
ningsspridning med dagvattnet och skydda
mark och vatten vid olyckor med farligt
gods.

Vägverket har som väghållare och sektors-
myndighet det direkta ansvaret för det statli-
ga vägnätets och hela vägtransportssektorns
miljöpåverkan inklusive påverkan på yt- och
grundvatten. I Vägverkets allmänna tekniska
beskrivning för vägkonstruktioner (ATB
VÄG) behandlas avvattning och dränering i
kapitel D. Där står bland annat: ”Avvatt-
ningssystem skall kunna samla upp och avle-
da dagvatten från vägytan och vägområdet
så att det inte uppstår översvämningar,
skadlig grundvattensänkning, skador på
dränering eller skador på vattentäkter och
annan känslig miljö.”

Utbyggnaden av anläggningar för vägdag-
vattenrening påbörjades i början av 1990-
talet och har sedan dess vuxit kraftigt. Idag
finns det finns uppskattningsvis över 400
anläggningar runt om i landet, men det råder
stor osäkerhet kring skötsel och kontroll av
dem. Enligt en enkät inom tre av Vägverkets
regioner (Väst, Sydöst och Mälardalen) va-
rierar skötseln av vägdagvattenanlägg-ning-
ar från ingen skötsel alls till inspektion var
fjortonde dag [37]. Att kunskapen om sköt-
sel varierar har även tidigare projekt visat
[27, 30]. Målsättningen är därför att denna
handbok ska fungera som stöd för både väg-
hållare, konsulter och entreprenörer.

Även i andra länder varierar skötseln av
vägdagvattenanläggningar. USA ligger se-
dan tidigare långt framme med anvisningar i
form av s.k. best practice sammanställningar
medan Norge och Frankrike arbetar med nya
anvisningar på området [37].

1. Inledning

Handbokens omfattning
Handboken behandlar två huvudtyper av
öppna dagvattenanläggningar där dagvatten
samlas och där sediment kan avsättas:
• Fördröjnings- och sedimentations-

dammar – en typ av avgränsade vattenom-
råden som, åtminstone under vissa tider,
har en eller flera öppna vattenspeglar.

• Översilningsytor – markytor dit vägdag-
vatten avleds för att infiltrera i marken
eller för att spridas vidare till en våtmark
eller direkt till en recipient.

I dagvattenanläggningar kan också ingå olje-
avskiljare och infiltrationsanläggningar som
enskilda installationer men de behandlas inte
separat i handboken. I vägsammanhang kan
en rad andra dagvattenanläggningar utnytt-
jas, till exempel perkolationsmagasin, av-
sättningsmagasin, vägdagvattenledningar
och diken. Dessa behandlas inte i handbo-
ken, men observera att skötseln av vägdag-
vattenledningar och brunnar uppströms en
öppen dagvattenanläggning har stor inver-
kan på anläggningens funktion och skötsel.

Handboken beskriver svenska och interna-
tionella erfarenheter kring den praktiska
skötseln av öppna vägdagvattenanläggning-
ar, inkluderande slåtter, rensning, sediment-
upptagning och omhändertagande av förore-
nade sediment. Den ger också exempel på
kontroll- och uppföljnings-program som kan
precisera anläggningarnas funktion utifrån
mätbara mål.

Slutligen beskriver handboken hur en grund-
läggande karakterisering av upptagna sedi-
ment kan göras enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter [5]. En sådan krävs om damm-
sedimenten ska deponeras. Karakterisering-
en ger också underlag för att bedöma möj-
ligheten för användning. För att ge en bild
av sedimentens kemiska egenskaper ingår en
sammanställning av analysresultat för några
provtagna dammsediment.

”Skötseln
av dag-

vattenan-
läggningar

behöver
förbättras”



7

2. Ordförklaringar

Här förklaras begrepp som används i handboken. I förekommande fall anges en källa vars full-
ständiga referens finns i referenslistan.

Begrepp Förklaring

Aerob – anaerob Med tillgång till fritt syre – utan tillgång till fritt syre.
Alifater Samlad beteckning för de alifatiska kolvätena som ingår i naturgas eller mineralolja. I alifatiska

kolväten binds kolatomerna till varandra i öppna, ej ringformiga strukturer. [20]

Aromater Benämning på kolväten som till skillnad från alifater har kolbindningar med ringstruktur, t.ex.
bensen, xylen och toluen. [20]

Avfall ”Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som i
nnehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.” (Miljöbalken, 15 kap 1§). [8]

Cancerogena ämnen, Cancerogena ämnen delas in i tre olika kategorier vid riskklassning enligt KIFS 2001:3. [2]
kategori 1-3 Kategori 1: Cancerframkallande hos människa.

Kategori 2: Skall betraktas som cancerframkallande hos människa.
Kategori 3: Möjligen cancerframkallande hos människa.

Dagvatten Tillfälligt förekommande avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten,
smältvatten, spolvatten eller framträngande grundvatten.

Denitrifikation En bakteriell process som återför kväve till luften. Den äger rum i syrefattiga miljöer, främst i stillaståen
de vattensamlingar eller vattensjuka marker, och innebär att nitrat (NO3

-) omvandlas till kväve (N2),
kväveoxid (NO) eller dikväveoxid (NÄO). [20]

DOC Dissolved Organic Carbon, dvs. löst organiskt kol.

Dränering Avvattning av vägkropp, jord, byggnadsdelar och andra markkonstruktioner genom avledning av vatten.

Externt dagvatten Dagvatten från det avrinningsområde utanför vägområdet som passeras av vägen. Observera att
vägområdet kan överföra vatten från ett avrinningsområde till ett annat genom t.ex. skärningar genom
befintlig topografi.

Farligt avfall Avfall med farliga egenskaper enligt avfallsförordningen (2001:1063). [10].

Fördröjnings- och Öppen anläggning som dämpar och fördröjer flödet av i detta fall vägdagvatten ut till recipient.
sedimentationsdamm Medför att suspenderat material sedimenterar.

Grundläggande "En noggrann bestämning enligt standardiserade provningsmetoder av ett avfalls sammansättning,
karakterisering dess lakbeteende på kort och lång sikt, avfallets övriga karakteristiska egenskaper samt dess

beteende i en deponi." [5].

Hydrofob – hydrofil Vattenavvisande - vattenbindande

Icke farligt avfall Avfall som inte är farligt enligt avfallsförordningen (2001:1063). [10].

Inert avfall Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar. Definieras
i Förordningen om deponering av avfall (2001:512) [9].

Kritiska parametrar Parametrar som är avgörande för avfallets egenskaper och som vid överensstämmelseprovning kan
(för deponering) användas för att avgöra om avfallet har förändrats i jämförelse med den grundläggande

karakteriseringen. [5]

L/S Förhållandet mellan vätska och fast material, liquid/solid. Används i laktester för att beskriva hur mycket
vatten som passerat genom materialet (perkolationstest) respektive varit i kontakt med materialet
(skaktest) vid analystillfället.
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MKM Betecknar "mindre känslig markanvändning utan grundvattenuttag" vid bedömning av förorenad mark.
Aktuellt markanvändningsalternativ avgörs av objektets exponeringsvägar, exponerade grupper samt
miljöns skyddsvärde. MKM innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning och att inget
grundvattenuttag görs. Marken kan exempelvis användas för kontor, industrier eller vägar. [22]

Mutagena ämnen, Ämnen som framkallar förändringar i DNA. Mutagena ämnen delas in i tre olika kategorier vid
kategori 1–3 riskklassning enligt KIFS 2001:3 [2].

Kategori 1: Mutagena hos människa.
Kategori 2: Skall betraktas som om de är mutagena hos människa.
Kategori 3: Möjligen mutagena hos människa.

Nitrifikation Energigivande bakteriell process som innebär att ammoniak (NH3) omvandlas via nitrit (NO2
-) till nitrat

(NO3
-). Den försiggår främst i mark och vatten med god syretillförsel. Vid nitrifikationen överförs kvävet

från en svårrörlig jon till en mycket lättrörlig sådan som lätt kan utlakas till grundvattnet eller via
avrinning till sjöar och vattendrag. [20]

PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, dvs. polycykliska aromatiska kolväten. Kolväten som innehåller en
eller flera bensenringar med två kolatomer gemensamma. Vissa PAH, som bl.a. förekommer i
bilavgaser, har starkt cancerframkallande egenskaper. [20]

Recipient Mottagande vattendrag.

Redoxpotential Materialets förmåga att avge elektroner (oxidation) eller att ta upp elektroner (reduktion). De viktigaste
ämnena som deltar i redoxreaktionerna är syre, kol, kväve, svavel, mangan och järn.

Sedimentationsdamm Se fördröjnings- och sedimentationsdamm.

Skötselplan Plan för inspektion, drift och underhåll.

Skötselprogram Omfattar anläggningsbeskrivning, skötselplan och skötselanvisningar samt dokumentation av utförda
inspektioner och åtgärder.

Suspenderat material Finfördelat fast material, t.ex. fin sand eller lerpartiklar, uppslammade i en vätska.

TOC Total Organic Carbon, dvs. totalt organiskt kol.

TS Torrsubstans.

Uppehållstid, aktuell Medeluppehållstiden för alla partiklar/vattenpaket som passerar en damm.

Våtmark Ett samlingsnamn för marker som står under mer eller mindre ständig påverkan av grundvatten eller
ytvatten och som utvecklat en flora och fauna som är anpassad till riklig tillgång på vatten. [41]

ÅDT Årsmedeldygnstrafik. Trafikmängd för en vägsträcka mätt som antal fordon/ dygn. Kan även mätas som
lastbilar/dygn eller axelpar/dygn.

Överensstämmelse- ”Undersökning av att avfall som skall deponeras överensstämmer med resultatet från provningen i den
provning grundläggande karakteriseringen och, där sådana finns, gällande mottagningskriterier för den

deponiklass där avfallet ska deponeras.” [5]

Översilningsyta En vegetationsklädd yta som dagvatten kan översila. Fångar upp föroreningar och fördröjer avrinningen.



9

3. Öppna vägdagvatten-
anläggningar

Källor och spridningsvägar för föroreningar i vägdagvatten (efter [31])

Kapitel 3   Öppna vägdagvattenanläggningar

Varför och var används öppna
vägdagvattenanläggningar?
Vägdagvatten bildas genom avrinning från
vägytan och andra hårdgjorda ytor inom
vägområdet. Det är förorenat av avgaser,
partiklar från fordonskorrosion och vägban-
ans nötning, användning av kemiska medel
samt utläckage från anläggningsmaterial
[30].

Huvudsyftet med en vägdagvattenanlägg-
ning är att motverka spridning av dessa föro-
reningar till omgivande mark, grundvatten
eller ytvatten. Dagvattenanläggningar kan
även ha som syfte att skydda mark och vat-
ten vid olyckor med farligt gods. Detta är

särskilt viktigt inom skyddsområde för vat-
tentäkter.

Förutom ovanstående miljömässiga motiv
finns även:
• hydrauliska motiv – motverka överbelast-

ning av nedströms liggande trummor,
brunnar och ledningar,

• estetiska motiv – skapa en attraktiv och
artrik vägmiljö,

• ekonomiska motiv – uppnå en ekono-
miskt effektiv hantering av vägdagvatt-
net.

Samtliga fyra motiv förekommer i Sverige,
men det miljömässiga dominerar följt av det
hydrauliska motivet.

• Varför och var används öppna vägdagvattenanläggningar?
• Hur fungerar reningsprocessen?
• Olika typer av vägdagvattenanläggningar
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Del av vägdagvattenanläggning vid väg E20 från Barva, Eskilstuna.

Kapitel 3   Öppna vägdagvattenanläggningar

Dagvattnets innehåll av föroreningar och
recipientens känslighet är avgörande för hur
dagvattnet ska behandlas. Öppna dagvatten-
anläggningar kräver förhållandevis lite sköt-
sel jämfört med ett reningsverk. I Sverige
har det byggts öppna vägdagvattenanlägg-
ningar främst i regionerna kring Stockholm,
Göteborg och Malmö samt längs de stora
europalederna som har stora trafikmängder.
Även i andra länder såsom USA, Frankrike
och Tyskland och på senare år även i Dan-
mark och Norge är det vanligt att rena väg-
dagvatten i öppna anläggningar [37].

Hur fungerar renings-
processen?
Föroreningar avskiljs från dagvatten genom
olika processer. Sådana föroreningar som är
bundna till partiklar avskiljs genom sedi-
mentation. Partiklarna kan även filtreras bort
genom att de fastnar i vegetation. Lösta för-
oreningar kan omlagras kemiskt och bindas
till sediment eller tas upp av växter. Rening
kan också ske genom mikrobiell nedbryt-
ning av organiska föreningar (oljor, lös-
ningsmedel etc.).

Olika föroreningar är bundna till partiklar i
varierande grad och avskiljs därför olika
effektivt i skilda typer av anläggningar [32].
Organiska föreningar, till exempel PAH, är
ofta starkt hydrofoba och bundna till partik-
lar. För metaller varierar förmågan till fast-
läggning i sediment beroende på pH, redox-

potential, syrehalt och vilken metall det är
fråga om. Bly är huvudsakligen, till 80–
90 %, bundet till partiklar i dagvattnet. Olje-
föroreningar som har lägre densitet än vatten
flyter på ytan och kan därför samlas upp vid
ett dammutlopp eller i enkla oljeavskiljare
uppströms anläggningen.

