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Abstract 

Purpose: At present are new stormwater ponds constructed to store stormwater which 

overloads stormwater pipe systems while existing stormwater ponds remains without 

overhaul. Since climate changes contributes to five-year rain in a higher frequency, 

which increases the flow of stormwater and causing more stormwater ponds to be 

undersized. In order to preserve social functions, are a general work process 

investigated of how municipalities can investigate and preserve their existing 

stormwater ponds. 

Method: The methods that are used are interviews, case study and literature study.  

The interviews contribute to solutions and proposals of investigation methods and 

proposals for action. The case study were performed in three stormwater ponds and 

examines the investigation methods that can be used. Collecting empirical data in a 

practical case, should increase the investigation’s credibility. The methods used in the 

case study are calculations, sediment sampling and document analysis of the basis of 

existing stormwater. Using literature study are the empirical data of the investigation 

analyzed with other sources to check the reliability of the empirical data. 

Findings: Several methods of investigations and action proposals were analyzed. 

Three investigation methods which fit a general work process were: flow proportional 

sampling, sediment sampling and stormwater calculations through the stormwater 

model Stormtac. The proposals for action which suited a general work process were: 

construction of a trench around the pond to expand the storage area, planting plants 

that take up nutrients and heavy metals tied up in stormwater, exploit the stormwater 

ponds shape where the hydraulic efficiency are exploited flat out by placing the inlet 

and outlet on opposite ends, and building trenches with a gravel embankment with 

aquatic plants. 

Implications: Flow proportional sampling were a reliable investigation method 

according to interview and literature study. Sediment sampling of sediment in bottom 

of in- and outlet can be used in a general work process, but certain contamination 

levels can be misleading depending on how detailed sediment samplings are done. 

Stormwater model Stormtac and its calculations can be used in a general workprocess 

because publication Svenskt Vatten P110 (2016) are confirming the models 

calculations. The proposals for action were not tested in real cases, but the effect was 

confirmed in the interview and literature study. 

Limitations: The case study was limited by investigating two methods, one of which 

is stormwater model Stormtac and sediment sampling. Selected contaminants such as 

heavy metals, oil, nitrogen and phosphorus are analysed. The study is delimitated by 

analyzing how recipients are affected by the studied existing stormwater ponds.  

Keywords: Stormwater pond, Stormtac, stormwater management, investigation 

methods, proposals for action, sediment sampling.
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Sammanfattning 

Syfte: I dagens läge byggs nya dagvattendammar för att magasinera dagvatten som 

överbelastar dagvattenledningssystemen och de befintliga dagvattendammarna förblir 

utan översyn. Eftersom klimatförändringar bidrar till att femårsregn kommer i en 

högre frekvens ökar flödet av dagvatten och orsakar att allt fler dagvattendammar 

kommer att bli underdimensionerade. För att bevara samhällsfunktioner utreds en 

generell arbetsprocess hur kommuner kan undersöka och bevara befintliga 

dagvattendammar.  

Metod: Metoderna som används är intervju, fallstudie och litteraturstudie. Intervju 

bidrar till att lösningar och förslag av undersökningsmetoder och åtgärdsförslag 

samlas in. Fallstudien utfördes på tre olika dagvattendammar och undersöker vilka 

undersökningsmetoder som kan användas. Att samla empiri i ett praktiskt fall bör 

bidra till att utredningens trovärdighet förstärks. De metoderna som användes i 

fallstudien är beräkningar, sedimentprovtagning och dokumentanalys från underlag av 

befintliga dagvattendammar. Med hjälp av litteraturstudie analyseras utredningens 

empiri med andra källor för att kontrollera empirins tillförlitlighet. 

Resultat: Ett flertal undersökningsmetoder och åtgärdsförslag analyserades. Tre 

undersökningsmetoder som passade en generell arbetsprocess var: flödesproportionell 

provtagning, sedimentprovtagning och dagvattenberäkningar med dagvattenmodellen 

Stormtac. Åtgärdsförslag som passade var: byggnation av en vall runt dammen för att 

utöka magasineringen, plantering av växter som tar upp näringsämnen och 

tungmetaller bundna i dagvattnet, utnyttja dagvattendammens form där 

dagvattendammens hydrauliska effektivitet utnyttjas maximalt samt anlägga fördamm 

med en makadamvall med vattenlevande växter. 

Konsekvenser: Flödesproportionell provtagning var tillförlitlig undersökningsmetod 

enligt intervju och litteraturstudie. Sedimentprovtagning av sediment i botten av in- 

och utlopp går att nyttjas i en generell arbetsprocess, men vissa föroreningshalter kan 

vara missvisande beroende på hur detaljerat sedimentprovtagningen görs. 

Dagvattenmodellen Stormtac och dess beräkningar kan nyttjas i en generell 

arbetsprocess eftersom Svenskt Vatten P110 (2016) bekräftar modellens beräkningar. 

Åtgärdsförslagen testades inte i verkliga fall, men effekten bekräftades i intervjun och 

litteraturstudien. Ett förslag på generell arbetsprocess kunde sammanställas. 

Stickprovstagning passar sämre in i en generell arbetsprocess.  

Begränsningar: Fallstudien har begränsats genom att utreda två metoder, varav den 

ena är dagvattenmodellen Stormtac och den andra är sedimentprovtagning. Utvalda 

föroreningar som tungmetaller, olja, kväve och fosfor analyseras. Studien avgränsas 

från att analysera hur recipienter påverkas av de befintliga dagvattendammar som 

studerats.  

Nyckelord: dagvattendamm, stormtac, dagvattenhantering, undersökningsmetoder, 

åtgärdsförslag, sedimentprovtagning.
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1 Inledning 
Detta examensarbete omfattas av 15 högskolepoäng vid Jönköpings Tekniska 

Högskola. Examensarbetet har utförts i samarbete med Tranås Kommun, VA- och 

Gatuavdelningen. Examensarbetet är en del av den utbildning som skribenterna läser. 

Utbildningen heter Husbyggnadsteknik-/Väg- och Vattenbyggnadsteknik och 

innefattas av 180 högskolepoäng. Ämnesområdet är byggnadsteknik. 

1.1 Bakgrund 
I Sverige använder flera kommuner dagvattendammar av olika slag för att 

magasinera, rena och transportera dagvatten. Enligt Marklund (2014) saknas ett 

nationellt dokument över vilka miljö- och kvalitetskrav som krävs för hantering av 

dagvatten och dess reningsfunktion. Därav har många kommuner bearbetat och 

utvecklat dagvattenstrategier för att kunna ta vara på dagvatten i kommuner och orter. 

Dagvattenstrategin beskriver hur dagvatten ska hanteras på ett lämpligt sätt. Dock 

finns ännu inget specifikt dokument över huruvida kommunen ska undersöka eller 

utreda befintliga dagvattendammar. Dagvattenstrategier är anpassade för enskilda 

kommuner. Enligt Falk (2007) saknar tidigare byggda dagvattendammar ofta 

information om dess utformning, funktion och syfte.  En av dagens lösningar är att 

bygga helt nya dagvattendammar för att magasinera dagvattnet som annars 

överbelastar dagvattenledningssystemet och de befintliga dagvattendammarna förblir 

utan översyn på funktion, rening och magasinering.  

1.2 Problembeskrivning 
I den vetenskapliga rapporten NOS-dagvatten hävdar Andersson, Owenius och Stråe, 

(2012) utifrån studier att dagvattenanläggningar bör skötas och underhållas då det är 

lönsamt. Rapporten understryker behovet av att ta fram ett underlag för utredning av 

befintliga dagvattendammar i kommuner som ska avgöra vilken arbetsprocess som är 

lämplig för de befintliga dammarna.  

I Svenskt Vatten Publikation P110 (2016) uppges det utifrån statliga utredningar från 

år 2007 att vårt samhälle blir utsatt för extrema väderförhållanden idag och i 

kommande framtid. Medvetenhet om klimatförändringar har ökat efter utredningarna. 

Enligt Svenskt Vatten Publikation P110 (2016) ska man skapa möjlighet för dagvatten 

att kunna fördröjas eller infiltreras, vilket ska leda till att recipienter tar emot 

minskade utsläpp.  

Enligt tidigare studier av Alm, Banach och Larm (2010) förekommer prioriterade 

ämnen, metaller och PCB i dagvatten och i dagvattenanläggningar. I studien studeras 

förekomster av förorenade ämnen i dagvattenanläggningar och dess 

avskiljningsförmåga, vilket framhäver behovet av att rena förekommande 

föroreningar i dagvattendammar. 

Kommuner saknar erfarenhet och kunskap om hur deras befintliga dagvattendammar 

fungerar i verkligheten. VA-system överbelastas allt oftare genom bräddningar, 

översvämningar och överbelastade reningsverk på grund av ökat tillskott av dagvatten 

(Forsberg, 2011). Detta understryker att dagvattensystemen överbelastas och en ökad 

mängd dagvatten flödar i våra kommuner.  
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1.3 Mål och frågeställningar 
Rapporten är en utredning om hur befintliga dagvattendammar kan undersökas och 

förbättras. Målet med utredningen är följande: skapa ett förslag på en generell 

arbetsprocess om hur befintliga dagvattendammar bör granskas och utvärderas samt 

ge eventuella åtgärdsförslag för att förbättra befintliga dagvattendammars funktioner.  

Frågeställningarna som ska besvara målet är grundade utefter ett funktionsperspektiv. 

Istället för att direkt överväga en nybyggnation av dagvattendammar kan kapaciteten 

av befintliga dagvattendammars funktioner utökas. De frågeställningar som denna 

utredning ska besvara är följande: 

 Vilka styrkor och svagheter har undersökningsmetoder och åtgärdsförslag haft 

från tidigare utredningar av befintliga dagvattendammar? 

 Vilka undersökningsmetoder erfordras i en generell arbetsprocess för 

undersökning av befintliga dagvattendammars funktioner? 

 Vilka åtgärdsförslag är lämpliga i en generell arbetsprocess för att förbättra 

befintliga dagvattendammars funktioner? 

1.4 Avgränsningar 
Utredningens fallstudie kommer att utföras enbart i Tranås kommun på flera olika 

dammar i tätorten. Rapporten avgränsas mot icke reningsfunktionella 

dagvattendammar samt mot att studera hur recipienter påverkas av de befintliga 

dagvattendammarna.  

1.5 Disposition 
Kapitel 1 innehåller bakgrundsinformation om dagens läge av dagvattenhantering 

beskrivet utifrån tidigare studier samt rapportens frågeställningar. I Kapitel 2 redogörs 

för metoderna fallstudie, intervju och litteraturstudie som har använts under 

utredningen. I Kapitel 3 ”Teoretiskt ramverk” sammanställs olika vetenskapliga 

arbeten och utgör teoretisk grund för utredningen. ”Våt dagvattendamm” utgör den 

grundläggande teorin och utökas med Stormtac, sedimentering, publikation P110 och 

prioriterade ämnen. Kapitel 4 innefattar empiri som utgörs av insamlad data av 

undersökningarna och dessa analyseras i kapitel 5 ”Analys och resultat”. Den empiri 

som insamlas och analyseras är olika åtgärdsförslag och undersökningsmetoder. I sista 

kapitlet, kapitel 6, behandlas resultatet i form av diskussion och slutligen dras 

slutsatser på de besvarande frågeställningarna vilka undersökningsmetoder och 

åtgärdsförslag som rekommenderas att använda. Förslag på en generell arbetsprocess 

ges i bilaga 1.  
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2 Metod och genomförande 
Kapitel 2 innehåller information om vilka vetenskapliga metoder som har använts i 

undersökningen samt hur undersökningen utfördes. Kapitlet avslutas med en 

utvärdering av metodernas validitet och reliabilitet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Målet med utredningen är att skapa ett förslag på en generell arbetsprocess om hur 

befintliga dagvattendammar bör granskas och utvärderas samt ge eventuella 

åtgärdsförslag för att förbättra befintliga dagvattendammars funktioner. För att erhålla 

information för att uppnå målet används både kvantitativa samt kvalitativa metoder.  

Enligt Jacobsen (2002) finns två ansatser om undersökningsprocesser. De två 

ansatserna är kvantitativa och kvalitativa. Ansatserna fördelas i 8 faser för en 

fullständig undersökningsmetod. Fas 1 och 2 behandlar frågeställningarna och 

undersökningsupplägget som arbetet ska omfattas av. De tre frågeställningarna har 

anpassats som beskrivande frågeställningar till utredningen eftersom beskrivande 

frågeställningar beskriver skillnader och likheter. Utredningens frågeställningar 

utvärderar flera undersökningsmetoder och åtgärdsförslag och därav anses 

frågeställningarna vara beskrivande. Dagvattendammarna ska utredas genom 

fallstudier eftersom de tre utvalda dammarna avgränsas i tid och rum, men även av 

olika slag. Även intervjuer ska utföras för att få fakta om hur en generell arbetsprocess 

går till. Fas 3 behandlar vilken metodansats som ska väljas, vilket i detta arbete är 

både kvalitativa samt kvantitativa ansatser. Fas 4-6 enligt Jacobsen (2002) behandlar 

kapitlen kopplingen mellan frågeställningar och metoder för datainsamling, vilket 

beskriver insamling av data, urval av dammar samt analysering av data. Enligt 

Jacobsen (2002) behandlar de sista två faserna i rapportens diskussionsavsnitt om 

resultatet är pålitligt, korrekt eller god, samt kommer tolkningar av resultatet att 

behandlas.  

Rapporten undersöker erfarenheter kring dagvattenhantering genom intervjuer som 

kvalitativ metod. I undersökningen utförs kvantitativ insamling av empiri. Tranås 

tätort har ett antal dammar och information om dessa dammar saknas till stor del. 

Genom insamling av kvantitativ data skapas ett underlag som kan användas till att 

utreda vilket tillstånd dessa dammar befinner sig i samt om dammarnas flöde och 

reningsverkan är tillfredställande ur ett funktionellt perspektiv. Tre befintliga 

dagvattendammar ska undersökas och metoden som ska användas är fallstudie, som 

innefattar beräkningar och dokumentanalys. 

De tre dagvattendammarna är av olika typer och lokaliserade på olika platser i Tranås 

Kommun. En damm inne i staden med oljeavskiljare, en damm vid ett industriområde 

samt en damm lokaliserad nära ett bostadsområde. Dessa befintliga dagvattendammar 

väljs av utformnings- och lokaliseringsskäl för att uppnå en bredare bild över 

problembeskriven.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Här sammanställs vilka vetenskapliga metoder som används i utredningen. Se figur 1 

för en grafisk överblick mellan kopplingar mellan metoder och frågeställningar. 
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Figur 1. Figur över kopplingar mellan metoder och frågeställningar 

2.2.1 Vilka styrkor och svagheter har undersökningsmetoder och 
åtgärdsförslag haft från tidigare utredningar av befintliga 
dagvattendammar? 
En kvalitativ semi-strukturerad intervju med olika parter inblandade i 

dagvattenhanteringen utförs. Intervjuerna innefattar kvalitativ data från en 

projektledare och två projektör samt en konsult och doktor från Stormtac AB. I denna 

fråga ska fördelar och nackdelar av olika undersöknings- och åtgärdsmetoder av 

tidigare erfarenheter tas fram genom intervjuer. En litteraturstudie utförs också där 

data från tidigare utredningar undersöks för att få fram information om vilka 

undersökningsmetoder och åtgärdsförslag som har utförts och vilken framgång de har 

haft.  

Empiri från litteraturstudien och intervju kommer också att användas för att besvara 

frågeställningarna 1,2 och 3. 

2.2.2 Vilka undersökningsmetoder erfordras i en generell 
arbetsprocess för undersökning av befintliga dagvattendammars 
funktioner? 
Frågeställningen är anpassad för att erhålla information om hur en dagvattendamm 

kan undersökas. Det som undersöks och utvärderas är undersökningsmetoder som 

undersöker befintliga dagvattendammars funktioner. Syftet är att utvärdera vilka 

undersökningsmetoder som är mer anpassningsbara än andra till en generell 

arbetsprocess. Detta sker genom en fallstudie där tre befintliga dagvattendammar 

undersöks. Fallstudien innehåller dessa tre metoder: 

 Modellen Stormtac kommer att användas för att utreda befintliga 

dagvattendammar i en fallstudie. Med hjälp av ett datorprogram som använder 

modellen kan dammarnas reningseffekt utvärderas genom beräkningar. 

Programmet och modellen är framtaget av en doktor som har stor erfarenhet 

av dagvattenhantering.  

Intervju

Litteraturstudie

Fallstudie

• Beräkningar

• Dokumentanalys

Frågeställning 1: Vilka styrkor 
och svagheter har 

undersökningsmetoder och 
åtgärdsförslag haft från 
tidigare utredningar av 

befintliga dagvattendammar?

Frågeställning 2: Vilka 
utredningsmetoder erfordras i 
en generell arbetsprocess för 

undersökning av befintliga 
dagvattendammars 

funktioner?

Frågeställning 3: Vilka 
åtgärdsförslag är lämpliga i en 
generell arbetsprocess för att 

förbättra befintliga 
dagvattendammars 

funktioner?
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 Sedimentprovtagning kommer att utföras för att få direkt information om 

dagvattendammens föroreningshalt. Olika typer av mätningar och data 

kommer att hämtas från de befintliga dammarna och utvärderas genom 

Stormtac och sedimentanalyser. Dokumentet Riktvärden för förorenad mark 

av Naturvårdsverket kommer användas i syfte att jämföra sedimentanalyserna 

med de generella värdena för att få en uppfattning om sedimenten bör åtgärdas 

i de tre dagvattendammarna.  

 

 En dokumentanalys i databasen Dagvattenguiden, VA-banken utförs får att få 

fram sekundär data av dagvattendammar. 

Utöver fallstudien används empiri från intervjuerna och litteraturstudien. Se 

avsnitt 2.2.1 

2.2.3 Vilka åtgärdsförslag är lämpliga i en generell arbetsprocess för 
att förbättra befintliga dagvattendammars funktioner? 
Om den befintliga dagvattendammens funktioners kapacitet behöver utökas bör en 

åtgärd övervägas. Denna frågeställning behandlar vilka åtgärdsförslag som passar en 

generell arbetsprocess. De vetenskapliga metoderna som ska användas för att samla 

empiri är litteraturstudie och intervju, se avsnitt 2.2.1, som utreder vilka 

åtgärdsförslag som är lämpliga i en generell arbetsprocess. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Avsnittet redovisar de vetenskapliga metoder som utredningen använder för att 

samla empiri. 

2.3.1 Intervju 
En öppen intervju passar bättre när få personer som ska intervjuas enligt Jacobsen 

(2002). Intervjumetoden som utredningen använder varierar mellan varandra. En 

kalkylator, projektledare och projektör kommer att intervjuas vid ett personligt möte. 

Thomas Larm, författaren till Dagvattenmodellen Stormtac som används i 

utredningen, intervjuas via datorprogrammet Skype. 

För att erhålla information av den kvalitativa intervjun används en något mer 

strukturerad intervjumetod. Enligt Jacobsen (2002) ska inte en kvalitativ intervju vara 

helt öppen. För att diskutera de frågorna och ämnen som ska tas upp struktureras en 

intervjuhandledning. Den kan bestå av en öppen fråga som ska besvaras med 

följdfrågor som klarlägger olika ämnen. Detta för att data som ska samlas in inte ska 

bli för komplex och utspridd. Med en något strukturerad intervju kommer information 

som kan användas till utredningen att erhållas lättare. Nackdelen enligt Jacobsen 

(2002) med detta är att det kan tänkas vara ett felaktigt sätt att utföra en kvalitativ 

intervju eftersom den blir mer styrd mot en kvantitativ metod.  

2.3.2 Fallstudie 
En fallstudie fokuserar på en undersökningsenhet enligt Jacobsen (2002). En 

utredning kan också ha fler än en undersökningsenhet. Gemensamt för 

undersökningsenheterna är att de är avgränsade från andra enheter i tid och rum. I 

denna fallstudie är det våta dagvattendammar med reningsförmåga som är 

undersökningsenheter. De avgränsas från andra dagvattendammar, så som torra 

dammar och magasindammar. Undersökningsenheterna delas upp i olika nivåer. En 

absolutenhet är den lägsta nivån. Den absoluta enheten kan vara en 
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undersökningsenhet samtidigt som flera absoluta enheter kan bidrar till en större 

kollektiv undersökningsenhet. Utredningen undersöker dagvattendammar som 

undersökningsenheter. Som exempel kunde istället för dagvattendammar en mer 

översiktlig undersökning utföras där vattenhanteringen för ett helt samhälle är 

undersökningsenhet (Jacobsen, 2002). 

Dokumentanalys 

Dokumentanalys används för att införskaffa sekundärdata. Dokumentanalys beskrivs 

som insamlingen av data från tidigare gjorda undersökningar. Det finns tre 

huvudsakliga anledningar till att använda sig av sekundär data. Det är när det inte går 

att erhålla information genom vanliga undersökningsmetoder, när det är mer intressant 

hur andra har tolkat data och vad som människor har gjort (Jacobsen, 2002). 

Enligt Jacobsen (2002) är det är svårt att kontrollera tillförlitligheten på data som 

införskaffas igenom metoden dokumentanalys. Det kan vara okänt hur informationen 

är insamlad samt informationens validitet och reliabilitet. Hur insamlad data är riktad 

är också viktigt. Vem har samlat in den informationen och till vad ska informationen 

användas till är två faktorer som kan har påverkat informationen. Det kan bidra till ett 

annat resultat än vad en annan part skulle kommit fram till. Vilken tidpunkt 

sekundärdata är insamlad har också stor innebörd för tillförlitligheten av 

informationen. Förhållanden förändras över tiden där information som var korrekt då 

den sammanställdes är förfluten och felaktig idag (Jacobsen, 2002). 

2.3.3 Litteraturstudie 
Enligt Hartman (2004) är det viktigt att undersöka litteratur som behandlar 

utredningens område. Även om det är vetenskapligt granskade forskningsrapporter 

ska läsaren vara kritisk till vad som är skrivet. Genom att undersöka hur tidigare 

forskare har utrett sina undersökningar kan andra forskare få hjälp med sina 

undersökningar. 

2.4 Arbetsgång 
För att ta vara på befintliga anläggningar sammanställs en generell arbetsprocess för 

utredning av befintliga dagvattendammar ur ett samhällsfunktionellt perspektiv. 

