
Rekommendationer för drift och
underhåll av dagvattenanläggningar

Dagvattendammar

innovativ dagvattenhantering



Vad är dagvattendammar?
Dagvattendammar är en av de vanligaste dagvattenreningsteknikerna 
i Sverige. Sedimentation (dvs avskiljning av suspenderade partiklar 
som hålls i vattenfasen) är den primära behandlingsprocessen i dammar.  
Därför tillhandahåller dessa framför allt rening av suspenderat  
material och partikelbundna föroreningar. Däremot är avskiljnin-
gen av exemepelvis kväve och lösta metaller generellt sett lägre. För 
att förbättra sedimentationen är det viktigt vid utformningen av dam-
mar att beakta att en jämn spridning av vattenflödet i dammen samt 
förhållandet mellan dammens area och arean för hela avrinnings- 
området. 

Dessa rekommendationer gäller främst för dagvattenrenings- 
dammar men kan till viss del även användas för drift och underhåll av  
fördröjningsdammar. 

Underhåll av dagvattendammar
Regelbunden kontroll och underhåll är viktigt för att upprätthålla 
dammarnas funktion. 

Erosion av ackumulerat sediment och därmed utsläpp till reci- 
pienten kan förekomma om dammens kapacitet överskrids eller om 
dagvattenflödet genom dammen inte fördelas över hela dammens 
bredd. 

Inlopps- och utloppskonstruktioner måste kontrolleras  
regelbundet. Utloppen, som normalt utformas för att fördröja  
utflödet ett till flera dygn efter ett regntillfälle, är benägna att sätta 
igen vilket påverkar dammens vattennivå/djup och därmed  
sedimentavskiljningen. 



   
Avlagringar vid utlopp             Sediment från dagvattendamm

Utöver regelbunden inspektion måste ackumulerat bottensediment 
bortforslas rutinmässigt från dammen med ett intervall av ett antal år. 
Dessa sediment kan innehålla betydande mängder föroreningar. 
Provtagning är nödvändig för att avgöra om sedimentet klassas som 
farligt avfall. Metaller i sedimentet kan i sin tur vara biotillgängliga och 
därför måste de hanteras med försiktighet eftersom en stor andel av 
metallerna i sedimentet potentiellt är lakbara (d.v.s. de kan frigöras från 
partiklarna och följa med lakvattnet) och att sedimentet därmed kan 
vara toxiskt. Därför kan även lakvattnet från sedimentet innehålla höga 
metallkoncentrationer och bör inte ledas tillbaka till dammen eller  
recipienten vid tömning.

Driftaspekter ska redan beaktas vid projekteringen. Vid utformningen  
av en damm ska tillgängligheten för kontroll och sedimenttömning  
beaktas (driftvägar för grävmaskin och lastbilar). En hårdgjord botten 
kan underlätta utgrävning av sediment. Dessutom är det viktigt att ta 
hänsyn till arbetsmiljön för driftpersonalen (säker tillgång till dammens 
tekniska konstruktioner, livboj mm.)



Checklista för underhåll

• Är alla tekniska konstruktioner i bra skick (rör, ramper etc.)?
• Är inlopp, utlopp och bräddutlopp rensade och fria från skräp 

och i tillfredsställande skick? Håller utloppets nivå och därmed 
vattennivån i dammen projekterade nivåer?

• Har sättning eller erosion i släntpartier förekommit?
• Finns skador av eller i dammen, tecken på tippning av avfall  

(byggavfall, oljedunkar, hushållsskräp) eller ansamling av grönav-
fall?

• Är vegetationen i rätt tillstånd (utbredning, variabilitet, arter etc.)? 
Behövs röjning av träd/sly eller klippning av gräs?

• Indikerar sedimenttjocklek ett tömningsbehov (mätning av  
sediment, töm om >50% av tillgänglig volym)?

• Finns anledningar till att dammen måste anpassas till ändrade  
förhållanden (förändringar i avrinningsområdet, klimatförändringar) 
eller gäller fortfarande de ursprungliga dimensioneringskraven? 

• Vem är ansvarig för att åtgärda upptäckta problem?
• Data i driftsystemet uppdaterat efter kontrollen?
• Datum, Kontroll utförd av: 
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