Vegetation i vägdagvattenanläggningar för-
stärker reningseffekten, men är inte nödvän-
dig i anläggningar som renar vattnet genom
sedimentation, fastläggning och filtrering.
Med vegetation förstärks den mikrobiella
kväveomsättningen genom nitrifikations-
och denitrifikationsprocesser vilket leder till
ökad kvävereduktion. En ökad reningseffekt
uppnås dessutom genom att olika ämnen tas
upp i växternas biomassa, genom att partik-
lar fastnar på vegetationen samt genom
minskad erosion [27]. En tysk studie har
visat att vid infiltration av vägdagvatten
genom diken och slänter, kan tungmetaller
(Cd, Pb, Zn) och mineralolja fastläggas bätt-
re än vid sedimentation i dammar, framfö-
rallt om dammen har hårdgjord botten utan
vegetation. I en sådan damm medförde häfti-
ga regn uppvirvling och transport av sedi-
ment varvid reningseffekten försvann [19].

Sedimentavsättning och reningseffekt är
starkt beroende av anläggningens utform-
ning och den så kallade hydrauliska effekti-
viteten, dvs. förmågan att sprida inkomman-
de vatten jämnt över anläggningen.
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Fördröjnings- och sedimentationsdamm.

Översilningsyta.

Kapitel 3   Öppna vägdagvattenanläggningar

Olika typer av öppna
vägdagvattenanläggningar
Det vanligaste sättet att fånga upp och ta
hand om dagvatten från vägar, parkerings-
platser och andra trafikytor är med hjälp av
fördröjnings- eller sedimentationsdammar.
Andra anläggningstyper är gräsbevuxna
kanaler och diken, översilningsytor, infiltra-
tionsanläggningar och våtmarker.

I en fördröjnings- eller sedimentationsdamm
renas vattnet i första hand genom sedimenta-
tion på grund av fördröjning och dämpning
av vattenflödet. I en damm med riklig vege-
tation deltar även våtmarksväxterna i re-
ningsprocessen. Det finns i huvudsak två
typer av öppna dagvattendammar, våt damm
som är avsedd att hålla en permanent öppen
vattenspegel samt torr damm som är avsedd
att tömmas (genom avledning eller infiltra-
tion) mellan avrinningstillfällena.

Gräsbevuxna kanaler, diken och översil-
ningsytor är exempel på så kallade vegetati-
va metoder.  Där används de bevuxna ytor-
nas naturliga förmåga att minska transport-
hastigheten, öka sedimentationen, filtrera
löst material och öka infiltrationen [41].

I en infiltrationsanläggning lagras dagvattnet
temporärt för infiltration i marken.

Våtmarker är ett samlingsnamn för marker
som står under mer eller mindre ständig på-
verkan av grundvatten eller ytvatten och
som utvecklat en flora och fauna som är
anpassad till riklig tillgång på vatten. Det
finns både naturliga och anlagda våtmarker.
[41]

Flertalet vägdagvattenanläggningar i Sverige
är fördröjnings- eller sedimentationsdammar
som ibland kombinerats med en översil-
ningsyta, infiltrationsanläggning eller våt-
mark. Kombinationen översilningsyta/infil-
trationsanläggning förekommer också [30].

I handboken behandlas följande två huvud-
typer:
• Fördröjnings- och sedimentationsdamm

med eller utan riklig vegetation
• Översilningsyta

Fördröjnings- och sedimentationsdamm med riklig vegetation
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Fördröjnings- och sedimenta-
tionsdamm vid E20 förbi
Eskilstuna (Barva damm 2).
Vid högre vattenstånd har
vattnet möjlighet att översila
vegetationen.

Fördröjnings- och
sedimentationsdamm
En damm dämpar och fördröjer dagvatten-
flödet ut till recipienten vid snösmältning
och kraftiga regnfall. Samtidigt renas vattnet
genom sedimentering av partikulärt materi-
al, genom upptag av löst material till växter
och genom adsorption av finmaterial till
bottensedimenten. Dammar fungerar bra för
avskiljning av partikelbundna föroreningar,
men för avskiljning av kväve fyller vegeta-
tionsfria dammar ingen funktion [31].

Dammar kan också ge ett gott skydd vid
olyckor med farligt gods och rätt utformade
kan de göra vägmiljön mer estetiskt tilltalan-
de. Näst efter diken är dessa dammar den
vanligaste egentliga anläggningsformen för
behandling av vägdagvatten och utgör 70 %
av Vägverkets anläggningar [30].

Hur effektiv en damm är från reningssyn-
punkt beror på hydrologin (vattenomsätt-
ningen), hydrauliken (strömningsförhållan-

den) och reningsprocessen dvs. sedimenta-
tion, växtupptag och denitrifikation.

Partiklar med partikelbundna föroreningar
som tungmetaller och PAH sedimenterar på
grund av att vattnets hastighet minskar. Up-
pehållstiden bör vara 12–24 timmar och blir
ofta förlängd om dammen har en slingrande
form eller har skärmar vid inlopp och ut-
lopp.

Rätt vattenvolym är viktigt och innebär rätt
vattendjup, dvs. ett minimidjup som förhin-
drar att bottenmaterialet slammas upp eller
eroderas bort och ett maximidjup som med-
för aeroba, syrerika förhållanden. Aeroba
förhållanden är nödvändiga för att fosfor och
tungmetaller ska ackumuleras i bottensedi-
menten istället för att frigöras genom kemis-
ka processer. Rätt vattendjup i en damm är
normalt 1–1,5 m och vid regn 2–2,5 m.

Principskiss över fördröjnings- och sedimentationsdamm [27].

”I dammar avskiljs
föroreningar genom

sedimentation”

Kapitel 3   Öppna vägdagvattenanläggningar

Inlopp

Utlopp
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Kapitel 3   Öppna vägdagvattenanläggningar

Vegetationsrika dammar
Vegetation i en damm ökar reningseffekten
genom att fungera som filter för partikulärt
material. Reningen sker också via mikroor-
ganismer som lever på växternas ytor och
svarar för nedbrytning och denitrifikation.
Nedbrytningen är störst i aeroba, syrerika
miljöer medan kväverening genom denitrifi-
kation kräver anaeroba, syrefattiga miljöer.
Därför medför varierade djupförhållanden
med olika växtlighet i dammen både biolo-
gisk nedbrytning av organiskt material, i
viss grad även oljeprodukter [31], och en bra
kväverening. Det organiska slammet som
bildas efter nedbrytningen fastlägger fosfor
och tungmetaller effektivt.

Våtmarksväxter kan introduceras genom att
slam tillförs från en naturlig våtmark, men
växter etablerar sig även spontant. Följande
växter har bra reningsfunktion:

• Kaveldun – är försurningstålig och kan
uthärda 2,5–3 m vattendjup under kortare
perioder men 20–30 cm är lämpligast.

• Säv – föredrar stillastående vatten och
kan uthärda 2,5–3 m vattendjup under
kortare perioder men 20–30 cm är lämp-
ligast.

• Bladvass – föredrar stillastående vatten
och kan växa i upp till 2 m vattendjup.

• Starr och tåg – tål inte att dränkas under
längre perioder av högvatten. Många
arter bildar tuvor.

Vegetationen ska skördas och samlas upp för
att förhindra uppgrundning av dammen som
leder till en försämrad funktion. Dock är
växtrester inte bara negativt. De kan bilda
ett tätande lager på botten i nyanlagda dam-
mar och därmed hindra diffust läckage som
kan vara ett problem på torv- och sandjor-
dar.

Vegetationsrik damm vid E4 i
Stockholm (Linneaholmsdam-
men)

”Vegetationen fungerar som
filter för partikulärt material”
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Kapitel 3   Öppna vägdagvattenanläggningar

1) Normalt vägdagvatten innehåller mindre än 1 mg/l olja mätt som opolära alifatiska kolväten. Högre
halter har dock noterats vid vägar med högt ÅDT, särskilt i samband med snösmältning [40].

Susegårdens våtmark längs E6 i Getinge.

Principskiss över infiltrationsanläggning, (plan + sektion)  (efter [21])

1. Bottenyta
2. Spridningslager
3. Spridningsledning
4. Materialskiljande skikt
5. Återfyllnad
6. Inspektionsrör

Kombination med andra reningssteg
En damm kombineras ofta med andra steg i
reningsprocessen, såsom oljeavskiljare eller
en damm för försedimentering av grus och
sand innan huvuddammen eller en infiltra-
tionsanläggning eller våtmark innan vattnet
når ut till recipienten.

Dammar har i de flesta fall en oljeavskiljan-
de effekt som är tillräcklig för det normala
vägdagvattnets oljeinnehåll 1). För att upp-
täcka stora oljeläckage i ingående vatten och
kunna hindra dessa från att nå dammen eller
recipient och orsaka kostsamma rensningar
av oljehaltigt sediment eller oljeförorenad
vegetation installeras ibland en oljeavskilja-
re vid inloppet till huvuddammen. En enkel
oljeavskiljare arbetar enligt gravimetrisk
princip, det vill säga att olja/bensin som är
lättare än vatten avskiljs och lägger sig på
ytan, medan slam och partiklar som är tyng-
re än vatten faller till botten.

Det förekommer att sedimentationsdammar
har en infiltrationsanläggning som sista re-
ningssteg innan vattnet släpps till recipient.
Då renas vattnet i befintlig mark genom att
partiklar och föroreningar infiltrerar genom
marken och fastläggs i markprofilen. Består
marken av för täta jordlager, till exempel
lera, kan förstärkt infiltration åstadkommas
genom anläggning av en markbädd med
grusig sand. I Naturvårdsverkets faktablad 4
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Principskiss av våtmark [27].

och 5 om Infiltrationsanläggningar och
Markbäddar för rening av spillvatten från
enstaka hushåll [21] beskrivs sådana anlägg-
ningars funktion.

En del dammar kombineras med en anlagd
eller naturlig våtmark som ett sista renings-
steg. Ingående vatten ska vara fritt från olja
då det kan bli mycket dyrt att sanera sedi-

ment i en våtmark. Våtmarken bör hållas
relativt grund så att vattenmassan inte skik-
tas [34]. På så sätt gynnas nitrattillförseln till
de syrefattigare sedimenten där denitrifika-
tionen sker. Syresättning av sedimentens
ytskikt gör att fosfor hålls kvar och att me-
taller inte löses ut. En våtmark har ofta en
rik flora och fauna och är ett positivt inslag i
landskapsbilden. Se vidare i avsnittet Vege-
tationsrika dammar.

Principskiss av översilningsyta [27].

Översilningsyta
En översilningsyta är en vegetationsklädd
yta som fångar upp föroreningar och fördrö-
jer avrinningen. Vatten infiltrerar också i
marken. Under infiltrationen fastnar parti-
kelbundna föroreningar såsom tungmetaller
och PAH i jordens porer [31].

Funktionen hos en översilningsyta liknar
den hos ett gräsklätt dike. Täta grästorvor
minskar flödeshastigheten och ökar deposi-
tionen. Ju större avsättningen är desto mer
grönmassa krävs. Gräs avskiljer förorening-
ar effektivare än buskar eller träd och högt
och tätt gräs är mest effektivt eftersom det
även motverkar erosion.

På grund av risken för erosion och bildning
av fåror är det viktigt att dagvattnet fördelas
ordentligt över ytan. Erosion kan också und-
vikas genom att ytans lutning inte överskri-
der 5 % [32] och genom att ytan förstärks
med kokosmattor eller någon annan typ av
erosionsnät [35].

Översilningsyta vid E20 förbi Eskilstuna (Barva damm 4)

Kapitel 3   Öppna vägdagvattenanläggningar
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4. Skötsel och skötselprogram

Dagvattendamm vid E6 (Gäddeknippeln).

Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram

”Alla anläggningar ska
ha ett skötselprogram”

• Skötselprogram
• Upphandling
• Inspektion och skötselåtgärder generellt
• Inspektion och skötsel av fördröjnings- och sedimentationsdamm
• Inspektion och skötsel av översilningsyta
• Bildexempel
• Exempel på ifyllt inspektions- och åtgärdsprotokoll
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Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram

Skötselprogram
Alla öppna dagvattenanläggningar ska ha ett
skötselprogram och för många större anlägg-
ningar finns specifika program framtagna.
Ibland ställs även krav på kontrollprogram
från kommun och länsstyrelse. Om skötsel-
program saknas kan ett generellt sådant tas
fram med hjälp av denna handbok. Skötsel-
programmet förvaras lämpligen hos ansvarig
personal på Vägverket för att kunna använ-
das vid upphandling av entreprenörstjänster.

I skötselprogrammet ska ingå:
• en beskrivning av anläggningen inklusive

ritningar eller skisser,
• en skötselplan med tidsintervall för in-

spektion, drift och underhåll samt inspek-
tionsprotokoll,

• skötselanvisningar för tekniska detaljer
såsom oljeavskiljare och pumpar,

• dokumentation av utförda inspektioner
och åtgärder.