Arbetsprocessen utformas där befintliga dagvattendammars funktioner anpassas till 

samhällets nuvarande behov. Med generell arbetsprocess menas att arbetsprocessen 

kan användas och anpassas till fler kommuner än Tranås Kommun. Utredningar av 

befintliga dagvattendammar innefattar undersökningsmetoder och åtgärdsförslag. 

Undersökningsmetoder behandlar metoder som kan användas för att kontrollera 

befintliga dagvattendammars funktioner. De funktioner som dessa 

undersökningsmetoder ska behandla är dagvattendammars inkommande och utgående 

flöde av dagvatten, dess reningsförmåga av föroreningar som kan vara ogynnsamma 

för människor och miljö samt dess magasinering av dagvatten. Data som samlas in 

analyseras och jämförs med samhällets behov. Åtgärdsförslag bearbetar olika 

lösningar för att förbättra befintliga dagvattendammars kapacitet med fokus på dess 

funktioner. Det är främst tänkt att bidra med åtgärdsförslag till befintliga 

dagvattendammar som inte är i gott skick ur flöde, renings- och magasinerings 

synvinkel.  

Intervju, fallstudien och litteraturstudien utförs parallellt. Intervjuerna utförs med fyra 

personer som arbetar dagligen med VA-frågor och lösningar. Alla förutom en av 
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intervjuerna utförs vid ett personligt möte. Litteraturstudien undersöker vilka metoder 

som andra forskare och utredare har använts sig av. Fallstudien består av att utreda tre 

olika dagvattendammar. I fallstudien utförs beräkningar med hjälp av 

datorprogrammet Stormtac samt insamling av data med hjälp av en dokumentanalys. 

Stormtac används för att kalkylera dagvattenflöde, magasinering av dagvatten, 

reningsanläggningens effektivitet och dagvattendammens påverkan på recipienten. 

Ytterligare uträkningar är utförda i enlighet med publikation P110 av Svenskt Vatten 

AB.  

2.5 Trovärdighet 
Jacobsen (2002) anger att empirin som samlats in har två krav: att empirin är valid 

och reliabel.  

 

Validiteten bedömer om det data som är mätt verkligen är den data som är beskriven. 

En låg validitet för en utredning resulterar i okunskap om det är rätt resultat som är 

framtaget och har beskrivits. Med reliabilitet menas att det data som är insamlad är 

insamlad på rätt sätt. Om data har samlats med hjälp av de metoder som är beskrivna 

ska också andra komma fram till samma resultat när de använder samma metoder. 

Utvärdering av utredningar empirins validitet och reliabilitet bedömer också arbetes 

kvalitét (Blomkvist & Hallin, 2015).  

 

Metoderna som används är fallstudie, litteraturstudie och intervju. Samtliga 

datainsamlingsmetoder är utförda systematiskt utefter ett vetenskapligt arbetssätt. 

Mycket tillit har givits till datorprogrammet Stormtac, därför har datorprogrammet 

kontrollerats med andra källor. Eftersom programmet är baserat på en vetenskapligt 

granskade doktorsavhandling kan det tänkas bidra till en högre validitet. Något som 

bör nämnas är potentiella felaktigheter i datorprogrammet. Översättningen från 

konceptuell modell till datorprogram kan ha bidragit till tekniska fel som gör att 

datorprogrammet inte stämmer med den konceptuella modellen. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I kapitel 3 redovisas de vetenskapliga grunder och teorier som utredningen omfattas 

av. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Frågeställning 1 är kopplat till teorier om föroreningar som prioriterade ämnen samt 

allmänna teorier och fakta om våta dagvattendammar.  Se figur 2 för en grafisk 

sammanställning. 

1. Vilka styrkor och svagheter har undersökningsmetoder och åtgärdsförslag haft 

från tidigare utredningar av befintliga dagvattendammar? 

Teorin om dagvattenmodellen Stormtac är grundad på en doktorsavhandling, Larm 

(2000), och dess beräkningar samt formler kommer att användas och kopplas till 

frågeställning 2. 

2. Vilka undersökningsmetoder erfordras i en generell arbetsprocess för 

undersökning av befintliga dagvattendammars funktioner? 

Modellen ska användas genom att utreda dammarna i fråga 2 och 

sedimentprovtagning kommer att utföras för att få uppfattning om föroreningshalter i 

dammarna.  

Åtgärdsförslagen studeras i frågeställning 3 genom teorier om föroreningar som 

prioriterade ämnen, sedimentering och allmän teori om våta dammars funktioner: 

3. Vilka åtgärdsförslag är lämpliga i en generell arbetsprocess för att förbättra 

befintliga dagvattendammars funktioner? 

 

Figur 2. Kopplingar mellan frågeställningar och teoretiskt ramverk 

Frågeställning 1

Vilka styrkor och svagheter har 
undersökningsmetoder och 

åtgärdsförslag haft från tidigare 
utredningar av befintliga 

dagvattendammar?

Frågeställning 2

Vilka undersökningsmetoder 
erfordras i en generell 

arbetsprocess för undersökning 
av befintliga 

dagvattendammars funktioner?

Frågeställning 3

Vilka åtgärdsförslag är lämpliga 
i en generell arbetsprocess för 

att förbättra befintliga 
dagvattendammars funktioner?

- Våtdamm

- Dagvattenmodellen Stormtac

- Prioriterade ämnen

- Sedimentering och 
sedimentprovtagning

- Våt dagvattendamm
- Svenskt Vatten Publikation 

P110

- Riktvärden för förorenad mark
- Förslag till gränsvärden för 
särskilda förorenade ämnen

- Prioriterade ämnen

- Sedimentering

- Våt dagdamm
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3.2 Dagvattenmodellen Stormtac 
Stormtac är enligt Larm (2000) en modell för dagvattenhantering som baserats på 

tidigare fallstudier. Dagvattenmodellen har baserats på ramverk av en konceptuell 

modell och flödesschema. Modellen innehåller ekvationer där kvantitet av 

föroreningar i dagvattnet kan beräknas. Enligt Larm (2000) anses ekvationerna i 

modellen vara tillräckliga och riktiga för planerings- och analyseringsskeden, 

eftersom fokus inte har lagts på dynamiska egenskaper. Stormtac-modellen baseras på 

indata av databaser med olika nederbördsdata, föroreningshalter, reningseffekter och 

avrinningskoefficienter. Figur 3 visar Stormtacs flödesschema.  

 

Figur 3. Flödesschema över webbaserade Stormtac-Modellen (Stormtac AB, 

2016)  

I en studie Larm (2000) av utformning och dimensionering av olika typer av 

dagvattenreningsanläggningar beskrivs vilka beräkningar och ekvationer som använts 

i dagvattenmodellen Stormtac. I studien har våta dammar, översilningsytor, 

konstruerade våtmarker, öppna diken och svackdiken studerats. I detta examensarbete 

kommer endast våta dammar studeras eftersom arbetet avgränsas mot andra typer av 

dammar.  
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Avrinningsmodellen 

I avrinningsmodellen sker redovisningen och inmatningen av data från nederbörd, 

avrinningskoefficienter och (del)avrinningsområden. Avrinningskoefficienterna 

baseras på följande formel enligt Larm (2000): 

𝜑∗ =
𝑄∗

10𝑝𝐴
    (1) 

Avrinningskoefficient (𝜑) beskriver andelen regnvatten som rinner ut längs med 

marken efter att resterande andel av dagvattnet som avdunstats, absorberats av växter, 

infiltrerats i marken och lagrats på ytan. Totalarean beskrivs i formeln som (A) och 

(A1 + A2 + A3 + AN…) beskriver små delytor av den totala arean. Varje delyta av 

arean har en specifik avrinningskoefficient beroende på vad som finns tillgängligt i 

delarean, t.ex. om gröna tak, asfaltbelagd mark eller om ytan består av grönväxter och 

gräsmark. Specifik delavrinningskoefficient anges i formeln som (𝜑1 + 𝜑2 + 𝜑3 +
𝜑𝑁 … )…  

 𝜑 =
𝜑1 𝐴1+ 𝜑2 𝐴2 +⋯+ 𝜑𝑁 𝐴𝑁 

𝐴
  (2) 

Basflöde i modellen är baserad på följande formel enlig Larm (2000):  

  𝑄𝑏 = 10𝐾𝑥𝐾𝑖𝑛𝑓𝑝𝐴   (3) 

  𝐾𝑖𝑛𝑓 =
𝑝−𝑝𝜑−𝐸

𝑝
   (4) 

Qb Basflöde (m3/år) 

Kinf Bråkdel av årlig nederbörd som infiltreras (om man antar ytvattenlagring 

försummas eller inbegripna i parametrarna 𝜑 och E), i termen nederbörd 

inkluderas regn och snö.  

Kx Andel av Kinf  

E (Potentiell) avdunstningsintensitet (mm/år) 

Basflöde definieras som flöde av vatten eller grundvatten som inte kommer från en 

sjö, hav eller liknande som flödar in i ett vattendrag enligt Havs- och 

Vattenmyndigheten (2013). I det här fallet i Stormtac programmet appliceras basflöde 

som inläckage av grundvatten och dränvatten från byggnader. Dock är basflödet 

framräknat och angivet med generellt standardvärde i Stormtac programmet.  

Nederbördsdata är baserat på Stockholm stads medelnederbörd som är 636 mm/år och 

framtaget samt beräknat av SMHI (Svenska meteorologiska och hydrologisk 

Institutet) mellan åren 1961-1990 enligt Larm (2000). I den uppdaterade Stormtac- 

modellen gäller värdet 636 mm/år som standardvärde enligt Stormtac AB (2016). 

Dock kan värdet ändras manuellt och matas in med mer relevant värde som till 

exempel nederbördsvärde från närmaste väderstation till Tranås kommun.  
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Transport och flödesutjämning 

Inflöde av dimensionerat flöde till flödesutjämningen i dagvattenledningar och diken 

beräknas av formeln enligt Larm (2000): 

  𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑖𝑛𝜑𝑠𝐴𝑠   (5) 

Qdim Dimensionerat flöde (l/s) 

iN Regnintensitet beroende på återkomsttid på antal år (l/s/ha) 

𝜑s Specifik avrinningskoefficient för specifik avrinningsområde (As) 

As Specifik avrinningsområde (ha) 

Dock tillkommer en klimatfaktor på antingen (𝐹𝐶 = 1,2 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 1,25) som multipliceras 

in i formeln beroende på om regnvaraktigheten kommer att vara kortare eller längre 

än en timme, enligt Svenskt Vatten P110 (2016). Klimatfaktorn är en 

rekommendation av Svenskt vatten P110 (2016) baserat på kunskapssituation år 2015, 

men som i framtiden kommer att bedömas vidare av SMHI och där av kan komma att 

ändras. Qdim kan även adderas in i formeln om flöde av dagvatten pumpas in konstant 

med fall eller om dagvatten flödar från en annan utjämningsanläggning uppströms 

med fall enligt Stormtac AB (2016). Utifrån det beräknade dimensionerade flödet 

räknas den effektiva flödesutjämningsvolymen, som är den volymen som flödar totalt 

till våtdammen enligt Stormtac modellen Stormtac AB (2016). Den effektiva 

flödesutjämningsvolymen beskrivs i Stormtac AB (2016) som:  

  𝑉𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 60 ∗ 𝑡𝑟 ∗ (𝑄𝑑𝑖𝑚 − 𝑄𝑜𝑢𝑡,𝑎𝑣𝑒)  (6) 

  𝑄𝑜𝑢𝑡,𝑎𝑣𝑒 = 𝑄𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑓𝑄𝑟𝑒𝑑   (7) 

Vd,max Maximal erforderlig utjämningsvolym (m3) 

tr Varaktighet av regn (min) 

Qdim Dimensionerat flöde (l/s) 

Qout,ave Dimensionerat medelflöde (utflöde) enligt Svenskt Vatten P90 och P104 

 (l/s). 

Qout Max utflöde (l/s) 

fQred Faktor för att reducera dimensionerat flöde med tanke på att utflödet inte 

 är maximalt annat än vid maximalt reglerhöjd. Normalt: (2/3) om 

 flödesregulator är justerad till 0,95 och pumputflödet är 1,0. 
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Föroreningstransport  

Basflödets föroreningsmängd är definierat som enligt Larm (2000): 

  𝐿𝑏 =
𝑄𝑏 𝐶𝑏∗

1000
     (8) 

Lb Basflödets föroreningsmängd (kg/år) som belastar dammen.  

Cb* Uppmätt basflöde, föroreningskoncentration (mg/l) 

Enligt Larm (2016) kan denna beräkning vara osäker eftersom naturen är komplex 

och data är begränsat vilket kan ge osäkra mängder och koncentrationer av 

föroreningar. 

Dagvattnets föroreningsmängd är definierat som två formler enligt Larm (2000) och 

Stormtac AB (2016) där ekv. (9) är anpassat till standardkoncentrationer av 

föroreningsmängder och ekv. (10) är anpassat för uppmätta föroreningsmängder:  

𝐿𝑗 =
∑ 𝑄𝑖𝐶𝑁

𝑖=1 𝑦

1000
    (9)

     

L Föroreningsmängd för dagvattnet (kg/år)  

Cy Koncentration av förorening (mg/l) 

Qi Flöde (l/s) 

j Typ av förorening 

 

  𝐿𝑎 =
𝑄𝑎𝐶𝑎

1000
=

10𝑝𝐴𝑟𝑒𝑐𝐶𝑎

1000
   (10) 

 

La Föroreningsmängd för atmosfärisk deposition (kg/år)  

Qa Atmosfäriskt flöde (nederbörd) (m3/år)   

Ca Koncentration i atmosfärisk deposition (mg/år) 

Arec Yta av recipientens ytvatten (ha)  

 

Dessa två formler beskriver föroreningsmängden som belastar en reningsanläggning 

som är en våt dagvattendamm i fallstudien. För att ta reda på koncentrationen av 

föroreningar beräknas det med följande formel enligt Stormtac AB (2016):  

 

  𝐶 =
(𝐶𝑟𝑄+𝐶𝑏𝑄𝑏)

(𝑄+𝑄𝑏)
   (11) 

 

C Total föroreningskoncentration för blandat dagvatten och basflöde 

 (mg/l) 

Cr Koncentration av föroreningar för dagvatten (mg/l) 

Cb Koncentration av föroreningar för basflöde (mg/l) 

Q Dagvattenflöde (m3/år) 

Qb Basflöde (m3/år) 

 



Teoretiskt ramverk 

13 

Resultatet ger föroreningshalt av en specifik förorening av dagvattnet och basflödet 

kombinerat ihop som belastar våt dagvattendamm och anges i (mg/l) enligt modellen 

Stormtac AB (2016).  

Föroreningsreduktion 

I denna delmodell väljs vilken typ av reningsanläggning som ett fall berör, och i det 

här fallet är det våt dagvattendammar. Beräkningarna och inputdata från delmodellen 

föroreningstransport används här för att bestämma storleken av den befintliga 

dagvattendammen samt för att få fram föroreningsreduktionen som anges i (%) enligt 

modellen Stormtac AB (2016). I denna delmodell framställs en ritning av våtdammen 

när alla beräkningar, parametrar och indata är angivna. Indata av 

standardkoncentrationer och reduktionseffektivitet inhämtas i en länkad databas enligt 

datorprogrammet Stormtac AB (2016). De slutgiltiga formlerna för beräknad 

föroreningsreduktion redovisas enligt Larm (2000) och Stormtac AB (2016) nedan:  

 

   𝑅𝐸 =
100𝐾𝑦 ∑ (𝐿𝑖𝑛−𝐿𝑜𝑢𝑡)𝑁

𝑖=1

∑ 𝐿𝑖𝑛
𝑁
𝑖=1

   (12) 

 

RE Reduktionseffektivitet (%) 

Ky Andel av årligt flöde som upptas av reningsanläggningen 

Lin Inflöde av föroreningsmängd (kg/år) 

Lout Utflöde av föroreningsmängd (kg/år) 

 

  𝐾𝑦 = 0,16 ln (
3,6𝑄𝑖𝑛

10𝐴𝜑
) + 0,47  (13) 

 

Permanenta volymen av våtdammen bestäms från dessa formler enligt Larm (2000) 

och Larm (2011) som används för att dimensionera den slutgiltiga volymen av 

våtdammen:  

  Vp  = NdlVd = Ndl10φArd                       (14)

      

  𝑉𝑑 = 10φArd                             (15)

  𝑉 = 𝑉𝑝 + 𝑉𝑑    (16)

  𝐴𝑝 = φAKAφ   (17) 

Vp Permanent utjämningsvolym (m3) 

Vd Erforderlig utjämningsvolym (m3) 

Ndl Konstant faktor av erforderliga utjämningsvolymen som är mellan (1,0-

 1,5) 

rd Regndjup angett i (mm)  

V Reningsanläggningens slutgiltiga utjämningsvolym 

Ap Permanent utjämningsarea (m2) 

 

Enligt Larm (2011) bör ekv. (17) beräknas först innan vidare beräkningar ska ske för 
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att få ut den permanenta utjämningsvolymen och slutgiltiga utjämningsvolymen.   

  

Recipientmodellen 

Recipientmodellen behandlar föroreningsmängden som transporteras till recipienten. I 

delmodellen finns angivna acceptabla föroreningskoncentrationer som riktvärde och 

kritiskt värde. Riktvärden och kritiska värden redovisas i figur 4. 

 

 

Figur 4. Skärmdump av Riktvärden och kritiska värden angett i (μg/l) i Stormtac 

AB (2016).  

Enligt Stormtac AB (2016) i recipientmodellen beräknas den årliga acceptabla 

belastningen av föroreningar i recipienten genom formlerna och ekvationerna (18, 19 

och 20): 

  𝐿𝑎𝑐𝑐 =
𝑉𝑟𝑒𝑐 

(
𝐶𝑐𝑟
𝑥𝑗

)1

𝑦𝑗 (1+𝑡
𝑑𝑟
      0,5

)

1000𝑡𝑑𝑟
     (18) 

 

Lacc Acceptabel belastning av föroreningar på recipient (kg/år)  

Vrec Recipientens volym (m3)  

Ccr Kritisk koncentration av föroreningar i vattenmassan av recipienten för

 negativa effekter (mg/l) 

xj, yj Föroreningen j anger empiriska koefficienter  

tdr Omsättningstid för recipient (år) 
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  𝑡𝑑𝑟 =
𝑉𝑟𝑒𝑐

𝑄𝑜𝑢𝑡
     (19) 

  𝐿𝑎𝑐𝑐 =
𝐶𝑐𝑟 𝐿𝑖𝑛

𝐶𝑟𝑒𝑐∗     (20) 

Ekvation (20) gäller endast för uppmätta föroreningskoncentrationer. 

Lin Total belastning av föroreningar på recipient (kg/år)  

Crec
* Uppmätt koncentration av föroreningar i recipientens vattenmassa (mg/l) 

 

I Larm (2003) redovisas ekvationer för erforderlig reduktion av belastning för att en 

recipient ska uppnå en acceptabel föroreningskoncentration. Ekvationerna som 

redovisas används i recipientmodellen i Stormtac AB (2016) för att erhålla 

belastningsreduktion för befintliga recipienter. 

  ∆𝐿 = 𝐿𝑜𝑢𝑡 − 𝐿𝑎𝑐𝑐   (21) 

Formeln härleds genom:  ∆𝐿 = 𝐿𝑖𝑛 −  𝐿𝑠𝑒𝑑 − 𝐿𝑎𝑐𝑐 = 𝐿𝑖𝑛 − (𝐿𝑖𝑛 − 𝐿𝑜𝑢𝑡) − 𝐿𝑎𝑐𝑐 =
                                                =  𝐿𝑜𝑢𝑡 − 𝐿𝑎𝑐𝑐                                   (22) 

∆L  Erforderlig reduktion av belastning för att recipient ska uppnå en

 acceptabel föroreningskoncentration (kg/år) 

Lin Total belastning av föroreningar på recipient (kg/år) 

Lsed Belastning (netto) till eller från sediment i recipient (kg/år) 

Lacc Acceptabel belastning av föroreningar på recipient (kg/år) 

  𝐿𝑜𝑢𝑡 =  
𝐶𝑟𝑒𝑐

∗  𝑄𝑜𝑢𝑡

1000
   (23) 

Eller   𝐿𝑜𝑢𝑡 =
𝐶𝑟𝑒𝑐 𝑄𝑜𝑢𝑡

1000
   (24) 

Ekvation (23) gäller vid uppmätta föroreningskoncentrationer.  

 

Lout Belastningen som transporteras ut från recipienten (kg/år) 

Crec Halt som är beräknad i recipientens vattenmassa (mg/l)  

C*rec Halt som är uppmätt i recipientens vattenmassa (mg/l)  

Qout Utflöde från recipient (m3/år) 
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3.3 Prioriterande ämnen 
I Sverige finns det ännu inget underlag för hur och i vilken omfattning 

dagvattendammar ska avlägsna föroreningar från dagvatten enligt Falk (2007). 

Europaparlamentet har författat ett ramdirektiv för prioriterade ämnen i vatten. På 

första sidan av Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2013 [EES] tydliggörs att 

föroreningar i ytvattnet skall fasas ut:  

”Kemisk förorening av ytvatten utgör ett hot mot vattenmiljön med effekter som akut 

och kronisk toxicitet i vattenorganismer, ackumulering av förorenande ämnen i 

ekosystemet och förlust av livsmiljöer och biologisk mångfald och utgör även ett hot 

mot människors hälsa. I första hand bör föroreningsorsaker identifieras och utsläpp 

av förorenande ämnen bekämpas vid källan på ett så ekonomiskt och miljömässigt 

effektivt sätt som möjligt.” (sid. 1) 

Prioriterande ämnen (45st) är angivna i EU:s vattendirektiv (se bilaga 10). Biltrafik 

och olika typer av industrier bidrar till spridningen av dessa ämnen. Dessa ämnen 

orsakar skador och förorenar bland annat sjöar och vattendrag. Dagvatten betraktas 

som ett medium som föroreningar kan färdas i. En god hantering av dagvatten skapar 

förutsättningar för en god miljö och minskning av negativa följder för människa, djur 

och natur enligt Alm, Larm och Banach (2010). 

3.4 Sedimentering och sedimentprovtagning 
Petersson (1999) menar att ett av dagvattendammarnas syfte är att avskilja 

näringsämnen och föroreningar från dagvatten. Produkten av avskiljningen är 

framställningen av sediment. Sedimentering kan enkelt beskrivas när partikelbundna 

föroreningar sjunker till botten av dagvattendammen. Sedimenten samlas på botten av 

dagvattendammen och är ofta finkornigt. För att sedimenteringen ska fungera bör 

vattnet flöda med en låg hastighet (Andersson et al. 2013). 