I vissa fall ingår flera anordningar i samma
skötselprogram, till exempel anordningar för
skydd av en grundvattentäkt.

Om ingen anläggningsbeskrivning finns ska
en sådan upprättas, speciellt innan upptag av
sediment görs. Detta är viktigt eftersom då-
lig kännedom om anläggningens utformning
kan leda till felaktiga åtgärder som förstör
tätskikt eller på annat sätt äventyrar anlägg-
ningens funktion. Vid ändring av anlägg-
ningen ska skötselprogrammet revideras.

Upphandling
Skötsel av öppna vägdagvattenanläggningar
kan ingå vid upphandling av entreprenör för
drift- eller ansvarsområde. Hänvisning ska
då göras till anläggningarnas skötselprogram
och tillhörande skötselplaner ska uppdateras
i samband med upphandlingen. Det är även
lämpligt att denna handbok bifogas förfråg-
ningsunderlaget.

Exempel på innehåll i ett skötselprogram  

Rubriker Innehåll 

Syfte Anläggningens syfte t.ex. rening av vägdagvatten för skydd av 
grundvattentäkt, hydrauliska motiv och/eller estetiska motiv. 

Orientering Skötselprogrammets bakgrund och omfattning.  

Områdesbeskrivning Situationsplan med beskrivning av omgivning som påverkar 
anläggningen och anläggningens funktion t.ex.  
- väg som berörs (med trafikmängd, typ av trafik, farligt gods) 
- grundvattentäkt (med storlek, antal personer som den försörjer, 

grundvattennivåer) 

Anläggningsdata Beskrivning av anläggningen (med dammvolym, dammarea, 
avrinningsyta och eventuellt tätskikt) med hänvisning till plan-, 
profil- och tvärsektionsritningar. 

Försiktighetsåtgärder Beskrivning av skyddsområde (vattenskydd, naturskydd etc.) så att 
försiktighetsåtgärder vidtas vid driftarbete inom skyddsområdet. 

Handlingsplan vid akut 
olyckssituation 

Beskrivning av vad som ska göras vid en akut olycka, t.ex. kontakta 
Räddningstjänsten i kommunen och stänga avstängningsventiler.  

Ansvarig Uppgift om vem som ansvarar för inspektion, drift och underhåll. 

Skötselplan Beskrivning av vilken inspektion som krävs (inspektionsprotokoll), 
vilka drift- och underhållsåtgärder som kan vara aktuella, hur ofta 
de ska utföras och under vilken period på året de ska utföras. Finns 
det ett kontrollprogram för anläggningen kan viktiga punkter i detta 
läggas in i skötselplanen. 

Rapportering och  
dokumentation 

Protokoll från utförd inspektion och andra åtgärder. Datum för 
uppdatering av skötselplanen. 

Distribution av  
skötselplanen 

Uppgift om vilka som har delgivits skötselplanen, t.ex. ansvarig 
driftledare på Vägverket samt entreprenör. 
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En skötselplan är lämpligen uppdelad i
grundskötsel och tilläggsåtgärder. I grund-
skötseln ingår inspektion samt mindre sköt-
selåtgärder för den renande funktionen, dvs.
för diken, inlopp, utlopp, vattendjup, vatten-
flöde och vegetation. Vidare ingår inspek-
tion och mindre skötselåtgärder för de tek-
niska installationerna såsom bräddavlopp,
avstängningsventil, flödesreglerare, oljeav-
skiljare och infiltrationsanläggning. Mindre
skötselåtgärder kan definieras som åtgärder
till en kostnad av upp till ett halvt basbe-
lopp. I tilläggsåtgärderna kan ingå repara-
tion av större erosionsskador samt borttag-
ning av sediment.

Entreprenören ansvarar för att inspektion
och utfört driftarbete dokumenteras. Rapport
om utfört arbete ska skickas till ansvarig
personal på Vägverket, till exempel driftle-
daren, och arkiveras i skötselprogrammet.

Inspektion och skötsel-
åtgärder generellt
Inspektion
För att skötseln ska vara effektiv behövs
regelbundna inspektioner av såväl anlägg-

ningens renande funktion som tekniska in-
stallationer. Inspektion ska utföras minst två
gånger per år – på våren efter snösmältning-
en och på hösten i augusti-september. In-
spektion med funktionskontroll ska alltid
göras efter olyckor.

Personer som ska arbeta med inspektionen
ska ha tillgång till skötselprogram, skötsel-
plan, inspektionsprotokoll samt denna hand-
bok.

Vid varje inspektion kontrolleras om anlägg-
ningen fungerar som den ska, om något har
gått sönder sedan sist och vad som i så fall
behöver lagas. Inspektören ska även bedöma
om den befintliga skötselplanen är tillräcklig
eller behöver revideras.

Varje inspektion ska dokumenteras med da-
tum, observationer samt åtgärder och repara-
tioner som den resulterat i. En sådan doku-
mentation hjälper till att förbättra skötselpla-
nen och visar samtidigt att anläggningen
verkligen underhålls. Ett exempel på ifyllt
inspektions- och åtgärdsprotokoll finns sist i
detta kapitel och sist i handboken finns ett
tomt protokoll. Tanken är att det ska anpas-
sas till respektive anläggning 2).

Kraftig vassväxt i våtmark vid E20, förbi Eskilstuna (Barva).

2) Ett protokoll i Word-format går att ladda ner från Vägverkets hemsida.

”Inspektion ska utföras minst två gånger per år”
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Skötselåtgärder
Det är viktigt att nödvändiga reparationer
utförs snarast. Däremot kan tidpunkten för
rutinunderhåll som gräsklippning vara flexi-
bel och variera med hänsyn till väderförhål-
landen.

Vid olyckor och haverier, som ger utsläpp av
drivmedel och andra kemikalier, ska anlägg-
ningens handlingsplan med ingående manual
för efterbehandling följas. Finns ingen hand-
lingsplan för akuta olyckssituationer kan en
sådan tas fram med hjälp av Handledning -
Beredskapsplanering för skydd av vattentäkt
vid olycka med farligt gods [42]. Handlings-
planen eller beredskapsplanen ska ingå i
anläggningens skötselprogram.

Skötselutrustning av rutinkaraktär kan an-
skaffas med kort varsel, men utrustning som
behövs för ”katastrofreparationer” kan vara
svårare att få tag på. Sådan utrustning ska
därför lagerhållas på lämplig plats för att
kunna användas när omedelbar reparation
måste göras.

En allmän rekommendation är att underhåll
av dagvattenanläggningar ska utföras av lätt
utrustning eftersom tunga maskiner och for-
don med breda larver eller hjul kan packa
markytan och därigenom försämra anlägg-
ningens funktion. I särskilda fall, när avsik-
ten är att förhindra igenväxning vid en
strandkant, kan tunga fordon eller grävma-
skiner vara nödvändiga för att sönderdela
rotfilten av vass eller starr.

Generell checklista
Med hjälp av följande checklista kan en an-
passad skötselplan upprättas för varje an-
läggning. Skötselplanen ska även ange hur
ofta inspektioner och skötselåtgärder ska
utföras. Vad som är lämpliga tidsintervall
varierar dock mellan olika anläggningar och
erfarenheten får utvisa hur stort behovet är i
det enskilda fallet. I följande två avsnitt ges
förslag till tidsintervall för skötsel av dam-
mar och översilningsytor. Dessa kan använ-
das tills tillräcklig erfarenhet har byggts upp.

Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram

Riklig vegetation med blad-
vass i förgrunden.



20

Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram

Generell checklista med inspektionspunkter och skötselåtgärder 

Nr Anläggningsdel Inspektion  Eventuell åtgärd 
A  Anläggningens renande funktion 
A1 Diken, inlopp och 

utlopp  
• Kontrollera att inte sand, skräp, grenar, löv, 

utfällningar etc. hindrar vattenflödet.  
• Kontrollera att diken avvattnas efter skyfall. 
• Kontrollera att inga erosionsspår finns. 

• Borttagning av skräp. 
• Rensning och slamsugning 

av igensatta sandfång, 
ledningar och brunnar. 

A2 Vattendjup och 
flöde 

• Kontrollera vattendjupet på strategiska platser, 
t.ex. vid inlopp och utlopp och jämför med 
referensnivå, notera om plantorna är 
översvämmade.  

• Notera uppgrundning pga. döda växtrester.  
• Notera tecken på felaktigt flöde, t.ex. en fåra som 

bildats på anläggningens botten. 

• Borttagning av skräp. 
• Borttagning av slamhinder  

med spade eller grävmaskin. 
• Kontroll av anläggningens 

dimensionering.  
• Kontroll av ledningar, brunnar 

eller dämningar i utloppets 
recipient.  

A3  Vegetation  • Kontrollera växtetableringen, framförallt de första 
åren, jfr med anläggningsplanen. 

• Kontrollera att inte anläggningsytor som ska vara 
öppna växer igen med sly. .  

• Kontrollera att ev. gräsklippning utförts enligt 
plan, minsta klipphöjd etc. 

• Kontrollera igenväxning mot strandkant.  
• Kontrollera att vegetationen inte täcker för stor 

del av vattenytan, jfr med 
anläggningsbeskrivningen. 

• Hjälpplantering eller sådd. 
• Ogräsbekämpning. 
• Slyröjning. 
• Markarbete med traktor, 

grävmaskin eller jordfräs för 
att hindra igenväxning med 
t.ex. vass. 

• Ängsslåtter med lie eller 
trimmer, slåtterhöjd anpassad 
efter plats. 

• Uppsamling av slåtterhö. 
• Klippning av gräsytor, 

klipphöjd anpassad efter 
plats. 

A4 Erosionsskador och 
andra skador 

• Notera erosionsskador i slänter och kanter. De 
får inte påverka anläggningens funktion. 

• Kontrollera stenytor så att ytan är ren och att 
översta lagret inte behöver läggas om. 

• Reparation av slänter med 
erosionsnät. 

• Reparation och återställande 
av stensättningar. 

A5 Bottensediment • Kontrollera tjocklek på strategiska platser, t.ex. 
vid inlopp, fördamm och utlopp. Ta bort sediment 
från fördamm och andra sedimentfång när 50% 
av ursprungliga vattenvolymen försvunnit eller 
när sedimenttjockleken överstiger 30 cm. 

• Borttagning av sediment 
genom slamsugning eller 
uppgrävning. 

• Upptagna sediment hanteras 
enligt Kapitel 5. 

B  Tekniska installationer 
B1 Bräddavlopp • Kontrollera att in- och utlopp fungerar. • Borttagning av slamlager i  

brunnar. 
B2 Avstängningsventil • Kontrollera funktionen samt smörjbehov. • Rengöring och smörjning av 

rörliga delar. 
B3 Flödesreglerare • Kontrollera genomströmningen och att 

nivåskillnaden mellan reglerarens in- och utlopp 
inte varierar vid normalt flöde. 

• Rensning. 

B4 Oljeavskiljare • Notera förekomst av olja och om olja upptäcks:  
– Kontrollera flytlager av olja med skopa. 
– Kontrollera bottenlager av oljeslam med sticka. 

• Utredning av omfattning och 
orsak till oljespill.  

• Slamsugning av flyt- och/eller 
bottenlager samt omhänder-
tagande av oljeslam vid 
godkänd 
behandlingsanläggning. 

B5 Infiltrations-
anläggning 

• Inspektera brunnar, ledningar och inspektionsrör  
och kontrollera vattennivån i utgående ledningar.  

• Rensning av rör och ledningar. 

C  Övrigt 
C1 Skyltar • Kontrollera att skyltar enligt skötselplanen finns 

och är intakta. 
 

C2 Nycklar och  
tillgänglighet 

• Kontrollera att nycklar till bommar fungerar.  
• Kontrollera att tillfartsväg och parkering för 

tillsynsfordon är i ordning. 

• Snöröjning av tillfartsväg. 
• Grusning av tillfartsväg. 

C3 Stängsel • Kontrollera att skyddsstängsel är helt.  • Reparation av stängsel. 
C4 Telefonlista till  

ansvariga och  
Räddningstjänsten 

• Kontrollera att telefonnummer för akutåtgärder 
stämmer. 
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Inspektion och skötsel av
Fördröjnings- och sedimenta-
tionsdamm
Viktiga inspektionspunkter för en damm är
inlopp, utlopp, vattendjup, vegetation och
tekniska installationer.

Inloppet ska vara utformat så att flödet av
inkommande vatten dämpas och vattentill-
förseln blir jämn. Utloppet ska vara utformat
så att vattnet får tillräcklig uppehållstid i
dammen.

Vattendjupet ger en indikation på den re-
nande funktionen. Rätt vattendjup är ett mi-
nimidjup som förhindrar att bottenmaterialet
slammas upp eller eroderas bort och ett
maximidjup (normalt 1–1,5 m och vid regn
2–2,5 m) som gör att anaeroba, syrefattiga,
förhållande undviks. Aeroba, syrerika för-
hållanden är viktigt för att fosfor och tung-
metaller ska kunna ackumuleras i botten-
sedimenten. Rätt vattendjup kräver en tät
botten med membran eller liknande så att
oönskad infiltration undviks. Dessutom ska
diken och andra tillflöden vara täta så att
vägdagvattnet verkligen når dammen.

Referensnivåer för vattendjupet på strategis-
ka platser, till exempel vid inlopp och ut-
lopp, bör anges i anläggningsdata så att ni-
vån kan kontrolleras. Är vattendjupet onor-
malt lågt eller högt en längre tid bör orsaken
undersökas och åtgärdas. En orsak till för
liten vattenvolym kan vara läckage i dikena
och okontrollerad infiltration vid stolpfunda-
ment och liknande. Onormalt hög vattennivå
kan bero på igensatt utlopp, uppdämd bäck
nedströms eller inläckage av annat vatten än
vägdagvatten.

Vegetationsskötsel
Det är önskvärt med en viss mängd rotfasta
växter i dammen eftersom det lugnar ström-
ningen vid botten och därigenom underlättar
sedimentationen. I en anlagd våtmark är
målet en mångfald av växter som har olika
uppgift. För att behålla starr och tåg (halv-
gräs) i strandkanterna får inte stranden stän-
digt vara översvämmad. Vass, säv och kavel-
dun är tåligare för översvämning. Vegeta-

tionsetableringen kan behöva kontrolleras,
särskilt de första åren. Det kan dock ingå i
anläggningsentreprenörens garantiåtagande.

En vägdagvattendamms estetiska roll gynnas
av att det finns en vattenspegel och ett rikt
fågelliv. Fågellivet stimuleras i sin tur av att
det finns öar med buskvegetation. I större
dammar gynnas fågelliv och våtmarksväxter
av en långgrund strandkant.

I det blötare partiet i bakgrunden syns bladvass
och kaveldun. I förgrunden syns en tuva med
tåg samt högörtsvegetation som inte klarar
ständig blöta.

Inne bland vassen växer fröproducerande växter
som svalting som uppskattas av många fåglar.

Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram
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Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram

Alltför stor gräs- eller starrtillväxt liksom
igenväxning med sly längs kanterna kan
medföra att vattenflödet tar nya vägar och
därför krävs slåtter och andra åtgärder. Röj-
ning av sly i strandkanterna är viktig liksom
slåtter av högproduktiva bestånd som vass
och kaveldun, särskilt vid inlopp och utlopp.
Detta görs lämpligen på sensommar eller
förhöst.

Kännetecken för igenväxning av en damm är
att vassen bildar ridå mot den öppna vatten-
spegeln och högväxta gräs bildar kraftiga
tuvor. Efter en tid börjar buskar och träd
vandra in. För att förhindra igenväxning och
uppgrundning kan det så småningom behö-
vas markarbeten för att sönderdela vassen
eller starrens rotfilt. Detta kan göras med
grävmaskin eller genom att köra med traktor
eller jordfräs i strandkanten. Det är då vik-
tigt att inlopp, utlopp eller slänter inte ska-
das. Maskiner med dubbelmontage eller
extra breda däck kan behövas.

Tekniska installationer och komplette-
rande reningssteg
Avstängningsventiler, oljeavskiljare och
fördelningsbrunnar behöver regelbunden
skötsel med rensning, rengöring och/eller
smörjning för att fungera. Det är också vik-
tigt att inte inlopp och utlopp är igensatta av
skräp, avlagringar eller sediment. Upptäcks
olja i oljeavskiljare eller andra delar av an-
läggningen ska alltid omfattningen och orsa-
ken utredas.

Dålig funktion hos en infiltrationsbädd kan
bero på att bäddmaterialet har fel egenskaper
såsom fel genomsläpplighet eller otillräcklig
förmåga att binda föroreningar. Det kan ock-
så bero på att byggfordon har packat till ytan
eller på att försedimentering saknas så att
ytan har slammat igen. Vid inspektionen ska
infiltrationsytans öppenhet kontrolleras.

Skötsel av anslutande våtmarker domineras
av vegetationsskötsel som beskrivits i före-
gående avsnitt.

Sedimentborttagning
Sediment behöver rensas bort när det finns
risk för partikeltransport till utloppet eller
när sedimentet på annat sätt stör anläggning-
en. En lämplig tumregel är att borttagning av
sediment ska göras när sedimenttjockleken
ökat så mycket att den ursprungliga vatten-
volymen har halverats eller när sediment-
tjockleken överstiger 30 cm.

Tillväxten av sediment varierar kraftigt mel-
lan olika dammar och beror på mängden
suspenderat material i inkommande vatten
och på hur effektiv sedimentationen i dam-
men är. Inverkande faktorer är trafikmäng-
den, funktionen hos sedimentavskiljare upp-
ströms anläggningen, omgivande slänter och
diken, tillrinnande vattendrag liksom dam-
mens storlek, dimensionering och växtlighet.

Skötselplan
De skötselåtgärder som har beskrivits här
leder till följande skötselplan för en vägdag-
vattendamm. Planen är indelad i grundsköt-
sel och tilläggsåtgärder och ska revideras
regelbundet, vartefter kunskapen om anlägg-
ningen ökar.

”De föreslagna intervallen för inspek-
tion och skötsel ska anpassas efter
den enskilda anläggningens behov”
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Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram

Total tidsåtgång för inspektion och åtgärder kan beräknas till 4-7 mandagar per år.

Exempel på skötselplan för fördröjnings- och sedimentationsdamm* 

Åtgärder i grundskötsel Intervall 

A1-
C4 

Inspektion av den renande funktionen, de 
tekniska installationerna och övriga 
anordningar enligt inspektions- och 
åtgärdsprotokoll anpassat till anläggningen 

Minst två gånger per år (vår och höst) samt 
efter skyfall, stormar och olyckor 

 Normalt återkommande åtgärder 

A1 Rensning av brunnar och galler vid inlopp 
och utlopp 

En gång per år eller vid behov 

A3 Slåtter eller klippning av slänter, bankar och 
vid bräddavlopp framförallt för 
efterreningssteg. Ev. uppsamling av 
slåtterhöet.  

En till två gånger per år eller vid behov 

A3 Ogräskontroll i anslutande våtmark,  
ev. genom att regelbundet låta vattenflöden 
svämma över våtmarken 

Vartannat år eller vid behov i 
vegetationsrika dammar 

A3 Skötsel av växtbädd och växter Främst vid växtetableringen i 
vegetationsrika dammar 

A3 Slyröjning En gång per år eller vid behov  

A3 Slåtter av högproduktiv vegetation som 
vass, kaveldun och säv  

Vartannat eller vart tredje år eller vid behov 
i vegetationsrika dammar.  
Görs lämpligen på sensommar eller förhöst. 

A4 Reparation av mindre erosionsskador Vid behov 

B1-
B5 

Rensning, rengöring och smörjning av 
tekniska installationer enligt inspektions- och 
åtgärdsprotokoll anpassat till anläggningen 

En gång per år eller vid behov 

 
Tilläggsåtgärder 

A4 Reparation av större erosionsskador Vid behov 

A5 Borttagning av sediment Vid behov, särskilt vid in- och utlopp, eller 
vart 10:e–vart 20:e år. Särskilt viktigt i 
vegetationsfattiga dammar. Bra 
sedimentavskiljning uppströms 
anläggningen minskar åtgärdsbehovet. 

C2 Grusning och snöröjning av  
tillfartsväg 

Vid behov 

* Samma beteckningar används som i den generella checklistan på sid 20. 
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Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram

Inspektion och skötsel av
Översilningsyta
En översilningsyta ska fånga upp förore-
ningar och fördröja ytavrinningen genom att
leda vattnet genom vegetation och ned i
marken eller till ytterligare rening eller till
recipient. Viktiga inspektionspunkter är där-
för vegetationen och vattenflödet.

Vegetationen ska bestå av täta grästuvor
eftersom de minskar flödeshastigheten och
ökar depositionen. Gräs avskiljer förore-
ningar effektivare än buskar eller träd och
högt och tätt gräs är mest effektivt eftersom
det även motverkar erosion. Det kan därför
bli aktuellt med slyröjning.

Översilningsyta vid E20 förbi Eskilstuna (Barva damm 4).

Mätning av sedimenttjocklek på en översilningsyta.

Fåror som har bildats är tecken på erosions-
skador och måste åtgärdas. Eventuellt kan
översilningsslänten behöva förstärkas med
kokosmattor eller annat erosionsskydd.

Sedimenttjockleken ska mätas regelbundet
för att ge kunskap om tillväxten och visa när
det är dags att rensa bort sediment.

Skötselplan
De skötselåtgärder som har beskrivits här
leder till följande skötselplan för en översil-
ningsyta. Planen är indelad i grundskötsel
och tilläggsåtgärder och ska revideras konti-
nuerligt vartefter kunskapen om anläggning-
en ökar.
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Exempel på skötselplan för översilningsyta* 

Åtgärder i grundskötsel Intervall 

A1-
C4 

Inspektion av den renande funktionen, de 
tekniska installationerna och övriga 
anordningar enligt inspektions- och 
åtgärdsprotokoll anpassat till anläggningen 

Minst två gånger per år (vår och höst) samt 
efter skyfall, stormar och olyckor 

 Normalt återkommande åtgärder 

A3 Slyröjning En gång per år eller vid behov 

A3 Klippning eller slåtter av slänter, bankar och 
vid bräddavlopp 

En till två gånger per år eller vid behov 

A4 Reparation av mindre erosionsskador Årligen eller vid behov 

B1-
B5 

Rensning, rengöring och smörjning av 
tekniska installationer enligt inspektions- och 
åtgärdsprotokoll anpassat till anläggningen 

En gång per år eller vid behov 

 
Tilläggsåtgärder 

A4 Reparation av större erosionsskador Vid behov 

A5 Borttagning av sediment/dikesmassor för att 
få ett jämnt flöde i anläggningen 

Vid behov, särskilt vid in- och utlopp,  
eller vart 10:e–vart 20:e år 

C2 Grusning och snöröjning av  
tillfartsväg 

Vid behov 

* Samma beteckningar används som i den generella checklistan på sid 20. 

Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram

Total tidsåtgång för inspektion och åtgärder kan beräknas till 3-5 mandagar per år.

”Fåror som har bildats är tecken på
erosionsskador och måste åtgärdas”
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Inspektion
Här har bilder samlats från olika inspektionspunkter med tips om hur kontroll kan utföras.

Kontrollera att lås och nycklar till bommar
fungerar och att tillfartsväg och parkering för
tillsynsfordon är i ordning.

Dammar med branta slänter ska inhägnas. Staket
och lås ska vara intakta.

Bildexempel
Öppna vägdagvattenanläggningar behöver
förhållandevis lite skötsel jämfört med ett
reningsverk. En regelbunden inspektion är
ändå nödvändig för att upptäcka problem

Exempel på inlopp med galler till översilningsyta.
Gallren måste rensas från skräp och växtrester
med jämna mellanrum.

Kontroll av utloppsbrunn. Det övre utloppet till
höger är ett bräddavlopp för tillfälliga översväm-
ningar vid t.ex. störtregn. Hindras utflödet kan
anläggningens funktion snabbt försämras.

Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram

och skador i tid. Här visas några exempel på
inspektionspunkter, problem och skador
samt skötselåtgärder.

”Viktiga inspektionspunkter är in-
lopp, utlopp, vattendjup, vegetation

och tekniska installationer”
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Samtliga brunnar i anläggningen ska vara lätta att
identifiera. Brunnarnas vattennivå ska kontrolle-
ras.

Brunn med avstängningsventil ska vara väl
skyltad för att underlätta för räddningspersonal
vid olyckor. Utrustning för att stänga och öppna
ventiler ska finnas i anslutning till brunnen.

Oljeavskiljaren i brunnen består av en plåtskärm
som hindrar ytskikt med olja att följa med vattnet
ut.

Oljeavskiljare med tunn oljefilm.  Förekomst av
flytlager och slamskikt i botten kan kontrolleras
med skopa respektive mätsticka.

Dike som avgränsar våtmarken (till vänster) ska
vara rensat så att inte annat vatten än vägdag-
vatten belastar den.

Jord- och stenvallen mellan försedimenterings-
dammen och huvuddammen ska kontrolleras
med avseende på erosionsskador.

Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram

”Upptäcks olja i anlägg-
ningen ska omfattningen

och orsaken utredas”
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Större vägdagvattenanläggningar kan innehålla
pumpar som behöver underhållas. Exempel från
Frankrike.

Det är viktigt med gräsvegetation på slänterna för
att förhindra erosion ner i dammen eller diket.
Tussilago tillhör de växter som koloniserar den
nyanlagda slänten först.

Vass trivs vid ständigt hög vattennivå, medan
starr och tåg (halvgräs) i strandkanten inte får
vara översvämmade under någon längre period.
Igenväxning av strandkanten kan hindras genom
att vassen ”trampas sönder” med tyngre fordon
så att rotfilt och jordstammar förstörs.

För att bibehålla en vattenspegel på de djupaste
partierna krävs slåtter. Slåtter i juli, augusti som
upprepas två eller flera år i rad ger beständigare
effekt.