För provtagning av sediment föreslås en rörhämtare för att mäta sedimentdjupet, samt 

en sedimentfälla för att mäta tillväxten av sediment under en längre tid. För enbart 

mätning av sedimentdjup kan en stång föras ner genom sedimentet tills den når 

befintlig botten (Andersson et al. 2013). 

3.5 Riktvärden för förorenad mark 
Riktvärden av förorenad mark är framtaget dokument av Naturvårdsverket 

(Naturvårdsverket, 2009) för att jämföra platsspecifika markområdens 

föroreningshalter med generella föroreningshalter för att kunna riskbedöma om 

marken utgör risk för miljö och hälsa. Det finns två gränser för förorenade 

markområden vilka är: 

- Känslig markanvändning (KM) 

- Mycket känslig markanvändning (MKM) 

Känslig markanvändning behandlar områden som människor vistas i under en 

livstid medan mindre känslig markanvändning behandlas där människor vistas 

under sina yrkesliv t.ex. arbetstider på kontor, industrier eller vägar.  
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3.6 Förslag till särskilda förorenade ämnen 
Förslag till särskilda förorenade ämnen är även ett dokument framtaget av 

Naturvårdsverket år 2008 som ett likvärdigt komplement till Europaparlamentets och 

Rådets Direktiv 2013. Dokumentet behandlar 32 föroreningar som är relevanta för 

olika förvaltningsarbeten av vatten.  

3.7 Svenskt Vatten Publikation P110 
P110 är en vidareutveckling av P90 som har varit gällande det senaste årtiondet. 

Publikationen är framtagen av Svenskt Vatten AB och ska hjälpa kommuner och 

konsulter att behandla dagvattenfrågor. Publikationen ska användas i studien genom 

att följa regler och normer för dagvattenhantering, t.ex. tidigare nämnt klimatfaktor, 

för att följa forskningsfronten inom dagvattenhantering. Publikationen släpptes i 

januari 2016. Formler från P110 kommer att användas för att kontrollberäkna flöden 

och regnintensitet av Stormtacs beräkningar. En metod vars namn är rationella 

metoden kommer att användas för att kontrollberäkna dimensionerande flöden enligt 

(Svenskt Vatten P110, 2016):  

  𝑞𝑑𝑎𝑔 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙  𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓  (25) 

qdag dim Dimensionerande flöde (l/s) 

A Avrinningsområde (ha) 

φ Avrinningskoefficient 

i(tr) Dimensionerande nederbördsintensitet (l/s∙ha)  

tr Regnets varaktighet, som i rationella metoden är koncentrationstiden 

 av området, tc (minuter) 

kf Klimatfaktor (1,25 i det här fallet)  

Regnintensitetskontroll beräknas genom formeln enligt (Svenskt Vatten P110, 2016): 

  𝑖(𝑡𝑟) = 190 ∙  √𝑇
3

 ∙
ln(𝑡𝑟)

𝑡𝑟
0,98 + 2  (26) 

i(tr) Regnintensitet, (l/s,ha)  

tr Regnvaraktighet, minuter 

T Återkomsttid, månader 

 

3.8 Våt dagvattendamm 
Enligt Larm (2000) specificeras en våt dagvattendamm som ”En 

dagvattenreningsanläggning i form av en damm som har en permanent vattenyta som 

delvis eller helt byts ut mot dagvatten under avrinningstillfällen.” Dagvattendammens 

reningsförmåga påverkas av olika förutsättningar. Den huvudsakliga reningsprocessen 

en dagvattendamm kan inneha är enligt Andersson et al. (2013) sedimentation. 

Sedimentation är en process som avskiljer suspensiva partiklar ifrån dagvattnet. 

Suspenderande partiklar som dagvatten kan innehålla tungmetallerna bly, koppar och 

zink samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som kan vara skadliga för 

människor och miljö (Barrie & Brown, 2005). För att uppnå en god sedimentation 

krävs det att dagvattnet flödar i rätt hastighet. När dagvattnet flödar i tillräckligt låg 

hastighet kan de obundna partiklarna i dagvattnet sjunka till botten. En lösning på 

detta är att låta dagvattnet rinna över en större yta innan recipienten tar emot 
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dagvattnet. Resultat av detta kan vara en dagvattendamm som begränsar dagvattnets 

rörelse (Andersson et al. 2013). 

Denitrifikation och upptagning av näringsämnen med hjälp av växter är två andra 

reningsprocesser som en dagvattendamm kan fungera som, men de 

reningsprocesserna har inte lika stor betydelse som sedimentation. Eftersom 

kvävehalten i dagvattnet vanligtvis är låg jämfört med sedimentation tar växter inte 

upp lika mycket näringsämnen (Andersson et al. 2013). Strand och Weiser undersökte 

år 2008 hur kvävekoncentrationen i dagvattendammar förändrades med planteringen 

av vattenlevande växter. Övervattensvegetation visades bidra till en större kvävehalt 

jämfört med undervattensvegetation där vegetationen inte påverkade 

kvävekoncentrationen alls under årets första tre kvartal. 

  

Figur 5. Bild av en våt damm. 
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3.9 Sammanfattning av valda teorier 
Våta dagvattendammar är det teoretiska ramverkets grund. Stormtac behandlar våta 

dagvattendammar genom uträkning av dagvattenflöde och även reningseffekt av 

föroreningar. Föroreningar beskrivs med hjälp av Prioriterade ämnen, Förslag till 

särskilda förorenade ämnen samt Riktvärden för förorenad mark. Svenskt Vatten 

Publikation P110 är en publikation för att handberäkna regnmängder, dagvattenflöden 

och allmänt om dagvatten samt dimensionering av dagvattensystem som används till 

att lägga in i Stormtac-modellen. Figur 6 sammanfattar det teoretiska ramverket. 

 

Figur 6. Sammanfattning av valda teorier med våt dagvattendamm som bas. 

Våt 
dagvattendamm

Prioriterade ämnen

Stormtac

Svenskt Vatten 
Publikation P110

Sedimentering och 
sedimentprovtagning

Riktvärden för 
förorenad mark

Förslag till särskilda 
förorenade ämnen
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4 Empiri 
I detta kapitel redogörs all data som insamlats under arbetsgången. 

4.1 Intervju 
I detta avsnitt redovisas 4 intervjuerna med tjänstemän som har olika bakgrunder 

inom dagvattenhantering. Intervjuerna och dess frågor har formats och framtagits med 

frågeställning 1, 2 och 3 som utgångspunkt:  

1. Vilka styrkor och svagheter har undersökningsmetoder och åtgärdsförslag haft 

från tidigare utredningar av befintliga dagvattendammar? 

2. Vilka undersökningsmetoder erfordras i en generell arbetsprocess för 

undersökning av befintliga dagvattendammars funktioner? 

3. Vilka åtgärdsförslag är lämpliga i en generell arbetsprocess för att förbättra 

befintliga dagvattendammars funktioner? 

Intervjuerna redovisas i bilagor 5, 6, 7 och 8 samt följer Åby Academys 

transkriberingsregler och modell (2016).  

Anledningen till att de fyra tjänstemännen intervjuas är för att de har olika bakgrunder 

och flera års erfarenhet inom dagvattenhantering. Därav intervjuas de fyra olika 

tjänstemännen som har olika utbildningsbakgrunder och jobberfarenheter inom 

dagvattenhantering.  

Intervjuerna kan sammanfattas av att alla frågeställningar besvaras av doktorn.  

Doktorn nämner i intervjun att flödesproportionell provtagning är lämplig metod att 

utreda dagvattendammar med. Forskaren nämner dock att sedimentprovtagning är en 

osäker metod att mäta reningseffekten med. Doktorn säger att han tidigare har 

undersökt befintliga dagvattendammar genom att använda Stormtac och även 

flödesproportionell provtagning har använts men inte utförts av honom. Doktorn 

nämner även att stickprovstagning av dagvatten inte ska användas som 

undersökningsmetod eftersom det inte behandlar dagvatten. Doktorn uppger också en 

mängd åtgärdsförslag som kan förbättra dagvattendammens funktioner. Det tas upp 

och analyseras i kapitel 5. Kalkylatorn nämner under intervjun att efterpolering av en 

damm är en uppskattad lösning.  Dock nämner kalkylatorn att han inte har någon 

erfarenhet av att utreda befintliga dagvattendammar utan enbart gjort en enda 

utredning av en efterpoleringsdamm för avloppsvatten vid en pumpstation. 

 

Projektören och projektledaren hade få respektive inga erfarenheter gällande 

undersökningar av befintliga dagvattendammar, se bilaga 5 och 6. 
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4.2 Fallstudie 
I detta avsnitt samlas data fysiskt och teoretiskt vad beträffar de tre utvalda våta 

dagvattendammarna. Meningen med denna utredning är att utvärdera hur de olika 

undersökningsmetoderna fungerar. Översikt över dagvattendammarnas lokalisering 

hämtas i figur 7, 8 och 9. Dagvattendammen beräknades med hjälp av kartunderlag 

från VA-banken samt uträkningar av dammens magasinering, rening av dagvatten och 

dammens påverkan av recipienten genom beräkningar i Stormtac-modellen. Simpla 

beräkningar som areor beräknades med hjälp av GIS-kartor i VA-banken. 

4.2.1 Dagvattendamm 1 (Stadshuset)  

 

Figur 7. Översikt över område vid dagvattendamm 1, Stadshuset 

Den första undersökningsenheten är belägen nära centrum om Tranås tätort. Tranås 

kommun saknar data om relationshandlingar men information om att 

dagvattendammen anlades år 2002. Dagvattendammen är bestående av två våta ytor. 

Ytorna är sammankopplade med ett dagvattenrör som gör att dagvattnet går från den 

lilla delen mot väst till den stora mot öst. Det inkommande dagvattnet rinner från 

industrimark sydväst om dagvattendammen samt ifrån det urbana området i väst. 

Recipienten är Svartån som har sitt utlopp i sjön Sommen. Från mätpunkterna, se 

bilaga 2, är dammen relativt plan vad beträffar vattendjup. Medeldjupet ligger mellan 

27 cm utifrån mätpunkterna i bilaga 2. Mätning av djupen sker med en siktskiva som 

är en metallplatta med måttband som hissas ner i dagvattendammen. När skivan 

lägger sig på botten avläses måttbandet på vattenytan.  

Beräkningar och valda parametrar 

Nederbördsdata: 636 mm/år (Standardvärde i Stormtac-modellen som är baserat på 

Stockholm stad). Tranås kommuns nederbördsdata används inte eftersom årsregnsdata 

från närmsta mätstation i Malexander saknades i SMHIs databaser (SMHI, 2016).  

Area dagvattendamm: 544 m2 (inmätt med mätfunktion i GIS-programmet VA-

banken). I programmet matas och beräknas den permanenta arean till 550 m2 genom 

ekvation (17). 

N 



Empiri 

22 

Uppmätt summa avrinningsområde i GIS- programmet VA-banken: ca 16,5 ha 

Varav delområden:  

Flerfamiljshusområde = 9 ha 

Industriområde = 7,32 ha 

Parkmark = 0,15 ha 

Avrinningskoefficient för flerfamiljshusområde:  φ1 = 0,40  

Avrinningskoefficient för industriområde:  φ2 = 0,50  

Avrinningskoefficient för parkmark:   φ3 = 0,10  

Avrinningskoefficienterna är tagna ur Svenskt Vatten P110 (2016).  

Medeldjup beräknas genom att använda de inmätta djupen från dagvattendammen och 

multipliceras med uppskattad längd och sedan delas med total uppskattad längd. De 

uppskattade längderna eller sträckorna är inmätta i VA-banken.  

Medeldjup: 
16×0,45+8×0,25+16×0,36+51×0,20+8×0,40 

99
 ≈ 0,29 m  

Permanent volym beräknas enligt Stormtac-modellen, Vp = 150 m2 i förhållande till 

djupet, permanenta arean samt längd och breddförhållanden av dammen. 

Återkomsttid T = 5 år för tätbebyggda områden enligt Svenskt Vatten Publikation 

P110 (2016).  

Regnvaraktigheten dimensioneras minst till tr = 10 minuter med anledning av att 

delavrinningsområden oftast har en varaktighet på 10 minuter, pga. att tätbebyggda 

områden har rinntider på minst 5 minuter enligt Svenskt Vatten P110 (2016). 

Stormtac-modellen dimensionerar regnvaraktigheten genom nedanstående ekvation 

enligt Stormtac AB (2016):  

𝑡𝑟 = (
𝐿1

𝑉1
+

𝐿2

𝑉2
+

𝐿3

𝑉3
… )     

Dimensionerande regnvaraktigheten beräknas av Stormac-modellen till 17 minuter 

med hänseende till den långa rinnsträckan och avrinningshastighet på 1,5 m/s.  

Vattenhastigheten i tättbebyggda områden är angivet som 1,5 m/s enligt (Svenskt 

Vatten P110, 2016). Längsta rinnsträcka i avrinningsområdet är mätt i VA-banken till 

1500 m.  

Dimensionerande flödet beräknas fram med hjälp av modellen Stormtac till 970 l/s 

genom ekvation (5) i kapitlet teoretiskt ramverk. Dimensionen till inloppet i 

dagvattendammen är 800 mm i innerdiameter. Den totala volymen som transporteras 

till dagvattendammen beräknas av modellen till 920 m3 enligt ekvation (6). 

Standardutflöde för våta dagvattendammar enligt Stormtac AB (2016) är minst 200 

l/s. 

Recipientmodellen använder Stormtac-modellens standardvärden (642000 m3) 

eftersom ingen data hittades för den aktuella recipientens volym.  
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4.2.2 Dagvattendamm 2 (Järnvägen) 

 

Figur 8. Översikt över område vid dagvattendamm 2, Järnvägen 

Dagvattendammen är belägen på västra sidan om järnvägen som går genom Tranås 

tätort. Placeringen av dagvattendammen i en lågpunkt ska underlätta 

dagvattenhanteringen i flerfamiljshusområdet. Dagvattnet i dammen leds vidare ut i 

Svartån. Dammen ska däremot inneha en magasinerings- och reningsförmåga. 

Mätning av djupen sker med en siktskiva som är en metallplatta med måttband som 

hissas ner i dagvattendammen. När skivan lägger sig på botten avläses måttbandet på 

vattenytan. Dagvattendammen anlades omkring år 1990.  

Beräkningar och valda parametrar 

Nederbördsdata: 636 mm/år (Standardvärde i Stormtac-modellen är baserat på 

Stockholm stad). Tranås kommuns nederbördsdata används inte eftersom årsregnsdata 

från närmsta mätstation i Malexander saknades i SMHIs databaser (SMHI, 2016). 

Area dagvattendamm: 588 m2 (inmätt med mätfunktion i GIS-programmet Infovisaren 

av Metria). I programmet matas och beräknas den permanenta arean till 590 m2 genom 

ekvation (17).  

Uppmätt summa avrinningsområde i GIS- programmet VA-banken: 52,6 ha 

Avrinningskoefficient för flerfamiljshusområde:  φ1 = 0,40  

Avrinningskoefficienten är hämtad ur Svenskt Vatten P110 (2016).  

Medeldjup beräknas för hand genom att använda de inmätta djupen från 

dagvattendammen och multipliceras med uppskattad längd och slutligen divideras 

detta med summa uppskattad längd. De uppskattade längderna eller sträckorna är 

inmätta i Infovisaren av Metria.  

Medeldjup: 
15×0,20+15×0,32+14×0,40+12×0,25 

56
 ≈ 0,29 m  

N 
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Se bilaga 3 för inmätta djup i olika punkter av dagvattendammen Järnvägen.  

Volym beräknas av Stormtac till: 𝑉𝑝 = 140 m3 i förhållande till djupet, permanenta 

arean samt längd- och breddförhållanden av dammen.  

Återkomsttid T = 5 år för tätbebyggd område enligt (Svenskt Vatten Publikation 

P110).  

Regnvaraktigheten dimensioneras minst till tr = 10 minuter eftersom 

delavrinningsområden oftast har en varaktighet på 10 minuter. Tätbebyggda områden 

har rinntider på minst 5 minuter enligt (Svenskt Vatten P110, 2016). Stormtac-

modellen dimensionerar regnvaraktigheten till genom ekvation enligt Stormtac AB 

(2016):  

𝑡𝑟 = (
𝐿1

𝑉1
+

𝐿2

𝑉2
+

𝐿3

𝑉3
… )     

Dimensionerande regnvaraktigheten beräknas av Stormtac-modellen till 15 minuter 

med hänseende till den långa rinnsträckan och avrinningshastighet på 1,5 m/s.  

Vattenhastigheten i tättbebyggda områden är angivet som 1,5 m/s enligt (Svenskt 

Vatten P110, 2016). Längsta rinnsträcka i avrinningsområdet är mätt i VA-banken till 

1370 m. 

Dimensionerande flödet beräknas fram med hjälp av modellen Stormtac till 3700 l/s 

genom ekvation (5) i kapitlet teoretiskt ramverk. Dimensionen till inloppet i 

dagvattendammen är 600 mm i innerdiameter. Den totala volymen som transporteras 

till dagvattendammen beräknas av modellen till 6100 m3 enligt ekvation (6). 

Standardutflöde för våta dagvattendammar enligt Stormtac AB (2016) är minst 200 

l/s. 

Recipientmodellen användes Stormtac-modellens standardvärden (642000 m3) 

eftersom ingen data hittades för den aktuella recipientens volym.  
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4.2.3 Dagvattendamm 3 (Höganloft)  

 

Figur 9. Översikt över område vid dagvattendamm 3, Höganloft 

Industriområdet Höganloft är belägen väster om Tranås tätort i anslutning till riksväg 

32. Området är kompletterat med en dagvattendamm söder om området där dagvattnet 

leds ut i Svartån via dagvattenledningar. Mätning av djupen sker med en siktskiva 

som är en metallplatta med måttband som hissas ner i dagvattendammen. När skivan 

lägger sig på botten avläses måttbandet på vattenytan. Vid inmätning har roddbåt 

använts för att kunna mäta djupen på de djupaste punkterna. Dagvattendammen 

anlades omkring år 2005. 

Beräkningar och valda parametrar: 

Nederbördsdata: 636 mm/år (Standardvärde i Stormtac-modellen som är baserat på 

Stockholm stad). Tranås kommuns nederbördsdata används inte eftersom årsregnsdata 

från närmsta mätstation i Malexander saknades i SMHIs databaser (SMHI, 2016). 

Area dagvattendamm: 2430 m2 (inmätt med mätfunktion i GIS-programmet 

Infovisaren av Metria). I programmet matas och beräknas den permanenta arean till 

2500 m2 genom ekvation (17).  

Uppmätt avrinningsområde i GIS- programmet VA-banken: 12 ha.  

Varav delområden: 

Industriområde = 12 ha 

Väg = 0,55 ha 

Avrinningskoefficient för industriområde:  φ1 = 0,50  

Avrinningskoefficient för väg:   φ2 = 0,85 

Avrinningskoefficienten för industriområdet är hämtad ur Svenskt Vatten P110 (2016) 

och vägens avrinningskoefficient är hämtad ur Stormtacs-databasinsamling i Stormtac 

AB (2016). 

N 
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Medeldjup beräknas för hand genom att använda de inmätta djupen från 

dagvattendammen och multipliceras med uppskattad längd och slutligen divideras 

detta med summa uppskattad längd. De uppskattade längderna eller sträckorna är 

inmätta i Infovisaren av Metria.  

Medeldjup: 
47×0,70+14×0,65+25×1,0+18×1,20+14×0,90+17×1,50+21×0,40+6×0,30 

99
 ≈ 0,85 m  

Se bilaga 4 för inmätta djup i olika punkter av dagvattendammen i industriområdet 

Höganloft.  

Volym beräknas av Stormtac till: 𝑉𝑝 = 1300 m3 i förhållande till djupet, permanenta 

arean samt längd- och breddförhållanden av dammen.  

Återkomsttid T = 5 år för tätbebyggda områden enligt Svenskt Vatten Publikation 

P110 (2016).  

Regnvaraktigheten dimensioneras minst till tr = 10 minuter eftersom 

delavrinningsområden oftast har en varaktighet på 10 minuter eftersom tätbebyggda 

områden har rinntider på minst 5 minuter enligt (Svenskt Vatten P110, 2016). 

Stormtac-modellen dimensionerar regnvaraktigheten genom nedanstående ekvation 

enligt Stormtac AB (2016):   

𝑡𝑟 = (
𝐿1

𝑉1
+

𝐿2

𝑉2
+

𝐿3

𝑉3
… )     

Dimensionerande regnvaraktigheten beräknas av Stormtac-modellen till 10 minuter 

med hänseende till den långa rinnsträckan och vattenhastighet på 1,5 m/s.  

Vattenhastigheten i tätbebyggda områden för dagvattenledningar är angivet som 1,5 

m/s enligt Svenskt Vatten P110 (2016).  Längsta rinnsträcka i avrinningsområdet är 

mätt i VA-banken till 490 m.  

Dimensionerande flödet beräknas fram av modellen Stormtac till 1500 l/s genom 

ekvation (5) i kapitlet teoretiskt ramverk. Dimensionen till inloppet i 

dagvattendammen är 800 mm i innerdiameter. Den totala volymen som transporteras 

till dagvattendammen beräknas av modellen till 1200 m3 enligt ekvation (6). 

Standardutflöde för våta dagvattendammar enligt Stormtac AB (2016) är minst 200 

l/s. 