Vid torrare perioder kunde vasslåtter lätt utföras i
denna damm.

Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram
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Genom kontinuerlig uppföljning av vattennivåer
och sedimenttjocklek fås en god kunskap om
dammens framtida skötselbehov.

Sedimentens struktur varierar. Det svarta finslam-
met med hög organisk halt behövs för att fastläg-
ga föroreningar och ska inte tas bort i onödan.

Sedimentprov kan förvaras i en gastät plastpåse
eller plastburk innan innehållet av metaller, olja
och PAH analyseras. Om bensen och andra
flyktiga kolväten ska analyseras måste en tät,
toppfylld glasburk användas.

Sedimenttjockleken på en översilningsyta ska
mätas regelbundet för att ge kunskap om sedi-
menttillväxten.

För att komma åt att provta sediment eller mäta
vattendjup kan en enkel spång vara nödvändig i
dammar med tidvis högt vattenstånd. Här
behöver vassen slås så att spången går att hitta.
Dessutom behöver spången stabiliseras.

Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram
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Problem och skador
Här visas några exempel på problem och skador som påverkar funktionen hos öppna vägdag-
vattenanläggningar.

För hög vattennivå… …som beror på att utloppets bäck har dämts upp
av skogsarbete nedströms.

Stormar kan medföra skador på dammanlägg-
ningar. Här har trädet fallit precis vid dammens
utlopp.

Notera mängden vass i dammen. Växtlighet som
leder till uppgrundning av en damm ska skördas
och bortföras regelbundet.

I skötseln ingår städning och borttagning av
ovidkommande föremål i dammen. Här hittades
en betongring utan funktion.

Inspektionsröret till infiltrationsanläggningen har
knäckts för att det inte har stagats ordentligt mot
blåst. Risk finns för att löv och skräp kommer ner
i röret och täpper igen.

Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram
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Rensning av inlopps- och utloppsbrunnar från
skräp och växtrester behövs. Brunnen ska gå att
hitta.

Röjning runt utloppet ska göras kontinuerligt.

Denna damm är tidvis torrlagd. Bilden visar att
området runt ön är grundare än övriga delar.
Meningen är att vatten ska kunna svämma över
vid nederbördsrika perioder. Om dammen är torr
för ofta kan den vara överdimensionerad och
fungerar inte som planerat.

Trasiga brunnar ska lagas.

Vägdagvattendammar med öar och en vattenspe-
gel är omtyckta av fågellivet. För att miljön ska
bibehållas behöver vassen slås.

För att hindra igenväxning med sly i strandkanten
måste slyröjning göras regelbundet.

Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram

”Brunnen ska gå
att hitta”
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Skötselåtgärder
Här följer exempel på utrustning som kan användas för skötselåtgärder. Oftast räcker det med
en enkel utrustning i form av röjsåg och trimmer, men för markarbeten kan större maskiner be-
hövas.

Slyröjning behöver göras kontinuerligt och utförs
lämpligast med röjsåg.

Ibland kan grävmaskin behövas, t.ex för sedi-
mentupptag eller för att hindra igenväxning och
uppgrundning av en damm.

Genom att köra med traktorer med dubbelmonta-
ge i vassbältet sönderdelas rotfilten så att
igenväxning förhindras. Här en MB-track för
bearbetning i en betydligt större våtmark än vad
som är aktuellt för vägdagvattendammar.

Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram
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Exempel på ifyllt inspektions- och åtgärdsprotokoll

Kapitel 4   Skötsel och skötselprogram

 
Väg nr  
E21 

Anläggningsnamn eller nr 
Ekholmsdammen 3 

Anläggningens syfte 
Rening av vägdagvatten för skydd av grundvattentäkt 
Observatör: Mats Karlsson 
Datum: 2007-08-08 

Prioritet 
1 Akut för funktionen  
2 Bör göras inom 3 mån 
3 Bör göras inom 1 år 

Anläggningsdel Viktiga inspektionsfrågor 

Inspektör 
(signatur) 

* 
Observerad skada / 
Föreslagen åtgärd 

Behov av 
åtgärd 

/prioritet 

Åtgärdat 
(datum + 
signatur) 

A  Anläggningens renande funktion 
A1 Diken, inlopp och 

utlopp 
• Kontrollera att inte sand, 

skräp, grenar, löv, 
utfällningar etc. hindrar 
vatten-flödet.  

• Kontrollera att diken 
avvattnas efter skyfall.  

• Kontrollera att inga 
erosionsspår finns. 

MK Inlopp igensatt av löv, rensat. 1 070808 MK 

A2 Vattendjup och flöde • Kontrollera vattendjupet på 
strategiska platser, t.ex. vid 
inlopp och utlopp och jämför 
med referensnivå, notera om 
plantorna är översvämmade. 

• Notera uppgrundning pga. 
döda växtrester. 

• Notera tecken på felaktigt 
flöde, t.ex. en fåra som  
bildats på anläggningens  
botten. 

MK Ovanligt hög vattennivå. Utloppets 
bäck har dämts upp av skogsarbete. 
Kontakta markägare för rensning av 
bäck. 

1  

A3 Vegetation • Kontrollera växtetableringen, 
framförallt de första åren, jfr 
med anläggningsplanen.  

• Kontrollera att inte 
anläggningsytor som ska 
vara öppna växer igen med 
sly.  

• Kontrollera att ev. 
gräsklippning utförts enligt 
plan, minsta klipphöjd,etc. 

• Kontrollera igenväxning mot 
strandkant. 

• Kontrollera att vegetationen 
inte täcker för stor del av  
vattenytan, jfr med 
anläggningsbeskrivningen. 

MK Vegetation i damm normal. 
Mkt sly har växt upp vid inlopp till 
översilningsyta. Röjningsbehov.  

2  

A4 Erosionsskador och 
andra skador 

• Notera erosionsskador i 
slänter och kanter. De får 
inte påverka anläggningens 
funktion. 

• Kontrollera stenytor så att 
ytan är ren och översta 
lagret inte behöver läggas 
om. 

MK Risk för mindre jordras vid inlopp pga 
för brant slänt. Utflackning av slänt 
rekommenderas. 

3  

A5 Bottensediment • Kontrollera sedimenttjock-
leken på strategiska platser, 
t.ex. vid inlopp, fördamm och 
utlopp. Ta bort sediment från 
fördamm och andra 
sedimentfång när 50% av  
den ursprungliga 
vattenvolymen försvunnit eller 
när sedimenttjockleken 
överstiger 30 cm. 

MK Inlopp ca 10 cm och utlopp 45 cm. 
Lokal rensning vid utlopp behövs för 
att förhindra slamflykt. 

3  

* Enbart signatur innebär att kontroll har utförts, men ingen åtgärd behövs.  
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Anläggningsdel Viktiga inspektionsfrågor 

Inspektör 
(signatur) 

* 
Observerad skada / 
Föreslagen åtgärd 

Behov av 
åtgärd 

/prioritet 

Åtgärdat 
(datum + 
signatur) 

B  Tekniska installationer 
B1 Bräddavlopp • Kontrollera att in- och 

utlopp fungerar. 
MK OK   

B2 Avstängningsventil • Kontrollera funktionen 
samt smörjbehov. 

MK OK   

B3 Flödesreglerare • Kontrollera 
genomströmningen och 
att nivåskillnaden mellan 
reglerarens in- och utlopp 
inte varierar vid normalt 
flöde. 

 Ej aktuellt!   

B4 Oljeavskiljare • Notera förekomst av olja 
och om olja upptäcks: 
– Kontrollera flytlager av 
   olja med skopa. 
– Kontrollera bottenlager 
   av oljeslam med sticka. 

MK Slam ca 2 cm, ingen oljefilm. Ingen 
åtgärd! 

  

B5  Infiltrationsanläggning • Inspektera brunnar, 
ledningar och 
inspektionsrör  
och kontrollera 
vattennivån i utgående 
ledningar. 

MK Inspektionsrör trasigt. Bör bytas ut och 
övriga rör bör stagas upp så att de ej 
skadas av vinden. 

2  

C  Övrigt 

C1 Skyltar • Kontrollera att skyltar 
enligt skötselplanen finns 
och är intakta. 

MK OK   

C2 Nycklar och  
tillgänglighet 

• Kontrollera att nycklar till 
bommar fungerar.  

• Kontrollera att tillfartsväg 
och parkering för 
tillsynsfordon är i 
ordning. 

MK Tillfart vattensjuk. Åtgärd nödvändig. 2  

C3 Stängsel • Kontrollera att 
skyddsstängsel är helt.  

MK Ej aktuellt!   

C4 Telefonlista till  
ansvariga och  
Räddningstjänsten 

• Kontrollera att 
telefonnummer för 
akutåtgärder stämmer. 

MK OK   

* Enbart signatur innebär att kontroll har utförts, men ingen åtgärd behövs.  
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• När ska sediment tas bort?
• Juridiska aspekter på uppgrävt sediment
• Planering av sedimentupptag
• Uppgrävning av sediment
• Hantering av uppgrävt sediment
• Provtagning av sediment
• Tester och analyser
• Föroreningshalter i sediment från vägdagvattendammar

I de flesta vägdagvattendammar blir det på
sikt nödvändigt att rensa bort, inte bara växt-
lighet, utan också sediment.

När ska sediment tas bort?
Eftersom föroreningar fastläggs bäst i orga-
niskt finsediment är det viktigt från renings-
synpunkt att sedimentupptag inte görs i onö-
dan. Det är endast när sedimenttjockleken
når en nivå som medför partikeltransport till
utloppet eller på annat sätt stör anläggning-
en, som det är befogat att rensa dammen.

I USA rekommenderar man att sediment tas
bort när 50 % av huvuddammens ursprungli-
ga volym försvunnit [17]. För fördammar
och sedimentfång är motsvarande siffra
60 %. I första hand är det mindre rensningar
som behövs så att inte inlopp och utlopp
sätts igen. Det gör alltså inget om lite slam
lämnas kvar på dammbotten.

Sedimenttillväxten beror på dagvattnets
innehåll av suspenderat material och hur
mycket av detta som når fram och sedi-
menterar i dammen. Mängden suspenderat
material i dagvattnet påverkas av trafik-
mängden, funktionen hos sedimentavskiljare
uppströms anläggningen, omgivande slänter
och diken samt tillrinnande vattendrag. Hur
mycket av detta som sedimenterar varierar
med dammens storlek, dimensionering och
växtlighet. Stora variationer mellan olika
anläggningar kan därför förväntas. Tillgäng-
liga data från Mälardalen visar på långsam

tillväxt – mellan 1 och 4,5 cm sediment i
dammar som varit i drift cirka fem år [18] –
medan snabbare tillväxt rapporteras från
Stockholm och Malmö [43].

Juridiska aspekter på upp-
grävt sediment
Det ansamlade sedimentet innehåller varie-
rande mängder föroreningar. Hur sedimentet
kan hanteras och vilka krav som ställs beror
på föroreningsgrad och förbehandling. Det
är viktigt att planera för massornas fortsatta
användande eller behandling redan innan de
har grävts upp så att man kan visa att mas-
sorna inte kommer att utgöra en belastning/
börda för den som gräver upp dem. Massor-
na bör inte överlåtas till entreprenör utan
klargörande om massorna ska användas eller
bortskaffas.

Organiskt finsediment.

”För
mycket

sediment
på fel plats

ger pro-
blem”
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Sedimentens tekniska egenskaper gör att de
inte är särskilt lämpliga för extern återan-
vändning. Därför är endast två huvudalter-
nativ aktuella för hantering av uppgrävda
massor:
1. Återanvändning inom vägdagvattenan-

läggningen
2. Bortskaffning till extern behandlingsan-

läggning eller deponi

Vilket alternativ som är lämpligt i det enskil-
da fallet bestäms först efter provtagning och
analys av massorna.

För sådan återanvändning inom anläggning-
en som endast innebär att massorna flyttas
och där miljöpåverkan av arbetet är obetyd-
lig, krävs inte anmälan eller tillstånd om
massorna inte betraktas som ett avfall [1].
Uppgrävda massor är inte avfall om de är av
tillräckligt god kvalitet (renhet) för att kunna
användas och om sannolikheten är hög att de
kommer till användning.

Uppläggning eller deponering av inert avfall
kräver anmälan eller tillstånd.

För avfall som ska deponeras krävs en
grundläggande miljökarakterisering enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS

2004:10) [5] då det även ingår att ta fram
kritiska parametrar. Miljökarakteriseringen
innebär också en klassning av massorna
enligt avfallsförordningen (2001:1063) [10],
dvs. ett avgörande om massorna ska betrak-
tas som farligt avfall eller inte.

Mer information om detta finns i Vägverkets
publikation 2007:99 [44]. Vid osäkerhet om
hanteringen rekommenderas att kontakt tas
med lokal tillsynsmyndighet.

Planering av sedimentupptag
Vid planering av sedimentupptag kan över-
sikten på sid 41 vara till hjälp. Från anlägg-
ningsdata kan dammens tekniska förutsätt-
ningar för sedimentupptag hämtas, till exem-
pel uppgifter om dammbottens konstruktion
och hur vattentömning kan göras. Det är
också viktigt att beakta transportmöjlighete-
rna kring anläggningen liksom arbetsmiljön
vid sedimentuppgrävningen.

För att bestämma hur upptaget sediment ska
hanteras måste provtagning göras innan se-
dimentupptag. Provtagningen ska utföras så
att proverna blir representativa för den
mängd sediment som ska rensas bort. Detta
beskrivs närmare i avsnittet Provtagning av
sediment.

Uppgrävning av sediment
Före uppgrävning av sediment ska alltid
utloppsventilen för dammen stängas så att

En enkel avvattning av massorna kan göras
genom utbredning av dem på ett invallat område
som avvattnas till befintlig damm.

Grävmaskin kan fungera för att ta upp sediment.
Är massorna mycket blöta kan de behöva
avvattnas.

" VV publ. 2007:99 reder ut de juridis-
ka begreppen för uppgrävda massor"
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inte hanteringen medför partikelflykt till
utloppet. Utloppet ska inte öppnas förrän
uppslamningen sedimenterat, efter cirka en
till två dagar. Sedimentuppgrävningen un-
derlättas om den kan göras vid låg vattenni-
vå eller när anläggningen är naturligt torr-
lagd. Eventuellt kan torrläggning utföras
först, men då måste risken för bottenupp-
tryckning beaktas.

Sedimentets konsistens och hur det ska om-
händertas avgör om grävmaskin eller slam-
sug kan användas vid upptagningen. Ska
massorna omhändertas inom anläggningen
fungerar ofta grävmaskin bra. Gäller det
borttagning av finslam med hög halt orga-
niskt material kan behandling vid en anlägg-
ning som tar emot oljeavskiljarslam och
sandfångssand bli aktuell. Sedimentet leve-
reras då enklast med slamsug. Sediment som
grävs upp har ofta en torrsubstanshalt (TS)
på 50 % medan sugmuddrat material har
20 % TS [24]. Massorna kan därför behöva
avvattnas mer eller mindre beroende på hur
de ska hanteras.

För sediment som enligt provtagningsresul-
taten klassas som farligt avfall rekommende-
ras inte återanvändning inom anläggning-
sområdet. Massorna ska istället behandlas
vid godkänd behandlingsanläggning. De
leveranskrav som då kan komma att ställas
på massorna beskrivs närmare i avsnittet
Externt omhändertagande av sediment.

Hantering av uppgrävt
sediment
Föroreningsinnehållet i sediment från väg-
dagvattendammar varierar mycket (se av-
snitt Föroreningshalter i sediment från väg-
dagvattendammar). Ett finsediment med hög
organisk halt binder metaller bra och inne-
håller därför ofta mer föroreningar som bly,
koppar, olja och cancerogena PAH än ett
sediment med låg organisk halt.

Vad som är lämplig hantering och använd-
ning av massorna beror främst på om de
klassas som farligt avfall eller inte. Klassas
de som farligt avfall rekommenderas omhän-
dertagande vid godkänd behandlingsanlägg-
ning. I övriga fall rekommenderas i första

hand återanvändning inom anläggningsom-
rådet och i andra hand extern behandling.
Observera att transport av farligt avfall krä-
ver särskilda tillstånd och åtgärder.

Återanvändning av massorna inom
anläggningsområdet
Vid uppgrävning av mindre mängder sedi-
ment, till exempel vid rensning av inlopp
och utlopp, är bästa hanteringen att återan-
vända massorna inom anläggningsområdet.
Stora sedimentmängder som inte klassas
som farligt avfall kan också återanvändas
inom anläggningsområdet. Observera att
massorna inte får läggas upp så att anlägg-
ningens funktion försämras.

Avvattning kan behövas före återanvänd-
ning. En enkel avvattning görs genom att
massorna läggs i en slänt uppströms anlägg-
ningen så att vattnet dränerar ner i dag-
vattenanläggningen. Om det är stora sedi-
mentmängder kan massorna behöva hållas
på plats med en jordvall. Avvattningen på-
skyndas om massorna läggs i tunna lager på
en öppen plats för att uppnå ökad avdunst-
ning. Med vertikaldräner i botten kan avvatt-
ningen påskyndas ytterligare. Om det är ont
om plats inom området kan massorna ligga
kvar på transportfordonet eller i en dränerad
container och avvattnas över natten eller
under ett par dagar. För mycket våta massor
är en odränerad container och bortsugning
av överskottsvatten lämpligare. Detta kan
göras först efter några dagars sedimentation.

Externt omhändertagande
av sediment
Vid upptag av stora mängder sediment eller
vid rensning av dammar där sedimentet är
mättat med föroreningar kan externt omhän-
dertagande krävas. De alternativ som finns
då är:
1. deponering på en deponi för icke farligt

avfall,
2. deponering på en deponi för farligt av-

fall,
3. behandling vid en anläggning för sand

från sandfång från t.ex. biltvättar,
4. behandling vid en anläggning för oljehal-

tigt slam, t.ex. oljeavskiljarslam.

”I första
hand

rekommen-
deras

återan-
vändning

inom
anlägg-
nings-

området”
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För deponialternativen krävs oftast någon
typ av avvattning innan massorna kan leve-
reras till deponin. Flytande avfall, dvs. avfall
som avger vätska på plant underlag, får inte
deponeras enligt SFS 2001:512 [9]. Även
halten totalt organiskt kol, TOC, kan vara
begränsande för deponering. Massor med
TOC > 10 % får inte deponeras enligt Natur-
vårdsverkets föreskrifter [4].

Provtagning av sediment
Provtagning av sediment kan göras av olika
skäl, antingen för att undersöka om sedi-
mentet ska klassas som farligt avfall eller för
att undersöka vilka hanteringsalternativ som
är möjliga.

Eftersom det kan uppstå svårigheter med
provtagningen rekommenderas att en erfaren
konsult anlitas. I Sverige anordnas numera
utbildningar för certifiering av provtagare av
jord, avfall och sediment.

Provtagning av sediment på översilningsytor
kan göras med spade eller jordborr.

Exempel på hantering av uppgrävt sediment och vilka krav som ställs på sedimentet.

”En erfaren konsult bör
anlitas för provtagningen”

Hantering Finns var? Avsett för Krav Kritiska 
ämnen 

Användning inom  
befintligt 
anläggningsområ
de 

 Massor från  
anläggningen. 

Rekommenderas endast för 
icke farligt avfall. Får ej 
påverka anläggningens 
funktion. 

Olja, 
koppar 

Deponering på en 
deponi för  
icke farligt avfall 

Vid kommunala 
deponier. 

Icke farligt avfall enligt 
avfallsförordningen.  

Ej flytande avfall. 
TOC < 10%  
Behandlingsanläggningen kan 
ha särskilda mottagningskrav. 

TOC, 
olja, 
koppar 

Deponering på en 
deponi för  
farligt avfall 

Vid större 
kommunala 
deponier samt 
hos större 
avfallsbolag.  

Farligt avfall enligt 
avfallsförordningen.  

Ej flytande avfall. 
TOC < 6% alternativt  
glödförlust LOI < 10%. 
Gränsvärden för utlakning enligt 
Naturvårdsverkets 
mottagningskrav för deponi [5]. 
Behandlingsanläggningen kan 
ha särskilda krav. 

TOC, 
antimon 

Behandling vid en 
behandlings-
anläggning för 
sandfångsmaterial 
och 
uppsopningsgrus. 

Vid större 
kommunala 
deponier samt 
hos större 
avfallsbolag.  

Sandfångssand från 
t.ex. garage och 
uppsopningsgrus som 
klassas som icke  
farligt avfall enligt 
avfallsförordningen. 

Behandlingsanläggningens 
krav. 

 

Behandling vid en 
behandlings-
anläggning för 
oljeavskiljarslam 

Vid större 
kommunala 
deponier samt 
hos större 
avfallsbolag.  

Ytligt oljeskikt samt 
oljehaltigt bottenslam 
från oljeavskiljare. 

Behandlingsanläggningens 
krav. 
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Ekmanhuggare.

Rör-/gravitationsprovtagare ("Kajak-provtagare").

Sedimentprovtagning med ekmanhuggare.

Sedimentprovtagning med spade på översilningsyta.

Dammsediment under vattenytan provtas
lämpligen med en ekmanhuggare eller en
rörprovtagare. Sådana kan vanligen lånas
från konsulter och universitet.

Vid provtagning av sediment i djupa dam-
mar kan vadarbyxor eller båt behövas.
Mycket vegetation kan göra att det är svårt
att stänga till sedimenthämtaren så att mate-
rialet behålls.

Provtagning ska göras innan sedimentet tas
upp och på ett sådant sätt att proven blir
representativa för den mängd sediment som
ska rensas bort. Följande provtagningsmeto-
dik ska användas:

1. Bedöm hur stor mängd sediment som
behöver rensas bort.

2. Bestäm antal delprov. En generell tumre-
gel är att vid en total sedimentmängd på
maximalt 30 ton ska ett samlingsprov
bestå av minst sju delprov från olika de-
lar av dammen som ska rensas [28].

3. Ta ut delproven. Varje delprov bör omfat-
ta minst en liter material. Observera att
om delproven visar på mycket heterogent
material behöver massorna delas upp och
behandlas på olika sätt.

4. Blanda noggrant, förslagsvis i en större
hink.

5. Ta ut lämplig provmängd för två repre-
sentativa prov för respektive analys. Två
liter material räcker till både metallanaly-
ser och laktester. En plastburk eller plast-
påse är lämpligt kärl för provmaterial till
metallanalyser och laktester. För organis-
ka analyser som olja och PAH ska prov-

Kapitel 5   Sedimenthantering



40

Kapitel 5   Sedimenthantering

materialet förvaras i gastäta plastpåsar
eller glasburk. För enkelhets skull kan
allt provmaterial förvaras i gastät plastpå-
se.

I samtliga fall ska totalhalter av trafiktypis-
ka ämnen som kadmium, koppar, bly, zink,
olja C10-C40, cancerogena PAH och övriga
PAH analyseras för att bedöma om avfallet
ska klassas som farligt avfall eller ej. Även
halten TOC ska analyseras. Uppmätta halter
kan jämföras med Avfall Sveriges (tidigare
RVF) föreslagna riktvärden för förorenade
massor [15].

Om totalhaltsanalyserna visar att sedimentet
kan betraktas som farligt avfall, och depone-
ring är aktuellt, krävs en grundläggande
karakterisering. Den innehåller förutom to-
talhaltsbestämningar även laktestning. Efter-
som massorna ofta är blöta och suger upp
mycket vatten är enstegs skaktest vid L/S 10
ofta den enda tekniskt möjliga testmetoden.

Uppmätta laktestvärden kan jämföras med
gränsvärdena för deponering på en deponi
för farligt avfall enligt Naturvårdsverkets
mottagningskriterier [5]. I de få grundläg-
gande laktester som gjorts på dammsediment
från unga vägdagvattenanläggningar har
antimon varit mest kritiskt för deponering,
men det skiljer mycket mellan olika anlägg-
ningar och utlakningen verkar bero mer på
sedimentets beskaffenhet än på sedimentets
totalhalter [29, 36]. Erfarenheter från karak-
terisering av vägdikesmassor visar att för
massor som nyligen saltats är kloridutlak-
ningen kritisk för deponering [33]. Klorid-
halten kan uppskattas med hjälp av konduk-
tivitetsmätning på jord- och vattenprov i fält
[39].

Sedimentprov i gastät plastpåse för analys av
metaller, olja och PAH.

Om det misstänks att särskilda utsläpp, av
till exempel bensin, har nått anläggningen
ska flyktiga organiska ämnen såsom BTEX
(bensen, toluen, etylbensen och xylen) ana-
lyseras. För sådana analyser är det bättre att
ta enskilda prover direkt till en tät glasburk.
Observera att burken måste toppfyllas.

Tester och analyser
Den planerade hanteringen av sedimentet
avgör vilka tester och analyser som behövs,
liksom vilka gräns- eller riktvärden som
uppmätta halter ska jämföras med.

Tester och analyser för sedimentprov

”Enstegs
skaktest är

ofta den
enda

tekniskt
möjliga
laktest-

metoden”

När? Tester/Analyser Jämförs med 

Ska alltid testas – Totalhalter av kadmium, 
koppar, bly och zink. 

– Cancerogena PAH  
– Övriga PAH  
– Olja C10–C40 
– TOC 
– TS 

Avfall Sveriges haltgränser 
för när förorenade massor 
ska betraktas som farligt 
avfall [15] 

Ska testas dessutom om 
massorna ska läggas på en 
deponi för farligt avfall 

– Enstegs skaktest vid L/S 10.  
Samtliga ämnen som det finns 
gränsvärden för enligt  
Naturvårdsverket. 

Värden i NFS 2004:10 [5],  
Deponi för farligt avfall 

Ska testas dessutom om 
massorna ska behandlas på 
särskild 
behandlingsanläggning 

Enligt eventuella krav från 
behandlingsföretaget. 