I recipientmodellen används Stormtac-modellens standardvärden (642000 m3) 

eftersom ingen data har hittats för den aktuella recipientens volym. 
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4.2.4 Sedimentprovtagning 
Sedimentprovtagningar tas i in- och utlopp i de tre dagvattendammarna för att få fram 

en analys och en bild av vilken halt och eventuella mängder av föroreningar som kan 

förekomma i dammarna. Målet med provtagningen i in- och utlopp är att få en 

uppfattning av hur stor halt föroreningar som kan finnas i de befintliga 

dagvattendammarna. Sedimentprovtagningarna sker med en mindre spade som tas till 

maxdjupet 10 cm i in- och utlopp i varje dagvattendamm. Provtagningen sker 2 

gånger (spadtag) per punkt, alltså 2 gånger per lopp i dammen eftersom 2 

provtagningskärl varav glas och den andra av plast. Spaden rengjordes med papper 

mellan varje spadtag. Provtagningen sker i likhet med PM:et (Rutilus, 2011). Efter 

provtagningarna skickas proverna till ett laboratorium som analyserar sedimenten 

efter föroreningar, och därefter skickas analysrapporter till författarna. De parametrar 

och val av föroreningar som valts är standardföroreningar och parametrar som finns i 

Stormtac-modellen, men även utifrån Europaparlamentets och rådets direktivs lista 

över prioriterade ämnen samt dokumentet Förslag till särskilda förorenade ämnen av 

Naturvårdsverket. De ämnen som valts ut för analys är följande: 

Inlopp: 

 Fosfor (P) 

 Kväve (N) 

 Tungmetaller: Bly (Pb), koppar (Cu), Zink (Zn), kadmium (Cd), Krom (Cr), 

nickel (Ni) och kvicksilver (Hg). 

 Oljeindex 

 PAH-16 (Polycykliska aromatiska kolväten, PAH-L, PAH-M och PAH-H) 

Utlopp:  

 Fosfor (P) 

 Kväve (N)  

 Tungmetaller: Bly (Pb), koppar (Cu), Zink (Zn), kadmium (Cd), Krom (Cr), 

nickel (Ni) och kvicksilver (Hg). 

 Oljeindex (C10-C12, C12-C16, C16-C35 och C35-C40) 

I bilaga 11, 12 och 13 redovisas analyserna av sedimentprovtagningarna. I bilagorna 

finns andra analyser av andra ämnen som tillkom i analyspaketen, men inte kommer 

att tas hänsyn till i detta fall på grund av tidsbegränsningen i studien. De polycykliska 

aromatiska kolvätena (PAH) analyseras endast i inloppet eftersom ekonomiska medel 

begränsats för att kunna analyseras i utloppet.  
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4.2.5 Dokumentanalys 
I dokumentanalysen studerades en mängd artiklar från dagvattenguiden, VA-banken 

och Infovisaren av Metria. 

VA-banken  

Med hjälp av GIS kartor från Tranås kommuns databas kunde information om 

ledningars dimensioner, ledningslängder, lokalisering av dagvattendammar och 

rinnsträckor tas ut. Övrig information såsom djup av dagvattendammarna 

kompletterades genom ett platsbesök. 

Infovisaren av Metria 

Infovisaren är en databas och GIS-karta som Tranås kommun använder. Skillnaden 

mellan VA-banken och Infovisaren är att Infovisaren endast visar kartinformation 

över kommunen. I GIS-kartan har mätverktyg använts för att mäta längder för 

dagvattendammarna.  
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4.3 Litteraturstudie 
I undersökningens litteraturstudie undersöktes ett flertal studier gällande utförda 

utredningar, undersökningsmetoder och åtgärdsförslag för befintliga 

dagvattendammar. 

Genom litteraturstudien bekräftades att Stormtac har använts i flera utredningar. 

Utredningar med hjälp av Stormtac är en beprövad metod som har utvärderats i ett 

flertal fall. I ett arbete utfört i Kungsängen (Arlund, 2014) jämfördes Stormtac med 

provtagningsmetoderna. Halter av bens(a)pyren, olja och kvicksilver var de ämnen 

som Stormtac hade svårast att bedöma där Stormtac överskattar mängden förorening. 

Däremot var övriga ämnen i Stormtac-modellen nästan helt överensstämmande. 

Flödesproportionell provtagning vid in- och utlopp är en variabel och reliabel 

provtagningsmetod enligt Alm, Banach och Larm (2010). Eftersom dagvattnets 

föroreningskoncentration är momentan och kan variera kraftigt mellan olika tillfällen. 

Stickprovstagning av dagvatten är därför en sämre undersökningsmetod att utföra i 

jämförelse med flödesproportionell vattenprovtagning eftersom stickprovstagningar 

inte tar hänsyn till flödet av dagvattnet enligt Anderson, Wedding och Tonderski 

(2006). 

Sedimentprovtagning tillämpas för att uppskatta dagvattendammens reningsförmåga 

trots är detta en mindre beprövad metod. Persson (2010) utförde en jämförelse mellan 

undersökningsmetoderna genom Stormtac-modellen, flödesproportionell provtagning 

och sedimentprovtagning. Resultatet var att sedimentprovtagning vid in- och utlopp 

kunde användas för att avgöra om dagvattendammen fungerade som en 

reningsanläggning. Skillnaden på halten föroreningar mellan sedimentprovtagning 

och de övriga undersökningsmetoderna låg inom en tiopotens skillnad. 

Resultatet av NOS-rapporten, skriven av Andersson, Owenius och Stråe (2012) 

utmärker att många dammar är eller kommer att vara i behov av en utredning i 

framtiden. 

Andersson et al. (2013) tar upp en mängd åtgärdsförslag i rapporten Skötsel av 

dagvattendammar. Rapporten innehåller bland annat åtgärder som förbättring av den 

hydrauliska effektiviteten vilket bidar till en bättre rening. Fördjupa 

dagvattendammen bidrar till en bättre sedimentation. Att stenbelägga 

dagvattendammar kan ge en sämre miljö för alger. Plantering av växter och bidrar till 

att reningseffekten ökar. 
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4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Dokumentanalysen gav goda förutsättningar och underlag till att utföra fallstudien på 

de tre befintliga dagvattendammarna. Vid samtliga tre befintliga dagvattendammar 

utfördes beräkningar genom Stormtac-modellen och sedimentprovtagning. De utförda 

intervjuerna bekräftade det som litteraturstudien tog upp. Flödesproportionell 

provtagning förespråkades både i litteraturstudien och i intervjun. Figur 10 redovisar 

kapitlet. 

 

Figur 10. Grafisk helhetsbild över utredningens empiriinsamling
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5 Analys och resultat 
Kapitlet tar upp och kopplar det sammanställda teoretiska ramverket, kapitel 3, med 

den insamlade empirin, kapitel 4. Frågeställningarnas resultat redovisas i detta kapitel. 

5.1 Intervju 
Under intervjun med doktorn, se bilaga 8, påpekades att sedimentprovtagning inte är 

en lämplig metod att använda för att beräkna reningseffekter i dagvattendammar. 

Doktorn påstår i intervjun att han använt sedimentprovtagningar till att jämföra halter 

med databasen i Stormtac vid känslig markanvändning. Data från litteraturstudien 

bekräftar att sedimentprovtagning är en relativt osäker metod, men användbar för att 

mäta hur stora halter föroreningar som finns i den befintliga dagvattendammen. Även 

data från undersökningens sedimentprovtagning tyder på att vissa mätningen var 

osäker, men halten av de flesta föroreningar går att mäta. Därför anses 

sedimentprovtagning vara ett alternativ till undersökningsmetoder i en generell 

arbetsprocess. 

Doktorn använder flödesproportionellt provtagande som undersökningsmetod för att 

undersöka föroreningshalter i in- och utlopp i våta dagvattendammar. Doktorn anser 

att flödesproportionell provtagning är en säkrare provtagningsmetod för att mäta 

föroreningshalter samt beräkna reningseffekten än andra undersökningsmetoder. 

Flödesproportionell provtagning utförs i fyra månader till ett år enligt med intervjun. 

Mätning av flöde i in- och utlopp är en bättre och säkrare provtagningsmetod för att få 

ut reningseffekten och föreningshalt per år. Detta bekräftas även i litteraturstudien där 

flödesproportionell provtagning jämförs med stickprovstagning. Information från 

intervjun säger att stickprovstagning inte ska användas som undersökningsmetod. Det 

för att föroreningar i dagvatten varier kraftigt beroende på vilket dagvattenflöde som 

inkommer till dagvattendammen som stickprovstagning inte kan ta med. 

Projektledaren, projektören och kalkylatorn som intervjuades hade inga svar som 

kunde användas för att besvara rapportens frågeställningar. Det kan tänkas bekräfta att 

kommuner saknar erfarenhet för att utreda dagvattendammar. 

I intervju gavs ett antal åtgärdsförslag som kan förbättra dagvattendammens 

funktioner. Följande är de som kan vara användbara för en generell arbetsprocess: 

 

 Byggnation av en vall runt dagvattendammen och  

 Utgrävning av dagvattendammen 

 Installationen av en flödesregulator 

 Anläggning av en ytterligare dagvattendamm 

 Plantering av växter 

 Utnyttjande av dagvattendammens hydrauliska kapacitet 

 Anläggning av en fördamm 

 

Åtgärdsförslagen analyseras med andra källor för att förstärka åtgärdsförslagens 

giltighet i avsnitt 5.6 
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5.2 Fallstudie 
Fallstudien använder sig av beräkningar med hjälp av Stormtac-modellen, 

sedimentprovtagningar och dokumentanalys av Tranås kommuns databaser. 

5.2.1 Stormtac 
Empiriska data som använts och beräknats i fallstudierna har utförts enligt formler ur 

doktorsavhandlingen av Larm (2000) samt regler från Svenskt Vatten P110 (2016). 

När data lades in i dagvattenmodellen Stormtac, beräknade modellen fram att alla 

inloppsdimensioner av dagvattenledningar är underdimensionerade utifrån den nya 

gällande klimat/säkerhetsfaktor på värdet 1,25 från Svenskt Vatten P110 (2016). Dock 

har nederbördsdata från Stockholm stad använts eftersom nederbördsdata inte hittades 

under fallstudiens gång. För att uppnå den nya gällande säkerheten bör 

inloppsledningarna dimensioneras upp till större dimensioner som görs genom att 

mata in större standarddimensioner av ledningar i modellen. De totala 

utjämningsflödena som transporteras till dagvattendammen i Höganloft och 

dagvattendammen i Stadshuset klarar femårsregn om inloppsdimensionerna 

dimensioneras upp till den nya gällande klimatfaktorn på 1,25. Dock kommer 

dagvattendammen vid järnvägen att översvämmas eftersom 6100 m3 kommer att flöda 

dit under femårsregn. Modellen beräknade att storleken på dammen skulle öka till 

omkring dubbelt så lång och fyra gånger så bred, vilket innebär att volymen når 

närliggande parkering som inte anses vara acceptabelt. Dagvattendammen vid 

Järnvägen bör åtgärdas. Om utloppsflöden skulle behöva ökas bör det undersökas hur 

det skulle belasta befintligt ledningssystem efter dagvattendammarna vid Höganloft 

och Järnvägen. Någon analys av recipientens påverkan gjordes inte eftersom 

volymdata för recipienten inte var tillgänglig under studiens gång. Reningseffekten 

beräknades i Stormtac och presenteras i avsnitt 5.2.2. 
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5.2.2 Sedimentprovtagning, sedimentanalys och reningseffekter 
I detta avsnitt redovisas och presenteras föroreningshalter av 

sedimentprovtagningarna och beräknade reningseffekter i dagvattenmodellen 

Stormtac. I avsnittet ska reningseffekterna och metoderna analyseras. 

Sedimentprovtagningarnas halter av föroreningar jämförs med dokumentet Riktvärden 

av förorenade ämnen samt reningseffekter i dagvattenmodellen Stormtac redovisas i 

tabell 1, 2 och 3. Provanalyserna återfinns i bilaga 11, 12 och 13. I tabell 1, 2 och 3 

redovisas KM som känslig markanvändning och MKM till mindre känslig 

markanvändning. Gul- och röd markerade fält innebär att sedimenthalten överstiger 

riktvärden beskrivna enligt (Naturvårdsverket, 2009). Fosfor och kvävehalterna är inte 

jämförbara med riktvärden för förorenad mark eftersom dessa ämnen mäts upp efter 

rening för att se vilka halter eller mängder som flödar vidare till recipienten. Alltså 

läggs fokus på hur recipienten belastas av fosfor och kväve efter dammens rening 

vilket inte har gjorts i denna studie. Hänsyn bör läggas på att riktvärdena gäller för 

förorenad mark och inte specifikt sediment. Enligt rapporten Strategi för 

miljöriskbedömning av förorenade sediment av Naturvårdsverket år 2008 skrivs att 

inga generella svenska effektbaserade riktvärden för sediment är framtagna. Där av 

har riktvärdena för känslig mark och mindre känslig mark använts för att få en bildlig 

uppfattning av hur farliga halter det kan finnas i sedimenten. Sedimentprovtagningen 

sker genom en enklare metod där sedimenten tas upp med en liten spade. Vid 

provtagningen kan sedimenten ha rörts om eftersom spaden passerar ovanliggande 

dagvatten innan det hamnar i provkärlen vilket kan ge en osäkerhet. En annan viktig 

faktor att ta hänsyn till är att provtagningsdjupet låg mellan 0-10 cm. Sedimentdjupet 

kan vara djupare eftersom ingen mätning av djup har skett. En detaljerad 

sedimentprovtagning kan göras i längre tidsperspektiv, men har inte gjorts i denna 

studie på grund av brist på tid och resurser.  
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Dagvattendamm 1 (Stadshuset) 

Tabell 1. Sedimentanalys av uppmätta föroreningshalter och beräknade 

reningseffekter (Stormtac). 

Förorening: Inlopp: Utlopp: KM: MKM: Reningseffekt 

enl. Stormtac 

P (Fosfor) 0,33 g/kg 0,16 g/kg   76 % 

N (Kväve) 1,8 g/kg 1,7 g/kg   15 % 

Oljeindex, 

C10-C12  

15 mg/kg  <2 mg/kg 100 mg/kg 500 mg/kg Beräknas för 

totalt oljeindex 

Oljeindex, 

C12-C16 

81 mg/kg <4 mg/kg 100 mg/kg 500 mg/kg Beräknas för 

totalt oljeindex 

Oljeindex, 

C16-C35 

3600 

mg/kg 

390 mg/kg 100 mg/kg 1000 

mg/kg 

Beräknas för 

totalt oljeindex 

Oljeindex, 

Total C10-

C40 

1000 

mg/kg 

440 mg/kg Finns inga 

värden 

Finns inga 

värden 

85 % 

Pb (Bly) 28 mg/kg 10 mg/kg 50 mg/kg 400 mg/kg 89 % 

Cu (Koppar) 33 mg/kg 5.1 mg/kg 80 mg/kg 200mg/kg 69 % 

Zn (Zink) 280 mg/kg 49 mg/kg 250 mg/kg 500 mg/kg 91 % 

Cd 

(Kadmium) 

0,38 mg/kg <0,2 

mg/kg 

0,5 mg/kg 15 mg/kg 80 % 

Cr (Krom) 43 mg/kg 9,9 mg/kg 80 mg/kg 150 mg/kg 82 % 

Ni (Nickel) 27 mg/kg <3,3 

mg/kg 

40 mg/kg 120 mg/kg 65 % 
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Hg 

(Kvicksilver) 

<0,025 

mg/kg 

<0,025 

mg/kg 

0,25 mg/kg 2,5 mg/kg Beräknas ej pga 

så små halter 

PAH-L <0,3 mg/kg Mätdata 

saknas 

3 mg/kg 15 mg/kg Beräknas ej 

PAH-M 1,9 mg/kg Mätdata 

saknas 

3 mg/kg 20 mg/kg Beräknas ej 

PAH-H 2.6 mg/kg Mätdata 

saknas 

1 mg/kg 10 mg/kg Beräknas ej 

 

Enligt sedimentanalyserna av föroreningarna olja (C16-C35), zink samt PAH-H 

överstiger dokumentet för riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009). Ur 

hälso- och miljösyfte bör dammens sediment åtgärdas för deponi eller liknande. Dock 

bör hänsyn tas på att en oljeavskiljare finns placerad efter dammens utlopp. 

Recipienten Svartån bör studeras för att se om oljeavskiljaren fungerar.  

 

Reningseffekterna har beräknats av datorprogrammet och dagvattenmodellen 

Stormtac. Reningseffekterna är relativt höga och visar att dammen renas ordentligt 

men ändå syns att höga halter av föroreningar finns enligt sedimentanalyserna. 

Reningseffekten för olja beräknas för alla kol-kedjor i olja. Eftersom publikation P110 

har bekräftat att beräkningar i Stormtac stämmer läggs tillit på att reningseffekterna 

ska relativt stämma.  
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Dagvattendamm 2 (Järnvägen)  

Tabell 2. Sedimentanalys uppmätta föroreningshalter och beräknade 

reningseffekter (Stormtac). 

Förorening: Inlopp: Utlopp: KM: MKM: Reningseffekt 

enl. Stormtac 

P (Fosfor) 0,45 g/kg 0,31 g/kg   35 % 

N (Kväve) 1,1 g/kg 5,0 g/kg   18 % 

Oljeindex, C10-12  < 2 mg/kg  < 2 mg/kg 100 mg/kg 500 mg/kg Beräknas för 

totalt 

oljeindex 

Oljeindex, C12-16 < 4 mg/kg 7,5 mg/kg 100 mg/kg 500 mg/kg Beräknas för 

totalt 

oljeindex 

Oljeindex, C16-C35 260 mg/kg 460 mg/kg 100 mg/kg 1000 

mg/kg 

Beräknas för 

totalt 

oljeindex 

Oljeindex totalt, 

C10-C40 

320 mg/kg 520 mg/kg Finns inga 

värden 

Finns inga 

värden 

85 % 

Pb (Bly) 23 mg/kg 7,1 mg/kg 50 mg/kg 400 mg/kg 49 % 

Cu (Koppar) 13 mg/kg 11 mg/kg 80 mg/kg 200 mg/kg 38 % 

Zn (Zink) 77 mg/kg 41 mg/kg 250 mg/kg 500 mg/kg 44 %  

Cd (Kadmium) 0,28 

mg/kg 

0,21 mg/kg 0,50 

mg/kg 

15 mg/kg 31 % 

Cr (Krom)  6,4 mg/kg  13 mg/kg 80 mg/kg 150 mg/kg 51 % 

Ni (Nickel) 5,8 mg/kg 4,8 mg/kg 40 mg/kg 120 mg/kg 30 % 

Hg (Kvicksilver) 0,039 

mg/kg 

0,030 mg/kg 0,25 

mg/kg 

2,5 mg/kg 17 % 

PAH-L <0,3 

mg/kg 

Mätdata 

saknas 

3 mg/kg 15 mg/kg Beräknas ej 

PAH-M <0,5 

mg/kg 

Mätdata 

saknas 

3 mg/kg 20 mg/kg Beräknas ej 

PAH-H <0,8 

mg/kg 

Mätdata 

saknas 

1 mg/kg 10 mg/kg Beräknas ej 
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I dagvattendammen vid Järnvägen klargörs det att halterna av föroreningarna olja, 

krom och kväve är större i utloppet än inloppet. När analyserna anlände ansågs det 

vara märkliga värden, men det bör beaktas att en bil har legat i utloppet efter en 

olycka vid dammen ca en vecka vid årsskiftet vilket kan förklara de höga halterna. Då 

tros det att ha läckt ut olja från motor och metaller har lösts upp i dammen under den 

period som bilen har legat i dammen. Kvävehalten är dock högre i utloppet än 

inloppet vilket kan bero på att vattenlevande växter bidrar till en ökad kvävehalt. 

Enligt Weiser och Strand (2008) är övervattensvegetation gynnsam för ökad mängd 

kväve i dagvattnet.  

 

Oljeföreningen (C16-C35) överstiger riktvärdena i både in- och utlopp. Sedimentet i 

dammen bör åtgärdas på grund av oljeföroreningen (C16-C35). Reningseffekterna i 

Stormtac visar relativt låga reningseffekter vilket kan innebära att en möjlig åtgärd 

krävs för att öka reningseffekten. Även här bör studeras hur recipienten påverkas av 

föroreningshalter och mängder efter rening.  
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Dagvattendamm 3 (Höganloft) 

Tabell 3. Sedimentanalys uppmätta föroreningshalter och beräknade 

reningseffekter (Stormtac). 

Förorening: Inlopp: Utlopp: KM: MKM: Reningseffekt 

enl. Stormtac 

P (Fosfor) 0,70 g/kg 0,43 g/kg   40 % 

N (Kväve) 2,0 g/kg 2,4 g/kg   20 % 

Oljeindex, C10-C12  5,7 mg/kg  < 2 mg/kg 100 mg/kg 500 mg/kg  

Oljeindex, C12-C16 45 mg/kg 8,7 mg/kg 100 mg/kg 500 mg/kg  

Oljeindex, C16-C35 2900 

mg/kg 

480 mg/kg 100 mg/kg 1000 

mg/kg 

 

Oljeindex totalt, 

C10-C40 

3400 

mg/kg  

530 mg/kg Finns inga 

värden 

Finns inga 

värden 

85 % 

Pb (Bly) 27 mg/kg 12 mg/kg 50 mg/kg 400 mg/kg 56 % 

Cu (Koppar) 52 mg/kg 22 mg/kg 80 mg/kg 200 mg/kg 44 % 

Zn (Zink) 360 mg/kg 95 mg/kg 250 mg/kg 500 mg/kg 50 % 

Cd (Kadmium) 0,29 

mg/kg 

0,25 

mg/kg 

0,50 

mg/kg 

15 mg/kg 35 % 

Cr (Krom) 19 mg/kg 16 mg/kg 80 mg/kg 150 mg/kg 58 % 

Ni (Nickel) 13 mg/kg 13 mg/kg 40 mg/kg 120 mg/kg 35 %  

Hg (Kvicksilver) 0,040 

mg/kg 

0,038 

mg/kg 

0,25 

mg/kg 

2.5 mg/kg 19 % 

PAH-L <0,3 

mg/kg 

Mätdata 

saknas 

3 mg/kg 15 mg/kg Mätdata saknas 

PAH-M <0,5 

mg/kg 

Mätdata 

saknas 

3 mg/kg 20 mg/kg Beräknas ej 

PAH-H <0,8 

mg/kg 

Mätdata 

saknas 

1 mg/kg 10 mg/kg Beräknas ej 

 

I sedimentanalysen av dammen vid industriområdet visar att föroreningshalten av 

nickel är lika hög i in-lopp och utlopp. Föroreningen zink överstiger riktvärdena i 

inlopp vilket bör beaktas. Reningseffekter för fosfor och kväve är relativt lågt enligt 

Stormtac. Reningseffekterna varierar mycket mellan de olika föroreningarna. En 
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studie bör göras på tungmetaller som t.ex. nickel i det här fallet pga liknande halter i 

både ut- och inlopp, samt den låga reningseffekten.   