Behandlingsföretagets krav 
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Översikt över sedimenthantering

 

1. Hur mycket sediment 
behöver tas upp? 

2. Provtagningsplan 
3. Preliminärt hanteringsförslag 

• Val av provtagningsmetod 
• Antal prov och plats för provtagning 
• Arbetssätt (utrustning, förvaring...) 

Är massorna 
farligt avfall? Ja 

Återanvändning 
− Flyttning eller användning av 

massor i befintlig anläggning 

B Tänkt scenario 
− Sedimenthantering 
− Kostnadsuppskattning 

A Gällande regler och 
föreskrifter: 
–  SFS 1998:899, upplägg av avfall, 
    anmälan/tillstånd 
–  SFS 2001:1063, farligt avfall? 
–  NFS 2004:10, deponering av 
    avfall 
–  VV 2007: 99 Adm. krav för avfall 

C Tekniska begränsningar 
– Grävskopa, slamsug, bobcat 
–  Utrymme etc 

D Acceptabla kostnader 

Val av sedimenthantering 

Behandling för farligt avfall 
− Deponi för farligt avfall 
− Behandling för oljeslam 
− Annan godkänd behandling 

Behandling för icke farligt avfall 
− Deponi för icke farligt avfall 
− Behandling för sandfångsmaterial 

Ev. Förbehandling: 
− Avvattning 

1. Planering 

Insamling av information  

Kemisk  
och fysikalisk  

karakterisering 

2. Karakterisering 

3. Hantering 

Nej 

Fördjupad karakterisering beroende 
på behandlingsalternativ. 
Deponering: enstegs skaktest med 
analys och jämförelse. 

• Provtagning 
• Provtagningsprotokoll 
• Klassning av avfall: Analys av 

totalhalter Cd, Cu, Pb och Zn, PAH16, 
Alifater >C10-C40,TOC. 

• Fysikalisk bedömning (TS och 
kornstorlek) 

• Anläggningsdata 
• Föroreningarnas typ och ursprung 
• Beskrivning av platsen (topografi, 

tillgänglighet...) 
• Underhåll av anläggningen  

(frekvens, metod...) 

Syfte: 
Rensning och/eller 
kvalitetskontroll? 
Nödvändig åtgärd? 

Tekniska möjligheter 
och begränsningar: 
– Bottenmaterial, 
– Torrläggning) 
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Föroreningshalter i sediment
från vägdagvattendammar
En av vägdagvattendammarnas viktigaste
funktioner är att avskilja partiklar som sedi-
menterar till dammbotten, varvid förore-
ningarna koncentreras och binds till sedi-
mentet. Det innebär att i en fungerande
damm kommer sedimentets föroreningsinne-
håll att öka med tiden. Tidigare studier [30]
har visat samband mellan föroreningshalt i
dammsediment och vägens trafikmängd,
ÅDT. Sambandet innebär att dammar vid
vägar med stor trafikmängd har ett mer föro-
renat slam. Detta samband kan man även se
mellan trafikmängd och föroreningshalt i
vägdikesmassor [33].

För att ge en bild av sedimentens kemiska
egenskaper presenteras här uppmätta förore-
ningshalter i några dammsediment. Dessut-
om görs jämförelser med olika riktvärden.

Totalhalter
Sammanställda sedimentresultat härrör från
Vägverkets två forsknings- och utvecklings-
projekt, Funktionen hos vägdagvattendam-
mar [30] respektive Skötsel av vägdag-
vattendammar (denna handbok), samt från
ett projekt om Reningseffektivitet i vägdag-
vattendammar utefter E18/E20 i Region
Mälardalen [18] och en sedimentundersök-
ning i Region Väst 2007.

Eftersom vägdagvattendammar inte funnits
så länge i Sverige representerar de samman-
ställda sedimentresultaten relativt unga dam-
mar, ofta yngre än tio år. Maxvärdena i sam-
manställningen härrör främst från de äldsta
dammarna. Det beror på att föroreningarna
koncentreras med tiden. Dessutom är sedi-
menttillgången liten i unga dammar och
proven är ofta minerogena (sand/grusblanda-
de) med relativt låg organisk halt.

För jämförelse har värden för insjösediment
i Södra Sverige angetts [23, 26]. Jämförvär-
det an-ger gränsen mellan avvikelseklass 4
och 5, dvs. där påverkan från en punktkälla
har noterats. Vid jämförelse med dessa vär-
den är det viktigt att tänka på att organiskt
material har större för-måga att kemiskt bin-

da metaller och håller därmed i allmänhet en
högre metallhalt än ett mer minerogent sedi-
ment. Halten organiskt material anges med
TOC. Notera också att insjösediment nor-
malt kan innehålla relativt höga värden av
till exempel bly och zink eftersom de fast-
lagt och koncentrerat föroreningar under
mycket lång tid.

De sammanställda värdena har även jäm-
förts med Avfall Sveriges (tidigare RVF)
föreslagna haltgräns för när förorenade mas-
sor ska betraktas som farligt avfall [15] samt
Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad
mark vad gäller mindre känslig markan-
vändning, MKM. Naturvårdsverkets riktvär-
den har hämtats både från Rapport 4638 som
kom 1996 [22] och senaste remissförslaget
daterat 2005-07-04 [25].

Halterna i de undersökta sedimenten är ge-
nerellt sett låga, men koppar (Cu), bly (Pb)
och zink (Zn) har maxvärden som ligger
betydligt över riktvärdet för MKM (Ta-
bell 1). Enstaka höga värden har även upp-
mätts för olja där maxvärdet ligger över
både riktvärdet för MKM och haltgränsen
för farligt avfall (Tabell 2).

”Organiskt material har
större förmåga att kemiskt
binda metaller än ett mer

minerogent material”
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Tabell 1 Halter av tungmetaller i undersökta sedimentprov från svenska vägdagvattendammar. Analys-
prov från ca 30 dammar och jämförvärden från tre olika källor. Gulmarkerade  värden är högre
än riktvärdet för MKM.

Tabell 2 Halter av övriga trafiktypiska föroreningar i undersökta sedimentprov från svenska vägdag-
vattendammar. Analysprov från ca 17 dammar och jämförvärden från två olika källor. Rödmar-
kerat värde är högre än riktvärdet för MKM och farligt avfall.

Tabell 3 Egenskaper hos sediment från dagvattenanläggningar. Exempel från Frankrike.[16]

Den stora skillnaden mellan min- och max-
värden tyder på stora variationer mellan
olika dammsediment, vilket även framgår av
data från en fransk studie (Tabell 3). Det

franska exemplet visar dessutom hur förore-
ningshalterna varierar i sediment från olika
typer av dagvattenanläggningar.

  
TS 

 
As 

 
Cd 

 
Co 

 
Cr 

 
Cu 

 
Ni 

 
Pb 

 
V 

 
Zn 

 
Hg 

Antal prov 75 34 76 69 76 76 69 76 34 76 21 

Enhet % mg/kg TS 

Medelhalt 49 5,9 0,4 12 30 69 20 53 52 208 0,08 

stdavv 22 3,9 0,8 7,2 20 223 14 186 25 243 0,13 

Medianhalt 47 4,9 0 10 28 24 17 16 45 86 0,043 

Maxhalt  20 4,3 29 97 1 900 79 1 497 110 1 200 0,63 

Minhalt  0,15 0 0,59 0,6 1,51 0,85 1,6 11 7,6 0,018 

Jämförvärde             

Sediment från 
insjöar i S Sverige* 
[23, 26] 

 
40 32  160 140 80 6 400  2 400 2 

Avfall Sveriges 
haltgräns för farligt 
avfall [15] 

  
1 000 

 
100/1 000 
Lättlösligt/ 

icke lättlösligt 

 
100/2 500 
Lättlösligt/ 

icke lättlösligt 

 
10 000 

 
2 500 

 
100/10 000 
Lättlösligt/ 

icke lättlösligt 

 
2 500 

 
10 000 

 
2 500 

 
500/1000 

Organiskt/ 
oorganiskt 

Riktvärde MKM  
1996 [22]/2005 [25] 

 
40/30 12/12 250/250 250/250 200/200 200/200 300/300 200 700/700 3 

* gräns mellan avvikelseklass 4 och 5, dvs. där påverkan från en punktkälla har noterats. 

 TOC Olja 
* 

PAH  
cancerogena 

PAH  
övriga 

N tot P tot 

Antal prov 12 8 21 21 17 21 
Enhet % mg/kg TS 

Medelhalt 4 2 730 1,3 1,7 2 450 850 
Stdavv 3 4 780 1,8 2,5 1 750 504 
Medianhalt 3 780 0,5 0,8 2 100 640 
Maxhalt 10 14 000 6,8 10 6 200 2 100 
Minhalt 1 22 0,016 0,23 320 340 
Jämförvärde       
Avfall Sveriges haltgräns 
för farligt avfall [15]  10 000 100 1000   

Riktvärde MKM  
1996 [22]/2005 [25]  1 000/1 000 7/15 40/15   

* olika analysmetoder 

Sedimentursprung Kornstorlek Vattenhalt 
(%) 

Organisk halt 
(% TS) 

Kolväten totalt 
(mg/kg TS) 

Sedimentationsdamm <58% finjord 17–75 3–53,7 10–15 700 
Dikesmassor <32% finjord ingen uppgift 1,4–9 ingen uppgift 
Brunnar, sandfång <11% finjord 3,2–76,1 0,8–40 10–43 980 
Gatusopning <10% finjord 1,8–26,5 0,7–16,5 122–4 623 
Tabell 3 forts 

Sedimentursprung Cd 
(mg/kg TS) 

Cu 
(mg/kg TS) 

Pb 
(mg/kg TS) 

Zn 
(mg/kg TS) 

Sedimentationsdamm 0,23–795 14,8–619 5,4–885 20,6–3 850 
Dikesmassor 0,1–1 7,6–100 8,5–220 29–256 
Brunnar, sandfång 0,02-446 4,8–5 180 4–2 560 36–18 500 
Gatusopning 0–21 4,2–3 170 11,2–4 800 7,5–7 821 
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Resultat från sedimentprovtagning
2007
I samband med detta handboksprojekt har en
grundläggande karakterisering gjorts av se-
diment från fyra olika vägdagvattendammar.
En del av analysresultaten redovisas här
(Tabell 4-6), för övriga resultat hänvisas till
den fullständiga rapporten [38].

Linneaholmsdammen byggdes 1996 och
ligger i Stockholm. Den får vägdagvatten
från E4:an som har en trafikmängd på
114 000 ÅDT vid det aktuella avsnittet. Det
är en vegetationsrik damm med organiskt
sediment.

Barvadammarna är anlagda inom ett vatten-
skyddsområde längs med E20 utanför Eskil-
stuna. De byggdes 1998 och trafikmängden
på E20 är där ca 13 200 ÅDT. I Barva damm
4 infiltrerar vatten från vägbanan till en
översilningsyta ned mot en grund damm.
Sedimentet består till stor del av jord.

Linneaholmsdammen, Stockholm

Uddevallabron, Uddevalla

Barva damm 4, Eskilstuna

Vårbydammen, Stockholm

Vårbydammen ligger också i Stockholm och
inkommande vägdagvatten kommer från E4/
E20 med en trafikmängd på ca 50 000 ÅDT.
Dammen har hårdgjord botten och innehål-
ler inte mycket vegetation.

Dammen vid Uddevallabron får vägdag-
vatten från E6 med en trafikmängd på ca
13 000 ÅDT. Dammen byggdes 2000 och
vegetationen är inte så stor.

Liksom i föregående avsnitt jämförs de upp-
mätta halterna med värden för insjösediment
i Södra Sverige [23, 26], Avfall Sveriges
föreslagna haltgräns för farligt avfall [15]
samt Naturvårdsverkets riktvärden för föro-
renad mark vad gäller mindre känslig mark-
användning [22, 25].

I Linneaholmsdammen där halten av orga-
niskt material var hög, TOC 10 %, var fram-
förallt kopparhalterna (Cu) men även bly-
halterna (Pb) höga (Tabell 4). Sambandet
mellan hög organisk halt och fastläggning av
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metaller har visats i tidigare undersökningar
[23]. Linneaholmsdammen var också den
damm som varit i drift längst. De andra tre
dammarna hade relativt låga metallhalter.

Tabell 5 Halter av organiska ämnen i sediment från fyra svenska vägdagvatten-
dammar [38]. Jämförvärden från två olika källor. Färgmarkerade
värden är högre än haltgränsen för farligt avfall respektive riktvärdet
för MKM.

Tabell 4 Halter av oorganiska ämnen i sediment från fyra svenska vägdagvattendammar [38].
Jämförvärden från tre olika källor. Gulmarkerade värden är högre än riktvärdet för MKM.

Även halten olja, uttryckt som alifater C1–
C40, var hög i Linneaholmsdammen (Ta-
bell 5).

 
TOC 

 
Alifater 

 >C10–C40 
PAH  

canc. 
PAH 

övriga 
PCB 7 

 
Enhet % mg/kg TS 

Barva damm 3  2     
E4 Linneaholmsdammen 10 14 000 1,7 3 <0,01 
E4/E20 Vårbydammen 3 4 600 0,5 0,77 <0,01 
E20 Barva damm 4 1 22 0,0165 0,225 <0,01 
E6 Uddevallabron 3 <20 0,68 0,77 <0,01 
Jämförvärde      
Avfall Sveriges haltgräns 
för farligt avfall [15]  10 000 100 1 000 50 
Riktvärde MKM  
1996 [22]/2005 [25]  1 000/1 000 7/15 40/15 7/1,8 
 

 TS TS As Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn Cl 

Enhet %  mg/kg TS 
E4  

Linneaholmsdammen 
 

45 83,8 20,1 0,56 15 40,3 1 900 57,2 682 416 850 

E4/E20 
Vårbydammen 

 
70 99,6 0,15 0,14 6,13 33,9 135 14 19,5 408 100 

E20 
Barva damm 4 

 
73 97,9 0,15 0,05 8,33 23,5 20,3 14,7 15,4 60,8 91 

E6  
Uddevallabron 

 
74 77,8 1,5 0,05 27,6 32,3 83,9 79,2 10,7 467 1 000 

Jämförvärde            

Sediment från 
insjöar i  
S Sverige* [23, 26] 

  40 32  160 140 80 6 400 2 400  

Avfall Sveriges  
haltgräns för  
farligt avfall [15] 

  1 000 
100/1 000 
Lättlösligt/ 

icke lättlöslig 

100/2 500 
Lättlösligt/ 

icke lättlösligt 
10 000 2 500 100/1 0000 2 500 2 500  

Riktvärde MKM  
1996 [22]/2005 [25]   40/30 12/12 250/250 250/250 200/200 200/200 300/300 700/700  

* gräns mellan avvikelseklass 4 och 5, dvs. där påverkan från en punktkälla har noterats. 
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Utlakade halter
Genom laktester fås ett mått på hur lättlakat
ett material är. Av de laktester som rekom-
menderas i mottagningskraven för deponier
[5] är det endast enstegs skaktest vid L/S 10
som är genomförbart för de finkorniga och
vattenhållande sediment som bildas i dag-
vattenanläggningar.

Tabell 6 Utlakade halter vid L/S 10 från sediment i fyra svenska vägdagvattendammar [38]. Jämförvär-
den från Naturvårdsverkets deponeringsföreskrifter [5]. Färgmarkerade värden är högre än
deponigränsvärdet för inert respektive icke farligt avfall.

Utlakningsresultat för sedimenten från de
fyra dammarna redovisas i Tabell 6 tillsam-
mans med Naturvårdsverkets gränsvärden
för deponering på deponier för inert avfall,
icke farligt avfall respektive farligt avfall
[5].

Kapitel 5   Sedimenthantering

Skaktest, enstegslakning 
  

 
 

Deponigränsvärden 
 

 Enhet 

E4 
Linneaholms-

dammen 

E4/E20 
Vårby- 

dammen 

E20 
Barva 

damm 4 

E6 
Uddevalla- 

bron 
Inert  
avfall 

Icke  
farligt 
avfall 

Farligt 
avfall 

L/S L/kg 10 10 9,9 10 10 10 10 
pH  6,7 6,1 7,2 7    
Lednings- 
förmåga mS/m.25 °C 106 31,8 8,18 12,6    
Redox Eh mV 318 307 309 281    
Utlakad mängd:        
Al mg/kg TS 0,87 0,48 206 3,9    
As mg/kg TS 0,016 < 0,02 < 0,01 <0,01 0,5 2 25 
Ba mg/kg TS 0,6 1,3 3,9 0,31 20 100 300 
Ca mg/kg TS 774 354 128 88    
Cd mg/kg TS 0,0073 0,002 0,0029 0,0008 0,04 1 5 
Co mg/kg TS 0,1 0,098 0,085 0,062    
Cr mg/kg TS 0,0056 0,017 0,17 0,043 0,5 10 70 
Cu mg/kg TS 0,2 0,09 0,68 0,43 2 50 100 
Fe mg/kg TS 0,51 0,48 203 12    
Hg mg/kg TS < 0,0003 < 0,0003 0,0006 0,0002 0,01 0,2 2 
K mg/kg TS 75,5 41 28,4 15,5    
Mg mg/kg TS 220 61,4 78 11,5    
Mn mg/kg TS 4 2,8 3,3 0,82    
Mo mg/kg TS 0,19 0,01 < 0,005 0,05 0,5 10 30 
Na mg/kg TS 933 80,4 169 123    
Ni mg/kg TS 0,1 0,22 0,2 0,4 0,4 10 40 
Pb mg/kg TS 0,0053 0,0038 0,57 0,05 0,5 10 50 
S mg/kg TS 1 140 354 6 54,5    
Sb mg/kg TS 0,77 0,093 0,0011 0,12 0,06 0,7 5 
Se mg/kg TS 0,0019 0,0017 0,0039 0,0019 0,1 0,5 7 
Si mg/kg TS 40,4 23,7 248 32,6    
V mg/kg TS 0,0053 0,0009 0,37 0,018    
W mg/kg TS    55,8    
Zn mg/kg TS 2,3 8,8 1,8 2,2 4 50 200 
DOC mg/kg TS 69 120 266 62 500 800 1 000 
Fenolindex mg/kg TS 0,1 0,2 5 0,2 1   
Fluorid mg/kg TS 6 5 20 <2 10 150 500 
Klorid mg/kg TS 850 85 74 100 800 15 000 25 000 
Sulfat mg/kg TS 3 900 1 200 < 50 150 1 000 20 000 50 000 
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Utlakningen var relativt liten och endast
ämnet antimon (Sb) överskred gränsvärdet
för deponering på en deponi för icke farligt
avfall. Antimon är ett ämne som lakar mest
vid neutrala och höga pH trots låga totalhal-
ter och det har pekats ut som ett av de kritis-
ka ämnena för avfall som deponeras [36].
Användningen av antimon har ökat under
senaste 30-40 åren [29] och ämnet finns
bland annat i flamskyddsmedel och smörj-
medel.

Notera att Linneaholmsdammen, vars sedi-
ment innehöll högst halter av koppar, bly
och zink, visar på lägre utlakning av dessa
ämnen från sedimentet än andra dammar.
Troligtvis beror det på en högre fastläggning
till organiskt material i Linneaholmsdam-
men.

Eftersom mycket få sediment från vägdag-
vattenanläggningar har testats med laktester
och eftersom sedimenten är förhållandevis
unga ska de redovisade resultaten endast ses
som exempel.

Kapitel 5   Sedimenthantering
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SFS 1971:948 Väglag. Lagen gäller för allmän
väg. Enligt 44 § under avdelningen Ordnings-
och säkerhetsföreskrifter så gäller att inom ett
vägområde får man inte utan vägmyndighet-
ens tillstånd 1. Dra elektriska ledningar eller
andra ledningar, 2. Utföra arbeten på redan
dragen ledning.

SFS 1973:1144 Ledningsrättslag. Enligt denna
lag kan den som för ledning eller annan
anordning vill utnyttja utrymme inom
fastighet få rätt därtill (ledningsrätt). Fråga
om ledningsrätt prövas vid förrättning.

SFS 1973:1149 Anläggningslag. Enligt denna lag
kan det inrättas anläggning som är gemensam
för flera fastigheter och som tillgodoser
ändamål av stadigvarande betydelse för dem
(gemensamhetsanläggning). Fråga om
gemensamhetsanläggning prövas vid förrätt-
ning.

SFS 1998:812 Lag med särskilda bestämmelser
om vattenverksamhet. Kallas Restvattenla-
gen. I lagen beskrivs bland annat Rådighet
över vatten. För att bedriva vattenverksamhet
skall verksamhetsutövaren ha rådighet över
vatten.

SFS 1998:1388 Förordning om vattenverksamhet
m.m. Anmälan om samråd, särskilda bestäm-
melser om markavvattning. Upprättelser om
besiktning av vattenverksamhet. I bilagan till
förordningen finns län, kommuner och andra
områden angivna inom vilka förbud mot
markavvattning gäller enligt MB 11 kap. 14§.

SFS 2006:412 Lag om allmänna vattentjänster.
Ersätter VA-lagen. Bestämmelserna i denna
lag syftar till att säkerhetsställa att vattenför-
sörjning och avlopp ordnas i ett större
sammanhang, om det behövs med hänsyn till
människors hälsa eller miljön. Med avlopp
avses i denna lag, bortledande av dagvatten
och dränvatten från ett område med samlad
bebyggelse eller från begravningsplats samt
bortledande av spillvatten eller bortledande
av vatten som har använts för kylning.



51

Inspektions- och åtgärdsprotokoll

Väg nr  
 

Anläggningsnamn eller nr 
 

Anläggningens syfte
 
Observatör:  
Datum:  

Prioritet 
1 Akut för funktionen  
2 Bör göras inom 3 mån 
3 Bör göras inom 1 år 

Anläggningsdel Viktiga inspektionsfrågor 

Inspektör 
(signatur) 

* 
Observerad skada / 
Föreslagen åtgärd 

Behov av 
åtgärd 

/prioritet 

Åtgärdat 
(datum + 
signatur) 

A  Anläggningens renande funktion 
A1 Diken, inlopp och 

utlopp 
• Kontrollera att inte sand, 

skräp, grenar, löv, 
utfällningar etc. hindrar 
vatten-flödet.  

• Kontrollera att diken 
avvattnas efter skyfall.  

• Kontrollera att inga 
erosionsspår finns. 

    

A2 Vattendjup och flöde • Kontrollera vattendjupet på 
strategiska platser, t.ex. vid 
inlopp och utlopp och jämför 
med referensnivå, notera om 
plantorna är översvämmade. 

• Notera uppgrundning pga. 
döda växtrester. 

• Kontrollera att vegetationen 
inte täcker för stor del av  
vattenytan, jfr med 
anläggningsbeskrivningen. 

• Notera tecken på felaktigt 
flöde, t.ex. en fåra som  
bildats på anläggningens  
botten. 

    

A3 Vegetation • Kontrollera växtetableringen, 
framförallt de första åren, jfr 
med anläggningsplanen.  

• Kontrollera att inte 
anläggningsytor som ska 
vara öppna växer igen med 
sly.  

• Kontrollera igenväxning mot 
strandkant. 

• Kontrollera att ev. 
gräsklippning utförts enligt 
plan, minsta klipphöjd,etc. 

    

A4 Erosionsskador och 
andra skador 

• Notera erosionsskador i 
slänter och kanter. De får 
inte påverka anläggningens 
funktion. 

• Kontrollera stenytor så att 
ytan är ren och översta 
lagret inte behöver läggas 
om. 

    

A5 Bottensediment • Kontrollera sedimenttjock-
leken på strategiska platser, 
t.ex. vid inlopp, fördamm och 
utlopp. Ta bort sediment från 
fördamm och andra 
sedimentfång när 50% av  
den ursprungliga 
vattenvolymen försvunnit eller 
när sedimenttjockleken 
överstiger 30 cm. 

    

* Enbart signatur innebär att kontroll har utförts, men ingen åtgärd behövs.    
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Anläggningsdel Viktiga inspektionsfrågor 

Inspektör 
(signatur) 

* 
Observerad skada / 
Föreslagen åtgärd 

Behov av 
åtgärd 

/prioritet 

Åtgärdat 
(datum + 
signatur) 

B  Tekniska installationer 
B1 Bräddavlopp • Kontrollera att in- och 

utlopp fungerar. 
    

B2 Avstängningsventil • Kontrollera funktionen 
samt smörjbehov. 

    

B3 Flödesreglerare • Kontrollera 
genomströmningen och 
att nivåskillnaden mellan 
reglerarens in- och utlopp 
inte varierar vid normalt 
flöde. 

    

B4 Oljeavskiljare • Notera förekomst av olja 
och om olja upptäcks: 
– Kontrollera flytlager av 
   olja med skopa. 
– Kontrollera bottenlager 
   av oljeslam med sticka. 

    

B5  Infiltrationsanläggning • Inspektera brunnar, 
ledningar och 
inspektionsrör  
och kontrollera 
vattennivån i utgående 
ledningar. 

    

C  Övrigt 

C1 Skyltar • Kontrollera att skyltar 
enligt skötselplanen finns 
och är intakta. 

    

C2 Nycklar och  
tillgänglighet 

• Kontrollera att nycklar till 
bommar fungerar.  

• Kontrollera att tillfartsväg 
och parkering för 
tillsynsfordon är i 
ordning. 

    

C3 Stängsel • Kontrollera att 
skyddsstängsel är helt.  

    

C4 Telefonlista till  
ansvariga och  
Räddningstjänsten 

• Kontrollera att 
telefonnummer för 
akutåtgärder stämmer. 

    

 

* Enbart signatur innebär att kontroll har utförts, men ingen åtgärd behövs.    



53

Foton:
Hans Sandberg, BioMedia.
Magnus Billberger, Vägverket.
Mats Lindqvist, Vägverket.
Ebba Wadstein och Johanna Lindeberg, SGI.



Vägverket
781 87 Borlänge

www.vv.se.   vagverket@vagverket.se
telefon: 0771-119 119. telefax: 024�-758 25. texttelefon: 024�-750 90