5.2.3 Dokumentanalys 
Underlagen från databaserna VA-banken och Metrias karta används för att få ut 

information på de tre befintliga dagvattendammarna i fallstudien. GIS-underlagen från 

databaserna används för att få ut information om dagvattendammens lokalisering i 

samhället, rinnsträckor, ledningssträckor, in- och utloppsledningar i 

dagvattendammarna samt medelbredder och längder. Informationen är nödvändig för 

att utföra beräkningar med Stormtac-modellen. Information om vattendjup på 

dagvattendammarna finns inte att tillgå. De data som saknades kompletterades med ett 

platsbesök där olika djup mättes upp, se bilaga 2, 3 och 4.  

5.3 Litteraturstudie 
Med litteraturstudien har det konstaterats att flödesproportionell provtagning i in- och 

utlopp av en dagvattendamm är en reliabel undersökningsmetod, helt enligt vad som 

nämns i intervjun, se avsnitt 5.1. Undersökningsmetoden stickprovstagning samt 

flödesproportionell provtagning jämförs av Anderson, Wedding och Tonderski 

(2006). Stickprovsprovtagning tycktes vara en mindre fördelaktig 

undersökningsmetod eftersom undersökningsmetoden hade en låg reliabilitet. 

Föroreningskoncentrationen som finns i dagvattnet kan variera mycket vid olika 

tillfällen. Dagvatten kan innehålla väldigt stora mängder föroreningar när stora 

regnmängder eller snösmältningsvatten tillkommer i flödet till dagvattendammen. Om 

ett stickprov ska beskriva hur väl den befintliga dagvattendammen avskiljer 

föroreningar från dagvattendammen samt dagvattendammens flöde och utjämning av 

dagvatten är det kritiskt att provtagningen utförs vid rätt tillfälle. Provtagningarnas 

osäkerhet orsakar i många fall missvisande svar. Flödesproportionell provtagning ses 

därför i det avseendet som en säkrare undersökningsmetod då metoden används i en 

större tidsperiod, ett halvår till ett år, där både ”torrperioder” och snösmältningsvatten 

innefattas av provresultatet. Med resultatet skapas därefter ett medelvärde och därmed 

kan den befintliga dagvattendammens reningsfunktion och dagvattenflöde uppskattas. 

De negativa följderna av att upprätthålla en flödesproportionell provtagning är att 

undersökningsmetoden är resurskrävande vad beträffar ekonomi och tid. 

Flödesproportionell provtagning som undersökningsmetod kan trots det vara ett 

fördelaktigt förslag till en undersökningsmetod. Detta bekräftades också i intervjun 

Sedimentprovtagning har utförts i ett fåtal utredningar där sedimentproppar togs upp 

och sedimentfällor ställdes ut. Persson (2010) bekräftade att resultatet från 

sedimentprovtagningar kunde avgöra i vilken grad dagvattendammen fungerade som 

reningsanläggning och vilken mängd föroreningar renas. Skillnaden på näringsämnen 

som fosfor och kväve förhåller sig lågt och skilde sig mycket från de två andra testade 

undersökningsmetoderna i utredningen. Tungmetaller stämde bra överens med en 

tiopotens skillnad. Därför kan sedimentprovtagningar anses vara ett alternativ till 

flödesproportionell provtagning och beräkningar. 

En slutsats av resultatet från NOS-rapporten, skriven av Andersson, Owenius och 

Stråe (2012), är att underhåll kommer att vara lönsamt i längden. Flera undersökta 

befintliga dagvattendammar uppfyllde inte de behov dessa var ämnade för. Med hjälp 

av undersökningsmetoder upptäcktes fel och kan därmed åtgärdats. NOS-rapporten 
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kom fram till att det inte finns någon drift och underhållsplan för befintliga 

dagvattendammar och stora resurser i framtiden måste läggas på det. 

Ett flertal åtgärdsförslag hittades i litteraturstudien och jämförs med den information 

som samlades in ifrån andra metoder i avsnitt 5.6 

5.4 Vilka styrkor och svagheter har undersökningsmetoder 
och åtgärdsförslag haft från tidigare utredningar av befintliga 
dagvattendammar? 

Frågeställningen är grundad kring vilka lärdomar och slutsatser som kan dras från 

tidigare utredningar. 

I intervjun nämndes olika åtgärdsförslag som inte var lönsamma. Att rensa ur 

växligheten och lägga grus i ytterkanterna av dagvattendammen är en bra åtgärd för 

att få dagvattendammen att se bättre ut, men dagvattendammens reningsfunktion 

försämras. Att utöka dagvattendammens area behöver inte betyda att 

dagvattendammens reningsförmåga förbättras vad avser föroreningar i dagvattnet. Det 

beror på om lägsta halten för rening är uppnådd. 

I intervjun är åtgärdsförslag som borttagning av växter och makadamläggning av 

dammens botten ofördelaktiga ur föroreningssynpunkt. Åtgärdsförslagen har sin 

grund i att förbättra dammen estetiskt snarare än dammens funktioner. Rensning och 

makadamläggning orsakar att reningen av näringsämnen försämras. Det orsakas på 

grund av att dammen går miste om de växter och alger som skulle ha tagit upp 

näringsämnena och tungmetallerna från dagvattnet. 

I intervjun var det endast konsulten och doktorn Thomas Larm som hade erfarenhet 

och information som kan användas till att besvara frågeställningarna. Även det 

resultatet är intressant eftersom det antyder på att kunskapen ännu ligger hos 

forskarna. I jämförelse med NOS-rapporten Andersson, Owenius och Stråe (2012) är 

det lönsamt att underhålla dammar och därmed måste informationen ut till 

kommunerna för att kunna ta vara på samhällsresurser. 
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5.5 Vilka undersökningsmetoder erfordras i en generell 
arbetsprocess för undersökning av befintliga 
dagvattendammars funktioner? 

I intervjun med doktorn samt i litteraturstudien framhävdes det att stickprovstagning 

är en mindre fördelaktig metod, då ett fåtal provtagningar äger rum vid ett fåtal 

tillfällen. Av den orsaken anses denna undersökningsmetod inte vara lämplig för 

befintliga dagvattendammar. Flödesproportionell provtagning, vars tillvägagångssätt 

går ut på att ett stort antal provtagningar utförs under en lång tid (ett par månader till 

flera år). Denna metod är en mer reliabel undersökningsmetod i detta fall.  

Undersökningsmetoden har nackdelar i och med att det är resurskrävande metod både 

ekonomiskt och tidsmässigt. Svaret som intervjun gav bekräftas också i 

litteraturstudien där Andersson, Wedding och Tonderski (2006) kom fram till samma 

slutsats. Liknande svar från två källor antyder att flödesproportionell provtagning kan 

utnyttjas som undersökningsmetod till befintliga dagvattendammar och 

tidsproportionell provtagning kan förkastas i detta syfte. 

Sedimentprovtagning, enligt intervjuerna anses vara en osäker provtagningsmetod. 

Enligt litteraturstudien undersöktes undersökningsmetoden och resultatet var att 

tungmetaller stämde överens med Stormtac-modellen och flödesproportionell 

provtagning. Där förhåller sig kväve och fosfor lågt i jämförelse med Stormtac och 

flödesproportionell provtagning. Svaren från källorna tyder på att 

sedimentprovtagning går att användas som undersökningsmetod, men med en viss 

osäkerhet i resultatet av föroreningshalten. Osäkerheten bekräftas även i fallstudien 

eftersom provtagningen skett av en enklare metod samtidigt som det finns 

mätosäkerheter beskrivna i bilaga 11, 12 och 13. Sedimentprovtagningen är 

fördelaktig för att få fram en ungefärlig bild av vilka halter som kan förekomma i 

dammen utifrån val av föroreningar.  

Stormtac är en dagvattenhanteringsmodell som är gjord för att kunna dimensionera 

nya dagvattendammar och andra dagvatten- och reningsanläggningar. I denna studie 

har vi använt modellen för att kontrollera befintliga dagvattendammar. Stormtac-

modellen är relativt anpassningsbar för generella utredningsfall som 

undersökningsmetod eftersom doktorn (se bilaga 7) säger att han kalibrerar sin modell 

utifrån provtagningar. Under arbetets gång har Stormtac uppdaterats för buggar, men 

även databasen för standardkoncentrationer uppdateras med jämna mellanrum så att 

modellen följer forskningsfronten.  
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5.6 Vilka åtgärdsförslag är lämpliga i en generell 
arbetsprocess för att förbättra befintliga dagvattendammars 
funktioner? 

Dagvattendammar som inte klarar att hantera inflödet av dagvattnet eller 

magasinering av dagvattenvolymen kan bero på att den befintliga dagvattendammen 

är feldimensionerad eller att de ursprungliga förutsättningarna har förändrats genom 

nyetablering av bostadsområden i närheten av dagvattendammen eller på grund av 

klimatförändringar. Utgrävning är ett tänkbart åtgärdsförslag som utredningen 

redogjort för. Åtgärden förbättrar volymutjämningen och reningseffekten enligt data 

från intervjun. Liknande åtgärdsförslag som förbättrar den befintliga 

dagvattendammens magasineringsfunktion skulle kunna vara en ny vall runt 

dagvattendammen. Detta för att höja vattenytan på den befintliga dagvattendammen. 

Att bygga en ny vall som omsluter dammen tycks vara ett billigare alternativ i 

jämförelse med urgrävning men åtgärdsförslaget medför en risk för dämning. Det är 

därför viktigt att kontrollera att ledningssystemet fungerar med den nya vattennivån i 

dammen utan att vatten åker tillbaka i dagvattenledningar. Litteraturstudien bekräftar 

att en fördjupning av dagvattendammen bör bidra till att en ökad sedimentation och 

bättre magasinerings förmåga. Även en ny damm, kopplad i serie, innan eller efter 

den befintliga dagvattendammen eller en flödesregulator kan avhjälpa problemet. 

Intervju angav åtgärdsförslag när den befintliga dagvattendammens rening av 

näringsämnen inte är tillfredställande. Att plantera växter i dagvattendammen bidrar 

till att lösta ämnen tas upp ur dagvattnet. Litteraturstudien bekräftar svaret från 

intervjun där det påstår att växter tar upp näringsämnen och tungmetaller som är 

bundet i dagvattnet. 

Dagvattendammens form påverkade också dagvattendammens hydrauliska effektivitet 

enligt utredningens intervju. Genom att utnyttja den maximala ytan och volymen av 

dagvattendammen kan reningsprocessen förbättras. Genom att placera in- och utlopp i 

kortsidorna av dagvattendammen används hela den befintliga dagvattendammens 

tillgängliga volym. Litteraturstudien menar att en större volym och en längre väg 

bidrar till att uppehållstiden utökas. Resultatet är att sedimentationen förbättras och 

växter får längre tid att ta upp föroreningar. 

Ett annat åtgärdsförslag som kan bidra till en bättre reningseffekt är att anlägga en 

fördamm, enligt intervjun. Fördammen byggs upp av en makadamvall samt planterade 

växter. Det medför att den större delen av sedimentet stannar i fördammen och 

växterna tar upp föroreningsämnen lösta i vattnet. Ur drift- och underhållssynvinkel 

kan det vara en fördel om den större delen av sedimenteringsprocess sker i en liten 

avskild del av dagvattendammen där också det större underhållningsbehovet läggs. 
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5.7 Koppling till generell arbetsprocess 
Utifrån resultatet av utredningen kan en generell arbetsprocess föreslås. 

Undersökningsmetoder och åtgärdsförslag som bör användas sammanställs och 

beskrivs systematiskt om hur en generell arbetsprocess av befintliga dagvattendammar 

ur ett funktionellt perspektiv bör gå till. Däremot kan den generella arbetsprocessen 

utökas med fler typer av undersökningsmetoder och åtgärdsförslag. Den generella 

arbetsprocessen bör även utökas med hänsyn till recipientens påverkan som inte har 

gjorts i denna utredning. 

Den generella arbetsprocessen finns att hämta i bilaga 1. 

5.8 Koppling till målet 
Många svar på vilka åtgärdsförslag och undersökningsmetoder som kan användas till 

den generella arbetsmetoden har angetts. För att uppnå målet har konkreta förslag 

framkommit till hur en arbetsprocess gällande utredning av befintliga 

dagvattendammar kan gå till. För att skapa en generell arbetsprocess utgick rapporten 

dels från tillämpningar och utredningar av andra befintliga dagvattendammar och dels 

från egna fallstudier. För att skapa en process som kan tillämpas i många fall bör 

utredningar av befintliga dagvattendammar tillämpas istället för särfall. I figur 11 

sammanfattas analysen. 
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Figur 11. Grafisk översikt över kopplingen till målet 

Förslag på generell arbetsprocess för utredningar av 
befintliga dagvattendammar ur ett funktionellt 

perspektiv

Undersökningsmetoder

Flödesproportionell 
provtaganing

Sedimentprovtagning

Stormtac beräkningar

Åtgärdsförslag

Byggnation av vall

Utgrävning

Anlägga damm i serie

Plantering av växter

Förbättra hydraliska 
effektiviteten

Anlägga fördamm



Diskussion och slutsatser 

45 

6 Diskussion och slutsatser 
I detta avslutande kapitel diskuteras rapportens resultat och bakomliggande orsaker 

till varför och huruvida de olika resultaten ernåtts. 

6.1 Resultatdiskussion 
Rapportens metoder har en vetenskaplig beprövad grund och bör därför bli mer 

trovärdig. Stormtac-modellen är resultatet av doktorsavhandling: Watershed-based 

design of stormwater treatment facilities: model development and applications 

(2000). Modellen är vetenskapligt granskad och bör leda till en högre validitet och 

reliabilitet. Utredningen har följt modellen med hjälp av det webbaserade programmet 

Stormtac AB (2016). Översättningen från konceptuell modell till webbaserat program 

kan innehålla fel och buggar som kan ge felaktiga resultat. För att miniminera 

potentiella fel i programmet har handberäkningar redovisas i empirikapitlet för att 

förstärka resultatets trovärdighet. 

I bedömningen av frågeställningarna anses frågeställning 2 om undersökningsmetoder 

och frågeställning 3, om åtgärdsförslag, vara rätt formulerade för att kunna ta fram en 

generell arbetsprocess för utredning av dagvattendammar. Det redogörs för flera 

förslag på vilket sätt dagvattendammen ska undersökas och förbättras samt vad som 

ska undvikas. Frågeställning 1, om tidigare erfarenheter om 

dagvattendamsutredningar, var mindre relevant för att skapa en generell 

arbetsprocess. Erfarenhet saknas gällande utredningar av befintliga dagvattendammar 

och därför kunde det inte bidra till att uppnå målet. Slutsatsen av den frågeställningen 

är att kunskap för att utreda befintliga dagvattendammar ligger hos forskarna och inte 

hos de som är praktisk verksamma inom arbetsområdet med dagvattendammar. 

Att påbörja insamlingen av empiri tidigare hade bidragit till att 

undersökningsmetoden flödesproportionell provtagning kunde ha undersökts. Orsaken 

till att detta inte gjordes var att flödesproportionell provtagning är tidskrävande. Då 

undersökningsmetoden hade upptäckts var det för sent att utvärdera den. 

6.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras och reflekteras metoderna i arbetet gentemot arbetets 

resultat. 

6.2.1 Intervju 
Metoden gav många svar som hade stor inverkan för att uppnå målet. Däremot var 

erfarenheten hos de flesta liten. Om fler med erfarenheter om utredningar av befintliga 

dagvattendammar hade intervjuats skulle resultatet av själva intervjun blivit mer 

trovärdig där reliabiliteten skulle ha ökat. Eftersom den empirin som inhämtats från 

intervjuerna bekräftades med andra källor från andra metoder bör de svaren som 

samlades vara trovärdiga. Gällande genomförandet blev den strukturerade intervjun 

mer öppen. Intervjuprotokollets frågor följdes inte i exakt ordningsföljd, men alla 

frågor togs upp och bör inte ha påverkat resultatet negativt. I helhet svarade 

personerna i en så stor utsträckning på intervjuernas frågor. Många följdfrågor ställdes 

och i sin helhet insamlades ett flertal givande svar. 
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6.2.2 Fallstudie 
Fallstudien undersökte 3 undersökningsobjekt. Anledningen till fallstudien var att 

införskaffa primärdata i ett praktiskt fall och öka resultatets trovärdighet. På detta sätt 

kunde två undersökningsmetoder undersökas. 

Sedimentprovtagning och sedimentanalys 

Sedimentprovtagningen har i det här fallet ha varit av enklare metod men däremot kan 

sedimentprovtagning ske med rörprovtagare där sedimenten kan tas flera gånger på 

olika djup för att sedan vid analyser se vilka halter av föroreningar som finns på olika 

djup. För en mer detaljerad undersökning bör den metoden användas. Eftersom tid 

och resurser var begränsade valdes den enklare metoden. Analyserna av utredningens 

provtagningar blev granskade av laboratoriet för att säkra att analyserna gjorts rätt 

innan de skickades vidare till författarna vilket ökar trovärdigheten på resultatet av 

analyserna. Dock finns det en viss mätosäkerhet för de olika föroreningarna enligt 

bilaga 10, 11 och 12.  

Stormtac 

Under studien fick författarna en endagskurs om modellen och programmet Stormtac 

samt dess funktioner som lärdes ut av grundaren. Programmet användes under en 

tvåveckorsperiod och vid oklarheter kontaktades grundaren för konsultation. Det som 

inte användes på korrekt sätt i modellen var recipientmodellen eftersom ingen data på 

varken volym eller area fanns under studiens gång. Därmed kunde inte recipienten 

klassificeras och studeras. Nederbördsdata från Tranås kommun användes inte i denna 

undersökning med anledning av att mätningarna genomförts innan information om 

Tranås nederbördsdata kunde identifieras. Dock användes Stockholm stads 

nederbördsdata för att Stormtac-modellen använder det som standardvärde. Resultatet 

kan variera om Tranås nederbördsdata skulle använts. Om Tranås Kommuns 

nederbördsdata skulle använts hade förmodligen fallstudien speglat mot det verkliga 

fallet och därmed skulle validiteten ökat. Permanenta volymer beräknades fram 

genom handberäkningar vilket kunde bekräfta att Stormtacs beräkningar är likvärdiga 

eftersom regnintensitet och dimensionerande dagvattenflöden kontrollerades genom 

rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 (2016). Slutsatsen blir att Stormtac kan 

användas generellt till andra fall eftersom Stormtacs beräkningar bekräftades med 

publikationen Svenskt Vatten P110.  

Dokumentanalys 

De data Tranås kommun lämnade hade stor nytta. Utan GIS-underlagen skulle 

fallstudien blivit betydligt svårare att utföra. Tranås kommun uppdaterar 

informationen i sina databaser veckovis. Data från databaserna var i stort sett 

täckande. Kompletteringar med vattendjup gjordes för hand. I allmänhet hittades inget 

missvisande eller felaktigt.  

6.2.3 Litteraturstudie 
Metoden var till stor nytta under insamlingen av data. Många åtgärdsförslag och 

undersökningsmetoder angavs som utredningen haft nytta av. Information av andra 

forskares och utredares rapporter bidrog till att utredningens data och trovärdighet 

förstärktes. 
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6.3 Begränsningar 
Utredningsbegränsningar är beskrivet i kapitlet 1.4. Stora delar av utredningen är 

generellt anpassningsbart. Utgångspunkten och målet med utredningen är att ta fram 

en generell arbetsprocess. Fallstudie är en mindre generell metod eftersom den 

undersöker ett visst fall. Utredningen använder sig av tre olika dagvattendammar som 

fall och resultatet från det kunde besvara de tre olika frågeställningarna. Därför anses 

fallstudien inte vara begränsat till bara utredningsfall utan ha mer tillämpningar i fler 

fall. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Vad utredningen utgick från var att kommuner saknar ofta information om sina 

befintliga dagvattendammar och kunskap huruvida dagvattendammarnas funktioner 

fungerar i verkligheten. Målet med utredningen var att ge förslag på en generell 

arbetsprocess för befintliga dagvattendammar. Utredningens utformade 

frågeställningar som skulle besvara vilka undersökningsmetoder och åtgärdsförslag 

passar en generell arbetsprocess. Föreslagen generell arbetsprocess ges i bilaga 1. 

Nedanstående listor är förlag på undersökningsmetoder och åtgärdsförslag som kan 

utnyttjas i flera fall.  

Följande undersökningsmetoder har utvärderas och går att nyttjas i en generell 

arbetsprocess för utredning av befintliga dagvattendammar: 

 Flödesproportionellprovtagning av dagvattenflöde samt dagvattnets 

föroreningshalt i dagvattendammens in- och utlopp. 

 Sedimentprovtagning i dagvattendammens sediment belägen i botten på in- 

och utlopp med viss hänsyn till missvisande föroreningshalter beroende på hur 

detaljerat sedimentprovtagningen görs.  

 Dagvattenberäkningar med hjälp av Stormtac modellen. 

Följande åtgärdsförslag har utvärderats och går att utnyttjas i en generell arbetsprocess 

för utredning av befintlig dagvattendammar: 

 Byggnation av en vall runt dammen för att utöka magasineringen. 

 Utgrävning där den befintliga dagvattendammens volym utökas för att 

förbättra magasineringsförmågan och reningseffekten. 

 Anläggningen av en ny dagvattendamm kopplad i serie med den befintliga 

dagvattendammen. 

 Plantera växter som tar upp näringsämnen bundna i dagvattnet. 

 Utnyttja dagvattendammens form där dagvattendammens hydrauliska 

effektivitet utnyttjas maximalt genom att placera in- och utloppet på var sin 

kortsida. 

 Anlägga fördamm med en makadamvall med vattenlevande växter. 

Följande undersökningsmetoder passar sämre in i en generell arbetsprocess för 

utredning av befintlig dagvattendammar: 

 Stickprovstagning. 

Följande åtgärdsförslag passar sämre in i en generell arbetsprocess för utredning av 

befintliga dagvattendammar: 
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 Rensning av vegetation och vattenlevande växter. 

 Stenbelägga botten av dagvattendammen. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Som uppföljning av utredningen skulle en vidare forskning av sedimenthanteringen 

varit intressant för att förbättra den generella arbetsprocessen såsom ”Hur ska 

sedimentet klassificeras på en skala av föroreningshalt, flyktighet och påverkan till 

recipienten?”. 

Utredning av befintliga dagvattendammar är ett stort område att täcka. Fler 

åtgärdsförslag och undersökningsmetoder finns att tillgå. I utredningens tidsramar 

fanns inte plats för fler undersökningsobjekt. En större utredning skulle resultera i en 

kartläggning av kvarstående undersökningsmetoder och åtgärdsförslag.  Att undersöka 

under en längre tid och analysera hur dagvattendammen påverkas av utredningens 

åtgärdsförslag är också intressant till vidare forskning.  
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Förslag på generell arbetsprocess 
Den föreslagna generella arbetsprocessen är utarbetad av Demir Blekic och Adam Fritz år 

2016. Den föreslagna arbetsprocessen går igenom hur en utredning av befintliga 

dagvattendammar kan gå till. Arbetsprocessen utgår från ett funktionsperspektiv där de 

befintliga dagvattendammarnas funktioner undersöks. Funktionerna är befintliga 

dagvattendammars in- och utflöde, magasinering och reningseffekt. Arbetsprocessen går 

avsnittsvis igenom dokumentet i skriven ordning. 

Översikt och inputdata 
För att utreda en befintlig dagvattendamm behövs information om dess fysiska data. 

Objektspecifika egenskaper såsom längd, bredd, djup, placering av in- och utlopp ska 

undersökas och områdesspecifika egenskaper såsom avrinningsområden, lokalisering och 

regnintensitet. Följande avsnitt sammanställer vilken information av de befintliga 

dagvattendammarna som behövs för att påbörja en utredning. 

Objektsspecifika egenskaper för befintliga dagvattendammar: 

 Längd – Avståndet mellan in- och utlopp. 

 Bredd – Medellängden på avståndet på sidan där in- och utlopp befinner sig. 

 Djup – Medeldjupet från befintliga vattenytan till dammens botten. 

Områdesspecifika egenskaper för befintliga dagvattendammar: 

 Delavrinningsområde 

o Mät in delområden och dela in dem i delområde utefter karaktär. Karaktär av 

områdesbebyggelse såsom industrier, villor, radhus och parkeringar.  

o Rinnsträckor av rörnätet från delområden till dagvattendammen. Även typ av 

ledningar till dagvattendammen såsom dimensioner, rörmaterial och typ av 

dike ska undersökas. 

o Avrinningskoefficienterna, använd Publikation Svenskt Vatten P110 (2016). 

 Väderförhållande 

o Nederbördsdata i den befintliga dagvattendammens region/område. 

o Välj återkomsttid och beräkna dimensionerande varaktighet, återfinns i 

Publikation Svenskt Vatten P110 (2016). Lägg hänsyn till klimatfaktorer. 
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Undersökningsmetoder 

När grundläggande information om den befintliga dagvattendammen är införskaffad kan val 

av undersökningsmetod genomföras. För att utreda befintliga dagvattendammar föreslår den 

generella arbetsprocessen tre olika undersökningsmetoder att välja emellan. Dessa undersöker 

dagvattendammens funktioner: in- och utflöde, magasinering och reningseffekt. Följande 

avsnitt ger exempel på undersökningsmetoder som ur ett funktionsperspektiv undersöker 

dagvattendammar. Undersökningsmetoderna är framtagna av utredningen. Det finns mer 

undersökningsmetoder att anpassa till befintliga dagvattendammar som inte är utvärderad av 

utredningen. 

Stormtac 

Stormtac är en dagvattenmodell och program för dagvattenhantering framtagen och grundad 

av doktor Thomas Larm. Dagvattenmodellen har baserats på ramverk av en konceptuell 

modell och flödesschema. Vid användning av modellen och programmet ska data från objekt- 

och områdesspecifika egenskaper för befintliga dagvattendammar matas in. Beskrivning av 

formler, delmodeller samt förklarningar finns i kapitel 3 avsnitt 3.2. Manualer för användning 

av modellen och programmet finns i Stormtac AB (2016). En endagskurs rekommenderas för 

att kunna använda modellen och programmet Stormtac för att få god uppfattning om hur data 

ska läggas in. Vid slutförd inmatning och modellering rekommenderas det att beräkningar 

granskas med Svenskt Vatten P110 (2016) för att jämföra om liknande resultat har framtagits.  

Flödesproportionell provtagning 

Flödesproportionell provtagning är en beprövad undersökningsmetod. Metoden tar hänsyn till 

den befintliga dagvattendammens in- och utflöden av dagvatten för att avgöra när provtagning 

ska genomföras. Provtagningen görs i in- och utlopp för att avgöra in- och utflödet av 

dagvatten samt dagvattendammens reningseffekt av föroreningar. Fördelen med 

provtagningsmetoden är att den ger reliabel data. Jämfört med tidsproportionell provtagning 

tas alla situationer till hänsyn. Föroreningshalten i dagvattnet är momentan. Snösmältning 

samt stora regnvolymer kan påverka hur mycket föroreningar som ansamlas i 

dagvattendammen. Tidsproportionell provtagning kan tas i fel tillfälle och där med blir värdet 

av provet missvisande och i värsta fall helt felaktig. Flödesproportionell provtagning utförs 

inom intervallet ett halvår upp till fem år och där med kan ett medelvärde uträknas där alla 

händelser är medtagna. Det är också undersökningsmetodens nackdel. Dess utförande är mer 

tidskrävande och dyrare än andra undersökningsmetoder. 

Sedimentprovtagning 
Undersökningsmetoden utförs genom att sediment på den befintliga dagvattendammens in- 

och utlopp tas upp. Proven analyseras och föroreningshalter undersöks. Skillnaden mellan in- 

och utloppshalt kan avgöra vilken mängd som avskiljs av föroreningar som dagvattendammen 

har. En mindre halt i utloppet betyder att reningen fungerar. Det negativa med denna 

undersökningsmetod är att vissa värden kan vara missvisande. Kväve och nickel har gett 

påvisning att inte dammen renar alls överhuvudtaget vilket är felaktigt. En till nackdel som 

har en koppling till den första är att dagvattnet inte har samma föroreningshalt eller mängd 

som i sedimentet. Därför kan inte metoden mäta halten föroreningar i dagvattnet utan bara 

halten av dagvattendammens sediment. Undersökningsmetoden mäter inte heller 

dagvattenflödet till och från dagvattendammen där data måste kompletteras med en 

flödesmätning. Fördelen med undersökningsmetoden är att den är en billig, mindre 

tidskrävande metod relativt till andra undersökningsmetoder. Resultatet från 

sedimentprovtagning är också givande för utgrävningssynpunkt.  
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Åtgärdsförslag 

Om de befintliga dagvattendammarnas funktioner saknar kapacitet för att upprätthålla en god 

samhällsfunktion måste ett eller flera åtgärdsförslag anpassas. Följande avsnitt är exempel på 

åtgärdsförslag ur ett funktionsperspektiv. Det finns mer åtgärdsförslag att anpassa till 

befintliga dagvattendammar som inte är utvärderade av utredningen. 

Byggnation av en vall runt dammen 
För att utöka dagvattendammens magasineringsmöjligheter kan en vall runt dagvattendammen 

anläggas. En hög vall bidrar till att vattenytan kan höjas. En större volym av dagvatten bidrar 

också till att reningseffekten förbättras. Hänsyn bör tas till dämning av dagvattennätet. 

Utgrävning 
Utgrävning av dagvattenbotten bidrar till att reningseffekten och magasinering förbättras i 

många fall. Åtgärdsförslaget bör tänkas över då en dämning i ledningsnätet blir för stor. 

Sedimentet som lägger sig i botten av dagvattendammen kommer troligen att innehålla stora 

mängder olja, tungmetaller och näringsämnen. Materialet måste tas upp försiktighet för att 

inte sprida föroreningarna vidare. För att kunna deponera materialet är det viktig att veta vad 

det innehåller. Det kan undersökas genom en sedimentprovtagning. Materialet bör tas upp 

genom grävning med hjälp av grävmaskin.  

Installation av en flödesregulator 

Genom att justera in- och utflödet av dagvatten kan dagvattendammens magasinerings- och 

reningsförmåga förbättras. Genom att öka dagvattnets uppehållstid i dagvattendammen 

fördröjs dagvattnet innan det når utloppet. Detta medför att en större volym av dagvattnet 

kommer att fördröjas i dagvattendammen och därmed kommer dagvattnet att genomgå en 

längre sedimentering. Nackdelen är att flödesregulatorn har ett större underhållningsbehov än 

andra åtgärdsförslag. 

Anläggning av en ytterligare dagvattendamm 

Om plats finns tillgängligt kan en dagvattendamm anläggas. Dagvattendammen bör vara 

kopplad i serier innan eller efter den befintliga dagvattendammen. Nyttan med anläggningen 

är att få en utökning av reningseffekten och större magasineringsmöjligheter. Ur 

underhållsperspektiv är det fördelaktigt då större mängder sediment hamnar i den första 

dammen i serien och den andra får ett mindre underhållningsbehov. 

Plantering av växter 
Växter kan ta upp näringsämnen bundet i dagvattnet. Utredningen gick inte igenom vilka 

vattenlevande växter som kan anpassas till dagvattendammar. Föreslagna växter finns i WRS 

rapport skriven av Andersson, Byström, Granath, Stråe, Van Der Nat år 2013. 

Utnyttjande av dagvattendammens hydrauliska kapacitet 
Taktiskt utnyttja dagvattendammens form så att hela den tillgängliga volymen utnyttjas för att 

förbättra dagvattendammens reningsprocess. Genom att placera in- och utlopp på 

dagvattendammens kortsidor kommer hela dagvattendammens volym att utnyttjas i 

sedimenteringsprocessen. Då undvikts så kallade ”dödytor” som inte bidrar till någon rening 

av föroreningar. 

  



Bilaga 1 Förslag på generell arbetsprocess 

55 

Anläggning av en fördamm 
Precis som i avsnittet ”Anläggning av en ytterligare dagvattendamm” kan en fördamm 

förenkla underhållet och bidra till en större reningseffekt. En makadamvall med växter 

anläggs vid dagvattendammens inlopp. Dagvatten måste transporteras genom vallen för att 

komma till utloppet. Detta bidrar till att stora delar av sedimentet sedimenterar i fördammen. 

Detta åtgärdsförslag kan tänkas vara ett betydligt prisvärdare alternativ till att anlägga en helt 

ny damm. Nackdelen är att dagvattendammens magasineringsmöjligheter inte förbättras. 
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Provtagningspunkt  

Provtagningspunkt  
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DB = Demir Blekic (Författare) 

AF = Adam Fritz (Författare) 

PL = Projektledare 

 

DB:  Så. Jaha. Då kan vi börja då. 

PL: Japp.  

DB:  Då kan vi börja med att fråga, vilket yrke har du? 

PL: Projektledare VA på Tranås Kommun. 

AF: Vad är din roll gällande dagvattenhantering? 

PL:  Jag sitter ju med i den övergripande planeringen för dagvattenhanteringen 

 inom kommunen. Vi sitter ju, har ju en grupp, plangruppen som vi kallar det.

 Där vi sitter ner ifrån olika förvaltningar och diskuterar sådana här 

 samhällsfrågor, typ dagvatten är ju en fråga och då är väll jag, jag och

 Janne Olsson är ju representanter från VA-avdelningen då. Sen är ju inte jag,

 detaljprojjar (detaljprojekterar) ju lite men inte jättemycket utan det är

 väll mer på en översiktsplaneringsstadiet som jag är inblandad.  

DB: Okej. Vilka mer planerar ni med? 

PL: Det är Plan- och Bygg, är det ju framförallt då de som håller på med

 detaljplaner, som man får med tänket med dagvatten i ett ganska tidigt

 skede, redan när man tar fram första detaljplanen för områdena. 

DB: Okej. 

PL: Och sen har vi även, jag vet inte vilken förvaltning eller man tillhör

 samhällsbyggnadsförvaltningen är väll lite fristående och jag kommer

 inte ihåg vad han heter heller med det är han som håller på med

 översiktsplaneringen. Det är ju egentligen den planeringen som sker

 väldigt översiktligt över hela staden hur man tänkt sig växa, och han är

 också med i och tittar och även där är ju jag ävenå involverad i den, med

 tanke på VA men även dagvatten. 

DB: Men alltså det är typ som stadsplanering då eller?  

PL: Ja, översiktsplanering över hela Tranås Kommun men framförallt inom

 Tranås. Hur staden ska växa och vi håller på, den ska ju revideras just nu

 under året så han håller på med den, då just med VA frågor och framförallt

 dagvatten, hur man ska hantera den om man skulle växa beroende på

 vilket håll staden ska växa åt så är jag lite involverad och bollar han de frågorna

 till mig.  

DB: Okej. Hur stor erfarenhet av dagvattenhantering har du?   

PL: Jag har ju hållit på med det här sen jag började jobba så det är väll 3

 och ett halvt år ungefär plus lite i skolan men det är inte så mycket erfarenhet

 utan från med att jag börjar jobba egentligen så har jag väll hållit på med de, så
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 jag började ju på Tekniska Verken med detaljprojektering och gå in och titta på

 just enskilda gator och områden tills när jag jobbar nu när man tittar lite mer

 översiktligt på hela, när man ser helheten.  

DB: Men du har alltså bara jobbat med VA?  

PL: Jag har enbart jobbar med VA. 

AF: Just gällande dagvattendammar, har du arbetat med sådant projekt på

 senaste tiden eller?  

DB: Alltså under dina 3 och ett halvt år?  

 

PL:  Nej, jag har aldrig byggt någon dagvattendamm, öppen dagvattendamm 

 själv. Jag har varit med och räknat på de och tittat på de ihop med konsulter, 

men däremot har jag aldrig detaljprojekterat eller gjort någon själv, däremot har 

jag enbart jobbat med slutna magasin. Jag själv har gjort ritningar på det.  

AF: Okej. Vad var det du hjälpte de med? 

PL: Det är bland annat uppe på område Y. Där har jag vart inblandad i. Det är jag 

som har gjort beräkningarna på hur mycket kapaciteten på dammen ska ha men 

även beroende på hur stort inflöde man har och sen hur mycket som de får 

släppa ut i den kommunala VA-anläggningen. Tanken är ju att de ska ta hand 

om och fördröja inom tomtmark. 

AF: Okej, så det blir lokalhantering därinne?  

PL: Ja, det blir lite fördröjning inom tomtmark och även lite rening då. För vi har 

satt en gräns på hur mycket som får släppas ut i den kommunala anläggningen 

på grund av att den är ganska överbelastad redan som det är i dagsläget, och nu 

när man hårdgör en ganska stor yta så har vi räknat med att de inte får släppa 

mer dagvatten än vad vi räknat med att det kommer idag när det är vanlig 

grönyta, så även om de hårdgör en större del av yta så får de inte släppa mer än 

vad som området tillför i dagsläget. Övrigt ska fördröjas på tomtmark. 

AF: Okej.  

DB: Ja, då kan vi fråga. Vilka typer av undersökningsmetoder användes i,

 t.ex. det här fallet med område Y? 

PL: Det är ju mycket, just i det här området så är det mycket teoretiska uträkningar. 

Vi har ju inte gjort några praktiska undersökningar ute i fältutan det är mest 

teoretiska uträkningar. Annars kan vi flödes mäta för att se exakt hur mycket 

vatten vi har, i vårt system eller nattmätningar klara vi av att göras själva men 

det är ju mest på spillvatten när vi undersöker det. Vi har gjort en del flödes 

mätningar med hjälp av Sweco på dagvattensystem uppe i centrala 

området men just i det här fallet så har vi inte gjort några fältundersökningar.  

DB: Okej.  
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AF: Mm… Ska bara kolla en grej.  

DB: Ja… Iför sig... Ja… Blev en lustig ordning på det här, haha… Men vi kan ju 

kolla… Ja vad… Är ni klar med den utredningen eller? Helt och hållet?  

PL: På... Vilken tänker du på?  

DB: Område Y. 

PL: Område Y är ju klar.  

DB. Ja. 

PL: Den håller på byggs ju. 

DB: Okej. 

PL: Eller, det ska börjas byggas men nu har jag haft bekymmer som alla

 andra entreprenörer med upphandlat och entreprenörerna överklagat

 varandras… Varandra… Men nu är det ju klart då… Så att det är företag Y

 som är entreprenör och sen så är det Kanonaden då som är

 underentreprenör till på markjobbet till företag Y. Så att de ska väll dra

 igång nu. Ja… Jag tror att precis de ska starta. 

DB: Okej. 

AF: Mm… 

DB: Vad tycker du vad bra med den utredningen? Eller den… Alltså… Hur

 ska man säga… Alltså vad du tycker är bra eller vad ni skulle… 

PL: Det som är bra med det är att vi har fått till det där… Där har vi fått till det där 

med samarbete med, för VA. Vi får ju egentligen inte gå in och reglera… Flödet 

eller ställa någon som helst krav på… Fastighetsägarna utan här har man ju då 

samarbetat med… Plan, de har ju sin detaljplan föreskrivet att man inte får… 

Att man ska lokalt inne på tomtmark och fördröja dagvattnet, och sen så har vi 

då. Så att det är bra att… Det som är positivt med det här är ju att vi får 

fastighetsägarna att följa med på tåget så att, annars ser ju de att, släpper, de 

hårdgör massor av ytor som bara släpper ut i vårt kommunala VA-anläggningen. 

Och det är vi som får problemet. Här har man ju fått samarbetet som man 

lyckats ställa krav på exploatören och fastighetsägaren att själv fördröja 

dagvattnet. 

DB: Ja. 

AF. Var det någonting som blev sämre eller hur man ska säga. Alltså var det 

någonting du skulle vilja göra annorlunda just där?  

DB: Just med den undersökningen alltså? Något som är… Det här tänker jag inte 

göra nästa gång.  
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PL: Ja, det är ju inte mig egentligen däremot har jag kanske lite sådär… Det här 

gjorde, den här detaljplanen gjordes innan jag började så jag får skylla ifrån mig 

lite.  

DB Jaha, okej.  

PL: Men däremot kan man diskutera, ska man verkligen ha öppen damm inne på 

fastighet när man vet att det… ska vara… att det byggs för att det är en förskola 

och ett äldreboende kanske inte så här i efterhand lämpligt att ha öppen damm 

där. 

AF:  Ur… 

PL: Ur säkerhetssynpunkt. Så det kanske finns lämpligare ställen att bygga en damm 

på i direkt anslutning till förskola, men som sagt va detaljplanen var redan klar 

när jag tog över det här arbetet på VA-sidan, men det ställer ju frågande om det 

är lämpligt egentligen men men haha… 

AF: Hur skulle du vilja göra det? Underjordiskt magasin eller? Eller vad tänker du? 

PL: Ja… Underjordiskt magasin möjligtvis… Makadam magasin eller något 

liknande. I det här fallet kanske det hade varit lämpligare eftersom här ligger 

man ju relativt nära Svartån, kanske hade varit lämpligare att bygga ett eget 

separat system, där man hade dragit en dagvattenpipa rakt ut i Svartån 

egentligen så att man inte hade påverkat befintligt system. 

AF: Nej.  

PL: Kanske hade vart och föredra här. Därför jag tror inte att för att nå upp till de 

volymerna som krävs för att fördröja dagvattnet på den här fastigheten så krävs 

det väldigt stort om det skulle vara rörmagasin, makadammagasin så man 

behöver nästan en öppen lösning så att… Det hade kanske varit bättre att bygga 

ett helt separat system bara för den här fastigheten så man inte hade… Så här i 

efterhand men det är ju lätt att vara efterklok haha.  

AF: Haha, ja precis.  

DB: Ja… Vad… Vilka typer eller ja… Kör du… 

AF: Just område Y, brukar ni alltså göra så alltså med utredningen… Alltså en vanlig 

lösning… 

PL: Med? 

DB: Alltså vanlig lösning med öppen damm? Eller vilken är vanligare eller vanligt 

förekommande för er? Vad tycker du? Vad tycker ni är bästa lösningen som ni 

ofta använder t.ex. 

PL: Det är ju öppet magasin.  

DB: Det är ju öppet magasin. 
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PL: Bygger du ett rörmagasin kan du ju aldrig komma upp till de volymerna som du 

kan mäta öppet. 

DB: Ja.  

PL: Och sen så får du ju möjligheten att du kan… Dagvatten kan ju sedimentera i 

den här dammen, så att det… Så som jag ser det om man både ska ha rening och 

fördröjning så är ju dagvattendammar bästa lösningar så som jag ser det just nu, 

men det är ju inte ändå inte optimal men bästa som finns att tillhanda nu. Det 

finns ju mycket tester för reningens skull då med filter och så vidare, men de har 

väll inte fungerat jättebra.  

AF: Nej. Har du någon sådan lösning som du inte vill köra på som du har märkt att 

inte fungerar riktigt så? 

PL: Inte som vi använt här men däremot säger de här som har testat att lägga lite för 

reningens skull, lite dagvattenfilter i brunnar och så vidare… Och det har väll 

varit väldigt blandade resultat. Inga sådana här… 

AF: Filter. Vad menar du då?  

PL: Man har ju stoppat ner ett filter i en brunn. 

AF: Okej.  

PL: Med lite olika lager i det här filtret för att kunna plocka upp en del tungmetaller 

och andra föroreningar.  

AF: Okej. 

PL: Men... 

AF: Olika sikt på makadam eller?  

PL: Jag tror att man har använt… Ja, jag vet inte exakt vad det är men det är ju en… 

Alltså man har använt någon form av bark eller något liknande i något lager sen 

är det ju något vulkansten pratade om med något annat lager för att kunna 

plocka upp de här föroreningarna, sen får man ju då ta upp det här filtret och då 

räknas det som egentligen farligt avfall, eftersom det har legat och samlat på sig 

tungmetaller och en massa andra. Man får ju skicka iväg det på förbränning. 

DB: Det var ju det vi diskuterade på kursen. 

PL: Ja… Det var ju han som var här och visade. Men… Det kanske fungerar bättre. 

Man har ju gjort de här testerna och de har ju bara stoppat ner de här filter i en 

vanlig nedstigningsbrunn egentligen så att vattnet ska rinna antigen runt det eller 

igenom det. När man har filter som ska rinna igenom. Det är ju helt värdelöst för 

det täpper ju så fort det blir höga flöden och så är det begränsande i 

dagvattenledningen. Det har man ju konstaterat att det inte fungerar alls. Eller 

det fungerar, reningen fungerar men inte själva flödet är ju inte alls bra. 

Svämmar det över så fort det blir… Blir det lite högre flöden haha.  
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AF: Det är ju inte bra. Nej. 

DB: Ja. Det var väll… 

AF: Ja. Jag tror att det var… 

DB: Det var det… Det gick fort.  

AF: Ja. 

PL: Det som mest är optimala som jag ser det är egentligen om man lyckas leda 

dagvattnet till en naturlig våtmark. Det är ju… 

DB: Ja. 

PL: Det bästa… 

DB: Billigaste alternativet?  

PL: Bästa och billigaste alternativet. För då får du ju dels fördröjning för det ska ju 

ta sig igenom det här våtmarken.  

DB: Ja. 

PL: Och sen får du ju även reningen. 

DB: Jaha, just det.  

PL: Så att det… 

AF: Utan att behöva anlägga någonting… 

PL: Ja, precis. Det behöver ju knappt skötas heller för att det är naturlig våtmark där.  

DB: Ja.  

PL: Dammarna sedimenterar ju igen men det vet ni ju själva när ni vart ute och tagit 

lite prover på dem.  

AF: Ja.  

PL: Man bygger ju de och så glöms de bort, och så ligger de där och slammar igen. 

DB: Ja. 

AF: Ja, precis. 

DB: Ja, just det. Men vad… Svårt att leda till en våtmark om… Inne i staden alltså. 

PL: Ja. 

DB: Det är ju det som är… 

PL: Ja, precis.   
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AF: Ni har ju det rätt så bra med… Ni har ju Svartån som igenom staden där. 

PL: Ja. Nej, men vi har ju väldigt bra förutsättningar när man tittar på andra 

kommuner. Vet du i Vikingstad när jag jobbade för Tekniska Verken i 

Linköping där… En av anledningarna till att man har svårt för att få Vikingstad 

för att växa är… Så det är på grund av dagvatten. Man har ingenstans att göra av 

det. Det är ju helt platt. 

DB: Ja. Det är ju plant hela… 

PL: Det finns ju inga vattendrag i närheten utan man får ju leda bort i dikena och så 

vidare, men det… 

AF: Det kan man ju inte göra hur långt som helst… 

PL: Nej, höjdsättningen har ju gjort utredning på det där och dikena som finns har ju 

inte kapaciteten att leda bort mer så måste man vika ur, och göra mer så det är 

ganska stor och begränsande faktor för just Vikingstad att man inte kan växa 

mycket mer. 

AF: Ja. Oj, vad intressant. 

DB: Har du gjort någon gång en udda lösning? Kanske någon... Alltså… Anpassat 

till just till ett visst projekt som kanske inte finns någon annan stans. 

PL: Nej… Alltså det blir ju lite… Annorlunda överallt men nej, inte så jätte udda 

men jag har ju gjort rörmagasin och med ett strypt utlopp, både i systemet men 

även i Linköping på… Uppe i… Vad heter det? Något på v. Nu kommer jag inte 

ihåg vad det heter, men det ligger uppe i de västra delarna av Linköping. Ni är ju 

från Jönköping så ni är ju inte så hemma där haha.  

AF:  Men du är ju… 

DB: Mjölby… men inte så ofta i Linköping. 

PL: Men då i alla fall byggde vi ut ett stort magasin i sidan på dagvattenledningen. 

DB: Okej.  

PL: Så egentligen som ett bräddmagasin. Tanken var ju att ledningen gick full så 

skulle det istället för att det skulle brädda upp i RB-brunnar upp och rinna, så 

det skulle brädda upp i det här jättelika rörmagasinet. 

DB: Jaha, okej.  

PL: Sen så när det lättare… Flödet lättare ut i ledningen så skulle det man ju då 

tömma den här magasinet. 

DB: Jaha. Okej.  

PL: Är du med på vad jag menar på om dagvattenledningen kommer och rinner så 

hade vi en sådan här brunn där, och sen kunde vi inte dimensionera upp det så 
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att man valde en billigare lösning så egentligen får man den här brunnen så 

bygger man ett jättestort. 

DB: Jaha så… 

PL: Magasin och här satte vi en kona så vi hade ett strypt reglerat utlopp här. 

DB: Jaha. 

PL:  Så vi hade så att det… I den här konan kunde bara rinna ett visst flöde. 

DB: Och resten fylls på… 

PL: Och resten fick… Åka upp i rännan, åka upp i det här stora rörmagasinet 

egentligen och sen så när flödet ifrån lättare, och det minimerar tömde man 

tillbaka dagvatten ner. 

DB: Ja, just det. Jaha.  

AF: Ja. 

DB: Okej.  

AF: Men du har aldrig behövt som så här… Vad heter det? Ska vi säga siktningen 

och så här just någonting som inte fungerar som måste ta och komplettera eller 

göra om? Just dagvatten som inte håller standarden? 

PL: Hur då menar du?  

AF: Med flöde, kapacitet och sådant. 

PL: Just… Det har vi flera, alltså här i staden kan man bara titta alltså flesta 

ledningar, dagvattenledningar inne i staden här. De är ju underdimensionerade, 

man räknar ju inte så mycket på dagvatten tror inte jag utan man lade… 

AF: Lade… 

PL: Lade samma som spillen egentligen så tänkte man inte mycket mer på det. 

DB:  Jaha, okej.  

PL: Vi har ju blandat ett… Högatan här i staden har man ju problem och då har man 

en 225 betong… På spillen och det fungerar alldeles utmärkt och sen så har man 

225 betong på dagvattnet och jag har räknat lite på det där, och när man tittar på 

de på hur mycket hårdgjorda ytor som belastar denna ledningen skulle man 

behöva minst en 450 ledning för den är underdimensionerad fruktansvärt. 

AF:  Jaha, okej.  

PL: Så där har man nog inte räknat jättemycket på vad… 

AF: Så det är så man gör med varenda gata här i Tranås antar jag?  
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PL: Ja… Man får ju titta egentligen, man punkt insatser där man upptäcker att här är 

det problem just i den, på den ledningen ligger det ett hus som har en 

hyresfastighet, som har en lågpunkt med RB-brunnar där de parkerar sina bilar. 

AF:  Okej.  

PL: Som naturligtvis när trycklinjen stiger i den här ledningen så första stället som 

det rinner ut i är RB-brunnar, eftersom det att man sänkning… Egentligen så att 

det området är det första dit dagvattnet lägger sig. 

AF: Okej. 

PL: Så att det, där har vi lite bekymmer.  

AF: Okej. Nej, ska vi ta och runda av?  

DB:  Ja. Vi får tacka så mycket. 

PL: Ingen fara!  
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DB = Demir Blekic 

AD = Adam Fritz 

VA = VA projektör 

DB: Vilket yrke ha du? 

VA: Det står ju VA projektör på min beskrivning, men jag projektör ju även gata och

 renhållning. Jag brukar bara säga projektör eftersom jag håller på med allt

 möjligt. 

DB: Okej. Vad är din roll gällande dagvattenhantering? 

VA: Det är väll, egentligen är det ju att lösa dom uppgifterna jag får. Det kan ju vara 

allt ifrån nyanläggningar, bostadsområdet de dagvattnet. Och befintliga miljöer 

och utreda typ VA. Det är ju den biten som är svårast, de befintliga ställena där 

nästan alltid under dimensionerande dagvattenledningar 

AD: Okej. Hur länge har du arbetat med det här då? 

VA: Jag har varit anställd i 10 år här. Men som sagt det är bara en del av tiden som 

jag har arbetat med VA. 

AD: Okej. Vad har du arbetat med innan då? 

VA: Innan, min förra anställning var jag arbetsledare också på en kommun med alla 

verksamheter inom det tekniska. 

AD Okej. Du höll på lite med gata och lite med VA som arbetsledare där då? 

VA Och även park, reningsverk, vattenverk och skog. 

DB Aha. Hela köret där då? 

VA Ja, de var hur splittrat som helst. 

DB Har ni arbetat dagvattendammar den senaste tiden och vad har gjorts? 

VA Ja, det är väll det som jag ska ta tag i nu kan man väll säga med området där. Jag 

kan inte påstå att jag har jobbat så mycket med det innan, men nu ska jag ju 

försöka utreda vilken nytta den här befintliga dammen gör nedanför området.  

AF Vilken nytta? 

VA Ja både med tanke på rening, utjämning. Titta lite närmare på den. Det vi har 

gjort hittills är ju att borra hål i isen och lyckas mäta slamdjupet så vi vet 

ungefär hur mycket det finns där att fiska upp. 

AF Okay. 

VA Och sen ska vi ju anlägga en mindre damm är det tänkt. Det finns ju två döpta 

kan man säga ifrån det här området då. En del kommer att gå till den där 

befintliga stora dammen då och en del kommer gå ner emot den där lilla nya 
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dammen då. Den där dammen blir så liten då vi inte kan räkna på några 

utjämningseffekter utan där blir en stor pipa förbi där då. 

AF Som ett dike? 

VA Som den får känna som en reningsdamm och prydnadsdamm. 

DB Okay, men… 

VA Och sen har vi ju, ja det var ju inte jag i och för sig, men när jag började här 

gjorde vi en torrdamm där uppe ovanför område X. Jag vet inte om ni har varit 

och kikat på den. Område X där uppe, inte så långt ifrån verket. Det blev ju lite 

problem där upp 2007 då när det kom massa vatten ifrån uppifrån naturmarken 

och spolade bort en cykelväg och sådant där. Så då gjorde vi en torrdamm som 

ska hjälpa upp läget. 

AF: Okay. 

VA Så det är ju enbart en utjämningsgrej kan man säga. 

DB Hur, eftersom du nu inte har jobbat med det innan så mycket innan med 

dagvattendammar hur har du tänkt att utreda den där befintliga dammen? 

VA Ja det är en bra fråga. Det fick jag ju besked på konferensen där att det går ju 

låta vattenytan vara där den där och suga upp slammet ändå tydligen. Ja annars 

hade jag räknat på att måste tömma den på nått sätt och se över den om vi ska ha 

den botten som finns där eller om det behövs göra en mer hårdare botten i och 

med att vi kommer att släppa ut större flöde. 

AF Okay. Dom vill att du ska suga ut den? 

VA Ja, det var ju företaget som hade någon superduper maskin tydligen som kunde 

suga upp det där. På plats tror jag på något sätt få det att likna snus. Och sen 

bara köra tillbaka vattnet igen till dammen. 

AF Så det är någon typ av mudderanläggning? 

VA Ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Det är ju en bil som kommer och suger 

upp det in någon form av tank eller renings- eller avskiljnings historia eller vad 

man ska kalla det. Så jag vet faktiskt inte riktigt hur vi ska göra än. 

AF Är det några andra som har testat den? 

VA Nej, det vet jag inte heller om det finns några referenser. Det är nog hyfsat nytt 

tror jag. 

AF Okay. 

VA Och sen finns det ju ingen tömning på den där dammen misstänker jag. Det är 

nått som anlagts för länge sen så det är inget som har funderats på att ha någon 

bottenpropp direkt på den. Så jag vet inte, det blir väll jobbigt när man ska 

pumpa ur den misstänker jag. Den är ju hyffsat stor trots allt. 
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AF Så du hade inte utrett någon gammal damm? Kollat på reningsförmåga och så? 

VA Nej. 

AF Du sa att du hade gjort något med dagvatten. Kollat på gamla ledningar? 

VA Ja, jag har ju mest hållit mig till rörledningssystem kan man säga. 

AF Okej, med dagvatten då? 

VA Ja, dag- och spill och även vanlig vattenledning. 

DB Okej, men har du inte, har du med någon typ av utjämningsmagasin? Behöver 

inte vara dagvattendammar. 

VA Ehh, har jag det? Nja, inte fullt ut men jag har vart delaktig kanske ett par 

gånger. Gett lite uppgifter, bland annat område Y ska man ju fördröja i en liten 

damm inne på området där, så där har jag ju bistått lite grann med beräkningar. 

Sen är det ju en konsult som ritar upp det där inne på tomten till slut. Jag har ju 

tillsammans varit, kommit fram till vilken dimension vi ska ha på ledningen som 

de får, det flödet de får släppa ut där ifrån. 

DB Ja, det blir inte så mycket mer nu egentligen. Vi kan ju egentligen stanna där. 

Det blev lite kort dock
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AF = Adam Fritz 

DB = Demir Blekic 

KP = Kalkylator och projektör 

… = Pauser 

AF: Då kan vi ta första frågan då. Vilket yrke har du? Just nu? 

KP: Då siter jag med projektering av väg- och vatten då, och mycket på kalkyl. 

AF: Okej. 

KP: På ett företag som heter Företag X.  

AF:  Okej… Ja, men vad har du… Vilket yrke har du haft sedan tidigare? 

KP: Jag har suttit med projektering utav väg- och vatten. 

AF: Okej.  

KP: Vattenverk, reningsverk och rening. På Tranås Kommun var jag allt mellan

 himmel och jord. Pumpstationer och allmänt VA-frågor. 

DB: VA-frågor… Men då när du jobba här och när du jobba där borta. Vad var det

 då typ din roll gällande dagvattenhantering?  

KP: Nej. Vad tänkte du på?  

DB: Ja. När du har jobbat med själva dagvatten och… 

KP: Min nuvarande det är mer för och att hitta lösningar för dagvatten i och med att

 det är ju mer påkrävt att ta hand om, magasinera först och främst dagvatten

 innan man släpper det ut till en recipient. I och med att det ser översvämnings…

 Det ser 10-årsregn och komma litt (lite) ofta. 

AF: Lite oftare än 10 år då. 

KP: Det är ju så att… 

DB: Precis. 

KP: Att klimatet har väll onekligen ändrats och, så översvämningsrisken är… Det

 har blivit yppigare översvämningar och då gäller det då att magasinera eller

 utjämna och infiltrera, hitta den vägen som är mest lämplig då. 

AF: Okej. Men ja. Hur länge har du hållit på med detta?  

KP: Med dagvattenfrågor?  

AF: Ja, precis. 

KP: Det har ju helt varit sedan jag startade… 

AF: Okej.  
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KP: Men det är ju i senare 10-15 år då som det har blitt (blivit) mycket mer… Vad

 ska vi säga… Påkrävt att man fördröjer eller tar hand om sitt eget dagvatten. 

DB: Ja. Så du har jobbat i princip med det här 15 år eller?  

KP: Ja… 

DB. Längre?  

KP: När började jag? 90? Kanske 25 år. 

DB: Ja. Okej.  

KP: Men en ser ju… ett sätt liksom att det ändrats då, och förr var det ju mycket mer

 kombinerat system, dag- och spill och det har ju vart en stor jobb och separera

 på dag- och spillvatten ifrån fastigheter och de har gjort lite enkelt för sig förut

 då… Men sen är det ju då med rening och reningseffekten att det är ett stort

 behov utav… Alltså att det är blir en bättre rening på avloppet och det bäste som

 jag tycker är bäst för miljön, det är ju absolut att separera dag- och spill alltså

 ovidkommande vatten… Med spill är det bästa miljöpåverkan vi kan göra. 

AF: Hur menar du med miljöpåverkan? Blir det alltså bättre? 

KP: Att ha ovidkommande vatten i avloppet, det är en oting alltså. Blir det så här

 stora regn så slår vi ju ut reningsverkan i verkets biologiska rening. Alltså det

 blir för lite mat för biologiska systemen då… och när då regnar över så finns det

 inte nok (nog) mikroorganismer för att ta hand om lite mer koncentrerat avlopp

 som kommer, så det blir fruktansvärt fel. 

AF: Ja.  

KP: Anpassningar alltså kunde komma mycket jämnare avlopp, alltså avloppsmängd

 till ett reningsverk. En jämn ström så fungerar en reningsverk mycket bättre än

 mot för att få topparna och bottnarna då, och det är ovidkommande vatten som

 har en helt annan temperatur än avloppsvatten, och där ser man att det fryser

 ihjäl stackars baskeluskerna (bacillerna) som jobbar för oss… Så i alla ändar så

 tjänar vi på att får se dag- och spill, så det är ju mycket inläckage i våra

 avloppsledningar så men det är återigen bästa vi kan göra för miljön i

 verksamheten här och separera dag och, eller ovidkommande vatten då i

 avloppet som kommer till ett reningsverk. Det vore absolut bästa utav och ha ett

 jämnt flöde så de vet vad, hur mycket bakterier som ska i den äckliga världen på

 heltid.  

AF: Så man kan planera för det bättre så att det blir större skillnader där… 

 

 

KP: Ja. Alltså… Helt i att ha en åtgärd för att ha och minska ovidkommande vatten. 

 På många sätt har… Det kommer in både mycket inläckage. Det är ju

 felkopplingar. Det är fastigheter som är direkt kopplat på och avloppet så… Ja,
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 det är många felkällor där och det är mycket bräddavlopp ifrån dagvattnet som

 rinner över i spillen med som inte är oting. De ska ju ut på ett annat sätt än att

 brädda i spillen. 

AF: Ja. Jag har en fråga att fråga gällande dagvatten. Hur har du arbetat med det den

 senaste tiden? Med… Kan du ge ett exempel på ett projekt som du arbetat med?  

KP: Ja… Det är… Vi gör en logistikpark på område X i stad X och där tas

 dagvatten hand om i en damm, en fördröjningsdamm och numera så ska ju både

 parkeringsytor och angöringsytor ska ju först inom en oljeavskiljare då, och sen

 ska det fördröjas till en damm då, och sen… Där kan det ju då vara takvatten

 som går direkt till dammen. Den är ju uppbyggd så att den är tom till en vanlig.

 Sen är det stora dimensioner i inkommande som tar hand om det här momentant

 då och det är utgåendes värde som är strypt ledning, så och det behöver mycket

 på vad det övre området har tillfört. Det är väll ofta de värdena som man utgår

 ifrån till ett område här och så orörd mark kan du se hur mycket har det tillfört

 recipienten. Låt oss säga att det är 50 till 60 tusen kvadrat så är det kanske, låt

 oss säga att de tär 40 liter per sekund för att ta något. Alltså så är det kanske 40

 liter i sekunden som man får släppa till recipienten då utifrån den här dammen,

 och då gäller det då och strypa ner det så ett fullt rör ger 40 liter i sekunden ut

 till en bäck eller ett vattendrag, och att det under 10-årsregn eller där 10års

 regnen som det ofta blir. Det ska dimensioneras för det och 10 minuters regn,

 och då menar jag den regnintensiteten som är för området… Så får ni en siffra

 vad som ni får släppa eller vad som… Dimensioneringen för magasinet då, och

 hur mycket stor volym det magasinet måste ha då för att klara av ett 10

 minuters regn, som det krävs utav ett… Det är ju en VA-publikation som heter

 P… 

DB: P110… 

KP: P90 är det väll… 

DB: Det har kommit ut nu nyligen, P110. 

KP: De uppgraderar senaste efter i hand så… Det är ju efter de normerna man eller

 de kriterierna som dom projekterar då… Så det… Jag vet inte hur just det

 specifika fallet i område X så är det ett magasin som tar runt 1100 kubik… Så

 det är rätt så mycket. Utformningen då den ska vara tät, i fall det skulle komma

 ett läckage i form av varor som kan gå sönder, men eller om det är en bil som får

 ett större diesel läckage eller vice versa… Så går ju det till dagvattensystemet

 med en oljeavskiljare, klarar ju inte att förhindra att det går vidare till… För att

 det kommer så stora mängder... Men då ska det kunna stoppa upp i magasinet

 då... Och det magasinet nu är försedd med en ventil. 

DB: Jaha.  

KP: Så… Om det blir ett större utsläpp så kan man stänga den utgående ventilen från

 magasinet då och sanera magasinet för ett begränsat område. 

AF: Okej.  

KP: Så därför vill de ju gärna ha de täta, magasinet, fördröjningsmagasinet. 
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DB: Har ni då arbetat med renovering av, eller återställning av dagvattenledningar

 eller dagvattendammar?  

AF: Alltså kollat på en befintlig, som det redan, så den håller?  

KP: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det har jag faktiskt inte hört talas om. Nog

 har jag inte hört om någon har fått ett sådant uppdrag heller. Det har jag liksom

 inte… nej… Det är väll egentligen då att följa som vi redan har gjort då … Jag

 vet inte riktigt vad ni är ute efter och tänker på? Är det avlagringar eller

 föroreningar som lämnar dammen eller? Vad är det ni? 

DB: Själva… Dels magasineringen och dels rening av tungmetaller och fosfor och

 kväve, och de bitarna... Men även alltså att man tittar på hur det har påverkat

 recipienten om den har legat där t.ex. i 20 år. Har du någon erfarenhet av att man

 har tittat lite på något sådant? Eller åtgärdat de på något vis?  

KP: Nej. Ja… Nu när du säger det så har vi tittat på en damm här i kommun X

 där i område Z. Där var det en efterpoleringsdamm. Alltså där hade vi en vanlig

 trekammarbrunns historia som tog hand om som, så suspen (suspenderande

 ämnen) blev pumpat upp i en… Vad heter det? Ett magasin för avvattning då

 och returen (returslam) gick in i ett dammsystem, och det var ju med som väggar

 vet du… Så det fick ha uppehållstid och ett eller annat… Det var ju tidsaxel

 där… Hur länge vattnet har uppehållit sig i systemet och sen gick det ju ut i en

 damm där som, med olika nivåer som både fick en nitrifikation- och

 denitrifikationsfunktion både med och utan syre då.  

DB: Var det uppe vid område Z pumpstation?  

KP: Ja, just det! 

DB: Den där nya som de byggde?  

KP: Ja, just det!  

DB: Ja. 

KP: Där var det sådan. Det som blev… Jag vet inte vad man gjorde där… Det var det

 egentligen och skrapa bort lite, muddra lite på sidorna. Jag tror du ser här att

 det fungerar, tror jag i alla fall att de fungerar väldigt bra och det var lite tillsyn

 som behövde och därför måste de ta prover... Det var ju en provtagningsbrunn i

 slutet av systemet och det finns helt säkert de resultaten, i huset här. För det är

 något som Länsstyrelsen kräver att få en statistik på och utsläpp av värden.  

AF: Så man har en provtagningsbrunn i slutet av den dammen? Man tar proverna och

 kollar det? Och sen för att fixa till det så muddrar de upp allt sediment och

 sådant?  

KP: Jag törs inte säga och om de har varit och muddrat massa men i värsta fall på

 sidorna och kanterna så det inte gror igen där, men jag törs inte säga om de

 muddrat något.  

AF: Nej, okej.  
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KP: Men och jag vet inte om de tagit några prover på bottensedimenten eller det vet

 inte jag… Men det är möjligt att det står i något åtgärdsprogram att det ska göras

 med jämna mellanrum men det är mycket möjligt. Det är ju liksom inte mitt

 bord så jag vet inte om det är genomfört men ni kan ju undersöka. 

AF: Ja, det ska vi kolla närmare på.  

KP: Hur det… Men nu har ju den fått en annan funktion och då pumpas allt avlopp

 från Ort X in till Ort Z så den är väll låt oss säga nedlagt sedan ett år

 tillbaks kanske. 

DB: Ja… Jag var med på… Det var typ förra april. 

KP: Ja! Det kan det vara. 

DB: Det var ju när de skulle besikta pumpstationen. 

KP: Ja!  

DB: Var du där då?  

KP: Nej! Det var jag inte. Men det är ju i alla fall det systemet som de utgått ifrån så

 det finns ju säkert något i statistik att titta på… Men att se utvecklingen utav

 utsläpp… 

AF: Det var jätteintressant faktiskt.  

KP: Ja, och det är väll egentligen det jag kan tänka mig som… Annars är det ju

 väldigt populärt med efterpolering utav både dagvatten och ett visst

 infiltrationssystem. 

AF: Vad menar du med efterpolering? 

KP: Ja. Det är ju egentligen ett… med… Kväve och fosforrening att det får en liten

 extra glans på de värdena då att det blir växtlighet som tar hand om och kanske

 lite luftning om det är lite överlopp, sådant som tillför syre och sen så är det

 växligheten...  

AF: Okej.  

DB: Ja… Vi har fått svar på vissa…  

KP:  Men nu är det lite olika nu för efter en reningsanläggning här i ort X så

 måste ju skilja på… Dagvattenhantering, dränering och spillvattenhantering så

 ni inte missförstår att det har med dagvattenhanteringen det är ju i stort sätt

 egentligen takvatten… Och på parkeringar så är det och… Parkeringsvatten som

 medför… Och parkeringar, då är det ju och det asfalt och bromsdamm som kan

 komma ner i systemet, och kanske fastnar någonstans på vägen. I damm om det

 är, och kanske om det är växtlighet i den här dammen… Så tak finns det

 koppartak till exempel. Är det vanligt papptak… Det har ju lite med

 ytbeläggningar och så, vad det drar med sig utav stoffer och var de hamnar

 någonstans.  
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AF: Okej.  

KP: Eftersom jag skulle berätta om ett specifikt fall med område X, så där går det ju

 ner i ett bäcksystem med andra innan det når recipienten som är en större bäck

 och till slut hamnar ut i havet någonstans. Vet inte var men i skärgården i

 Stad X, men det är ju så att den efterpolering är rätt så populär så inte

 spårbarheten blir för lång. 

DB: Ja, just det. Men… Du sa nyss att det vanligt förekommande med den här

 lösningen och det är uppskattat av er? Alltså brukar du föredra den lösningen?  

KP: Ja. Jag tycker den är bra. Jag tycker ju som dagvatten att… Det väldigt dåliga är

 att... Man vill ju göra en lösning som har översikt och kontroll över och en sådan

 lösning som vi har där har vi ju kontroll över att vi kan ta emot vattnet… Bli av

 med vatten i dammen… Men är det enbart att infiltration så har det väldigt mer

 att se vad är det som vi infiltrerar för något. Alltså hur mycket ämnen, eller

 damm, stöv eller frömjöl är det som kommer med ner i infiltrationssystemet och

 hur länge varar det innan det är tätt, och inte klarar att den kapaciteten som är

 beräknad. För det är ju en annat sätt att ta hand om dagvatten än dammar. 

DB: Okej. 

KP: Det kan vara infiltration. Då har ni inte den översikten över hur länge det varar

 för det är tätt i princip. Om man använder markens permeabilitet då, för den har 

 ju en… Det kan man räkna ut på en vanlig damm men är man påverkad av 

 låt oss se… Det som faller ner ovan ifrån då blir det ju tätt till slut och då har ju

 marken inte den permeabiliteten som man räknat på och det kan vara skumt,

 med hänsyn till omgivande byggnader och vice versa… Om det inte försvinner

 med den hastigheten.  

DB: Ja, just det.  

AF: Det var det vi hade… 

DB: I princip…  
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DR Doktor 

AD Adam Fritz 

DB Demir Blekic 

DB Vilket yrke har du? 

DR Yrke? Ja du, konsult. 

DB Vad är du utbildat till? 

DR Jag har doktorerat i, teknisk doktor i dagvatten. 

DB Som konsult vad är din roll gällande dagvattenhantering? 

DR Ja jag hjälper ju kommuner och andra konsulter med beräkningar av 

föroreningar, dimensionering av reningsanläggningar och recipientberäkningar. 

Allt som rör dagvatten. 

AF Hur länge från fösta början har ni arbetat med just dagvattenfrågor? 

DR Jag började doktorera 93. Sen dess har det varit helt i dagvatten. Sen började jag 

på företag X 97. Då hade jag lissat. Och sen doktorerade jag 2000. Ja sen dess 

har jag jobbat som konsult på heltid med dagvatten. 

DB Har ni arbetat med dagvattendammar den senaste tiden? 

DR Ja då det gör jag hela tiden. 

DB Är det något som pågår just nu, eller har precis avslutas? 

DR Jag håller på just nu för en halvtimme senast. Jag håller på nu och jobbar i olika 

ställen. I kommun X är en dagvattendamm där som ska förbättras reningen på 

genom att lägga till en fördamm innan i serie. Beräknar effekten av den 

förbättrande åtgärden. Jag sitter just nu med företag Y och hjälper de med de 

beräkningarna. 

DB Till exempel när du tittar på, som du sa innan, med flöde, rening och recipient, 

beräkningar, på dom fallen, vilka undersökningsmetoder använder du? 

AF Har du någonsin kollat på en befintlig dagvattendamm och uträtt den? 

DR Vänta, jag hörde inte. 

DB  Har du kollat på befintliga dagvattendammar innan och undersökt till exempel 

rening eller flöde? 

AF Om du har gått tillbaka och kontrollerat en dagvattendamm? 

DB Till exempel om en dagvattendamm byggdes för 20 år sen och nu går du tillbaka 

och kollar på reningen. 

DR Ja det har jag gjort många gånger. Absolut, i efterhand ja. Det är inte jag själv 

som gör mätningarna, men jag har varit med och tagit fram 
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provtagningsprogram. Sen beräknar jag reningseffekten i modellen och 

kalibrerar modellen. Det har jag gjort många gånger. 

DB Din undersökningsmetod har varit till exempel Stormtac? 

DR Ja, i Stormtac så lägger jag in data från en sådan här anläggning. Ibland har jag 

projjat (projekterat) anläggningen och jag ser till att det blir mätningar. Ibland 

har en annan konsult det uppdraget också får jag in dom resultaten ifrån 

provtagning som andra har gjort. Och sen lägger jag in det i Stormtac 

förbättrande metoden hela tiden. 

AF Okej, så du går tillbaka och tar provtagningar. 

DR Ja, ibland så gör jag det själv, ibland är det andra som gör det jobbet och så får 

jag in data då. 

DB Är det sedimentprovtagningar? 

DR Nej, det använder jag inte. Jag har sån data i databasen också som jag samlar på 

mig, men det använder jag inte direkt i modellen. Det är 

flödesproportionellprovtagning in och utlopp. Man har en flödesmätare både in 

och utlopp ifrån dagvattenanläggningen och sen tar man 

flödesproportionellprovtagning under fyra månader upp till ett år. 

DB Men du har aldrig tagit sedimentprovtagningar innan och kollat rening? 

DR Sedimentprovtagningar har tagits också. Jag har samlat på min databas och det 

använder jag mer för att jämföra med känslig markanvändning. Men hur man 

ska hantera sedimenten, det har man inte gjort i så många dammar. Så 

sedimentproverna använder jag inte i beräkningsmodellen, utan det gör jag med 

in och utlopps halter som jag använder för att beräkna reningseffekten. 

Sedimentprover är för osäkra processer i sedimenten. Det är bättre att ta vad 

som kommer in och vad som kommer ut. Få ut hela mängden i kg per år under 

en period när man har tagit flödesinriktat för att få ut reningseffekten på det 

sättet. Det går att beräkna, men de är ganska osäkra metoder för att beräkna 

reningseffekten utifrån bara sedimentprov. Men det är lite vanskligt. 

AF Har du något exempel på en befintlig dagvattendamm som du har utträtt. 

DR Ja, dammen Y är en. Sen har vi dammen X. Dammen Y ligger i orten Y. Den 

har jag inte provtagit så mycket. Och sen har jag projjat (projekterat) dammen X 

i Län X. Den har vi tagit jättemycket prover på i efterhand. Den funkar jätte bra, 

det är en bra rening på bägge de här dammarna. Det finns ju 10-20 tal som jag 

har varit inblandat i själv. 

DB Okej. Har ni utrett någon damm och sen kommit fram till att vi måste åtgärda 

det här på något sätt? Till exempel att man måste gräva ut dammen, eller gjort 

någon typ av åtgärdsförslag eller åtgärdsplanering på en dagvattendamm. 

DR Jag har ju varit runt i Z kommun och tittat på 10-15 dammar där och sen har jag 

sett att det var en del brister och ett åtgärdsförslag för att förbättra 

reningseffekten i dom. Ja, det kan vara allt till att det inte finns några växter i 
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dom, att man behöver strypa utloppet till att sjöns vatten däms in i dammen och 

att man skulle kunna hindra det genom att proppa ett utloppsrör som låg i botten 

av dammen som gick direkt ut i sjön. Enkla åtgärder som man simulerar i 

modellen. Sen har jag ju sett undersökningar ifrån dammar där reningseffekten 

har avtagit efter några år och det är en indikation på att man behöver ta bort 

sediment. Men de flesta dammarna har funkat bra, de följer en empirisk kurva 

som jag har lagt in i modellen som den använder. 

AF Hur upptäckte ni att reningseffekten inte fungerade på dagvattendammen? 

DR En gång till, vad sa du? 

AF Vilken undersökningsmetod använde ni när ni upptäckte att just den 

dagvattendammen inte nådde upp till reningskraven, att reningsfunktionen 

upphörde? 

DR Det var en flödesproportionellprovtagning i in- och utlopp, men i dom fallen 

gjorde jag inte dom själv. Det gjorde ju andra. Dom som jag har provtagit på 

dom är ganska unga dammar. Bara några år efter dom har anlagts som jag har 

varit där och provtagit. Så det var andra dammar som jag har titta på, men man 

har inte skött så många dammar i Sverige utan många är i behov snart av att 

tömma sediment på och sådant där. Man mäter sedimenteten när man ser att en 

stor del av volymen, att sediment har växt 20-30 cm blir det aktuellt att titta. Det 

kan ta allt ifrån 10 till 30 år. Det börjar bli aktuellt nu men det är inte så många 

dammar som har skötts på det sättet. Kommer ni har frågor kring själva 

modelleringen också, som ni har gjort? 

DB Det är dom frågorna vi har format efter är just om man har undersökt dammar 

innan om man har någon erfarenhet. Kan du som är doktor i dagvatten vet vilka 

metoder som mindre lämpliga eller mer lämpliga att använda vid att åtgärda 

dagvattendammar om dom är till exempel väldigt förorenade eller klara 

magasineringen 

AF Både åtgärdsförslag och undersökningsmetoder. 

DB Vi har kollat på dokument och det visar sig att det är många som gör på olika 

sätt. 

DR Ja, det finns en del dokument som jag man tycker kan förkasta. Man har tagit 

stickprov på in- och utlopp vattnet oberoende hur det har regnat och flödat utan 

man bara tar kanske en gång i månaden ett stickprov och det tycker jag inte 

säger någonting hur det renar. Det finns stor undersökningar på det som har gett 

dammar ett dåligt rykte. Man har egentligen bara tagit prov i stort sätt hur det 

renar grundvattnet, inläckande grundvatten, basflöde. Och det är väldigt vanligt 

att man gör det av ekonomiska skäl. Det är flödesproportionellprovtagning i in- 

och utlopp som jag har koncentrerat mig på. Då finns det ändå ganska många 

dammar i min databas har jag ett 20-tal anläggningar ifrån Sverige som har 

provtagits på ett bra sätt. Sen finns det massa utländska fall som jag har tittat på. 

Det finns en stor mängd dammar, kanske ett 50-tal som jag har i databasen som 

har provtagits flödesproportionellt som bildar de här sambanden som jag har 

tagit fram. Då använder jag inga stickprover överhuvudtaget i dom sambanden.  
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AF Så stickprover anser du är helt olönsamma, man ska inte använda dom? 

DR Ja precis. Stickprov ska man inte, det hör inte hemma hos dagvatten 

överhuvudtaget. Möjligtvis att man vill ha stickprov på ett basflöde, 

torrälvsavriningen i ett dike eller något liknade eller i en kulvert. Om man vill 

just veta basflödet då kan man ta stickprov. Men för att beräkna reningseffekten 

så är det fel. Även för att bedöma dagvatten kvalitén i ett utlopp ifrån ett område 

med en dagvatten kulvert eller ett industriområde eller vad som helst. Det finns 

många exempel på att man har tagit stickprover och jämfört det med riktvärden 

för vattenutsläpp och det är bara att förkasta. Det säger ingenting, det är bara 

momentant värde. Det säger ingenting om vad det verkliga värdet är. Det kan 

vara 10, det kan vara 100 gånger fel emot vad det egentligen är. Det är allmänt 

verdetaget att det är så. Det är inget snack om det. 

DB Om vi säger att dagvattendammen inte klara magasineringen? 

DR Menar du flödesutjämning och sådant där? 

DB Ja, precis. Vilka typer av åtgärder tycker du är båda lönsamma, vanligt 

förekommande och uppskattat av er? 

DR Du menar om en damm görs för att utjämna ett flöde så att det inte kommer det 

kommer så stort utflöde ifrån dammen, vilka åtgärder då man kan göra för att 

den ska få bättre flödesutjämning? 

DB Ja. 

DR Då är dammen för liten area och volym. Om man har ett visst begränsat utflöde 

och det sker översvämningar måste volymen göras större och större area. Då kan 

man lägga till en damm ytterligare, man kan bygga en vall runt dammen eller 

göra en större damm. Så det inte blir för höga uppdämning och ställer till 

skador. Det är ända sättet om man har ett visst utflöde i ifrån dammen. I och för 

sig om det är ett väldigt lite utflöde kunna sätta en flödesregulator i en damm 

också. Då blir det bättre. Då behöver man inte ha lika stor volym för att utjämna 

det flödet där då. Flödesregulator, större area eller större volym som behövs 

skapas då. 

DB Om du menar att man ska öka volymen, menar du då att man ska gräva ut 

dammen eller ska man bygga en fördamm eller…? 

DR Om man måste utöka volymen då för att få den här utjämningen då. Antagligen 

måste man göra en vall till exempel runt dammen. Det är ju billigare än att gräva 

ut. Men då måste man kolla att den kan klara den ökande nivån upp till 

dammvallens kant. Och sen att hela ledningssystemet kommer att dämmas upp 

till den nivån och är det okej måste man kolla upp. Annars får man gör en större 

damm. En större area blir en minder reglerhöjd över damen. Eller kanske en 

fördamm eller en damm till i serie.  

AF Om reningen i en damm inte är okej, om du kan ta ett exempel, just vilka 

åtgärdsförslag för rening om det inte når upp i dom nivåerna som dammen ska 

klarar av. Vilka åtgärdsförslag anser du vara passande? 
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DR Vilka åtgärdsförslag som är passande om reningseffekten inte är tillräcklig hög. 

Allmänt hur man ska göra då? 

AF Ja, men jag antar att det är olika för olika ämnen. 

DR Jag kan ju nämna lite saker. Ett åtgärdsförslag är ju att plantera mer växter i 

dammen. Så att växterna upptar en större yta. Man kan också anpassa växterna 

till olika ämnen då som tar upp olika ämnen. Man kan få bort mer lösta ämnen 

om man har växter. Man kan också, man kan också kunna tänka sig att göra en 

större damm. Och man skulle kunna bygga ut dammen om man ser att ser 

sambanden att den är för liten jämfört med sitt avrinningsområde. Man kan 

tänka sig att komplettera med något, nån magasin med filter i. Till exempel efter 

dammen så att man får en utjämning i dammen och sen kommer det till något 

slags filter istället för alla växter då så kan man ha något slags magasin med 

filter i som man anpassar till de föroreningar som är svårt att rena. Man kan 

strypa utloppet till exempel så kan det vara en damm som har ett rakt skibord ut 

att det kommer ett medelstort flöde så att det rinner det ut lite för snabbt. Så då 

är det bra att kunna strypa utflödet. Att ha ett lite hål till exempel i skibordet i 

permanent vattennivå. Och sen räknar man ut en viss tömningstid för ett 

medelstort regn. Kanske 12 till 24 timmar. På det sättet när det kommer ett 

medelstort regn så ökar vattennivån och det får sedimentera under en lång tid 

och så att det hinner sedimentera, ökad rening då. Så det är ett sätt, men då 

måste man kolla så att det är okej med dämning, ökad dämningsnivå då att stiger 

upp vatten högre då i ett medelregn så det måste man kolla. Men det kan ge en 

ganska mycket högre reningseffekt. Och sen kan man titta på dammens form, 

öka hydrauliska effektiviteten. Och det kan man ju, man kan tvinga vattnet in, 

man kan till och med skapa lameller eller någonting. Att man, säg att vattnet 

kommer på två, på långsidan så att säga, in och ut så att det blir en dödzoner vid 

kanterna. Det är ju bättre att leda in vattnet så att kortsidan och sen ut på 

kortsidan så att hela volymen är med i reningen. Så det är ju ökad hydrauliskt 

effektivitet kallas det för då, att ha med hela vattenvolymen i reningen. Man kan 

skapa en vall mellan göra en för och efterdamm. Skapa en vall i mellan i själva 

anläggningen.  

AF Vad menar du med vall? 

DR Det kan vare en makadammvall som man planterar växter i. Som också kan vara 

bra när det gäller skötsel att man tar bort sedimenten ofta i fördammen och låter 

den flöjande damm vara orörd då. Så det finns massa sådana här. Man kan också 

låta det rinna ut över en översiktningsyta, sprida liksom vattnet efter själva 

dammen då så att det får ytterligare rening. Ja, det finns massor då ja, exempel 

man kan göra. Tvingas ta bort sedimenten då om sedimenten ackumuleras till 

flera decimeter, har tagit en för stor del av volymen, den ursprungliga volymen 

då man kan behöva gräva ut och på så sätt få bättre reningseffekt. Så det finns 

många sätt. 

AF Har du någonsin stött på något sådant där åtgärdsförslag som inte är så riktigt 

bra? 

DB Som du inte rekommenderar? 
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DR Jaha, vi ska tänka, se om jag kan komma på något. 

DB Inte ha gett effekt på något visst? 

DR Som inte har gett någon effekt. Jag skulle kunna, jag skulle kunna tänka mig att, 

nej jag har inte riktigt stött på det men ja, ehm… Ja det finns ju dammar som 

inte för att jag har mätdata som grund, men det finns ju dammarna som till och 

med tagit bort växter. Och det är ju ingen bra åtgärd. Man kan ha behövt göra 

om den av olika skäl och estetiska skäl i en park och så har dom valt att inte 

behöva sköta växtligheten och tagit bort den och ersatt med bara grus i yttre 

kanterna och det är ju inte bra generellt sätt. Sen, nu ska vi sen en annan åtgärd. 

Det kan ju vara att, ibland kan det ju vara att om man gör en damm bara större, 

då måste man tänka till om det verkligen är säkert att det blir bättre 

reningseffekt. För det är ju inte säkert, för om det är, det kan vara bättre om, 

tillföra mer växter och sådana här saker för att man kan tänka sig om det är ett 

väldigt lågt, låg halt i inloppsvattnet till en damm då är det inte säkert att en 

egentligen är den bästa lösningen. Det är ju svårt att få ner halten ytterligare. Så 

gör man då den större så blir det, är det inte säkert att man tjänar någonting på 

det, den har redan uppnått, det finns en viss möjliga, minsta, minsta utloppshalt 

som kan uppnås i dammar. Gör man den större och redan har uppnått den här 

halten så tjänar det ingenting till. Så man får tänka till lite där och det kan man 

simulera i en modell som Stormtac till exempel och se. Gör man någon nytta av 

att göra den här större eller är åtgärder som filter eller växter för att få ner dom 

här ytterligare, lite längre ämnen för att kunna uppnå, kunna komma ner till 

lägre halter. Så där är ett exempel.  

AF Är det något mer vi ska ta? 

DB Vi fick, jag tycker vi fick väldigt mycket svar av dig faktiskt. 

AF Ja 

DB Jag sa att vi tycker att vi fick väldigt mycket svar av dig. Du verkar vara väldigt 

kunnig.  

DR Ja man tackar, man tackar. 

DB Vi har intervjuat ett par stycken innan dig. 

DR Ja. 

DB Dom har inte gett oss, ja dom har gett oss lite, men inte i samma utsträckning 

som du har. 

DR Ja, man tackar man tackar. 

AF Ja, du lyckades svara på alla våra frågeställningar. 

DB Ja. 

AF Som vi hade, faktiskt så vi är väldigt tacksamma för det här faktiskt. 
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DR Ja, vad kul vad kul. 

DR (samtalet bröts) 
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1. Vilket yrke har du? 

2. Vad är din roll gällande dagvattenhantering? 
3. Hur stor erfarenhet av dagvattenhantering har ni? 
4. Har ni arbetat med dagvattendammar den senaste tiden och vad har gjorts? 
5. Har ni arbetat med renovering/återställning av dagvattenledningar eller 

dagvattendammar? 
a. Vad var det som undersökts? (flöde, rening, magasinering, påverkning av 

recipient) 
b. Vilken/a undersökningsmetoder användes i det fallet? 
c. Vilka åtgärder utfördes? 
d. Vad blev resultatet av utredningen? 
e. Vad blev bra med utredningen och ni skulle göra om? 
f. Vad blev sämre och som ni inte kommer att göra igen? 

6. Vilka lösningar är vanligt förekommande och uppskattade av er inom 

dagvattenhantering? 
7. Vilka lösningar av dagvattenhantering tror ni är mindre lönsamma och gynnsamma? 
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Tabell 1 lista över prioriterade ämnen. Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2013 [EES] 
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