
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 

Utformning av fördröjningsdammar, med 

avseende på rening av dagvatten från 

transport- och lagerhållningsindustri 

 
Design of storm water ponds, with regard to treatment 

of storm water from transportation and warehousing 

industry 

Daniel Karlsson 

Fredrik Steen 

 

EXAMENSARBETE 2012 

Byggnadsteknik  

 

 

 

 

 



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 

ämnesområdet Byggteknik med inriktning väg och vattenbyggnad. Arbetet är 

ett led i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen.  

Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

 

Examinator: Madjid Taghizadeh 

 

Handledare: Nasik Najar 

 

Omfattning: 15 hp  

 

Datum: 2012-06-11 

 

 



Abstract 
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Abstract 

Receiving waters downstream should not be affected by storm water from storage 
and transport industry, therefore it requires treatment of pollution. The objective 
of this study has been to show how a storm water pond should be designed to 
achieve a good treatment. The methods used are a literature review, and a case 
study. The case study has been performed for a planned industrial area. The 
questions which needed to be answered are the type of pollutants that might occur 
and how they are treated. Furthermore, it has been studied which properties affect 
the purification in a storm water pond. 

The results of the study showed that the most pollutants were heavy metals, toxic 
organic matter and nutrients. It has also become apparent that these pollutants, is 
mainly treated by sedimentation and absorption by plants. Furthermore, it has 
emerged that there is no standard for how a storm water pond should be 
designed, with regards to the treatment. This is because all ponds have different 
external conditions that control the design, which depends on the area where the 
pond is located. However, it has been shown that there are a number of 
parameters that should be taken into account, in order to get a high treatment 
effect in the pond. The most important of these is the hydraulic and hydrological 
efficiency of the pond. 
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Sammanfattning 

För att recipienter nedströms inte ska påverkas av dagvatten från industriområden 
med transport och lagerhållning, krävs det rening av föroreningar. Därför har det 
gjorts en undersökning av hur en dagvattendamm ska utformas för att få en ökad 
rening. Metoder som används är litteraturstudie och en fallstudie. Fallstudien har 
utförts för ett planerat industriområde. De frågor som besvarats är vilka 
föroreningar som kan tänkas förekomma och hur de renas. Vidare har det 
studerats vilka egenskaper som påverkar reningen i en dagvattendamm. 

Studieresultaten visade att de vanligast förekommande föroreningarna är 
tungmetaller, miljöfarliga organiska ämnen och näringsämnen. Det har också 
framkommit att dessa föroreningar, i huvudsak renas genom sedimentation och 
växtupptag. Vidare har det kommit fram att det inte finns någon standardlösning 
för hur en dagvattendamm ska utformas, med tanke på rening. Detta eftersom alla 
dammar har olika yttre förutsättningar som styr utformningen, vilka beror på det 
område där dammen ligger. Det har dock visats sig att det finns ett antal olika 
vägledande parametrar som bör beaktas för att få en god reningseffekt i dammen. 
De viktigaste av dessa är dammens hydrauliska och hydrologiska effektivitet.  
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1 Inledning 

 

Som en avslutande del på den treåriga högskoleingenjörsutbildningen i 
byggnadsteknik, med inriktning väg och vattenbyggnad, görs detta examensarbete 
i samarbete med Sweco Enviroment. Uppdraget är att utforma en dagvattendamm 
i Vaggeryd med avseende på rening.  

Vid anläggning av dagvattendammar med avseende på rening, läggs betoning på 
dammens hydraulik och hydrologi. Detta för att recipienter nedströms inte ska 
påverkas negativt av ett industriområde.  

 

1.1 Problembeskrivning 

På uppdrag av Vaggeryds kommun har Sweco fått i uppdrag att planera ett nytt 
industriområde som ligger utmed E4:an, vid Södra Stigamo, strax söder om 
kommungränsen till Jönköping. Tanken med det nya industriområdet är att i 
framtiden bygga ihop det med Torsviks industriområde, som Jönköpings kommun 
planerar att bygga ut i sydlig riktning mot kommungränsen. Typen av industri som 
är tänkt till området är transport och lagerhållning. 

Området som Sweco håller på att planera är på 150 ha, varav 100 ha ska 
hårdgöras. Eftersom det rör sig om stora ytor som ska hårdgöras kommer det bli 
stora mängder dagvatten som ska ledas bort. Dagvattenavrinningen är indelad i två 
delar, där den norra delen ska ledas via diken till en fördröjningsdamm. Från 
dammen rinner vattnet till en liten bäck som mynnar ut i sjön Bommagölen, 
varifrån vattnet tar sig via bäckar till Konungsösjön och via bäckar hamnar det 
slutligen i Vättern. I den södra delen av området leds dagvattnet bort via diken till 
en annan fördröjningsdamm. Från den dammen rinner vattnet till Dalagölen och 
sedan till Kroksjön, varefter vattnet tar sig till Lagan, som slutligen mynnar ut i 
Laholmsbukten.  

I Swecos planering av området har de gjort en preliminär utformning av 
dikessystemet med fördröjningsdammar. I den har de tagit fram förslag till 
dragningar och dimensioner för diken samt även dimensioner för dammarna. 
Något som de inte har tittat på är hur dammarna ska utformas med avseende på 
rening. 

Studie av fördröjningsdammars utformning är viktigt för att föroreningar som 
uppstår i verksamheten inte ska föras vidare till vattendrag och sjöar. I Sverige 
finns det 16 miljömål, området rening av dagvatten nämns i fem av dem: giftfri 
miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god 
kvalitet och god bebyggd miljö.1  

                                                 
1
 Naturvårdsverket, Vattenanvändning, NVV Miljömål, 2009, hämtad 14 februari 2012, 

‹http://miljomal.nu/Naringslivet-i-miljomalsarbetet/Foretagen-och-Sveriges-miljomal/Foretagets-

miljopaverkan-och-miljomalen-/Vattenanvandning/›. 

http://miljomal.nu/Naringslivet-i-miljomalsarbetet/Foretagen-och-Sveriges-miljomal/Foretagets-miljopaverkan-och-miljomalen-/Vattenanvandning/
http://miljomal.nu/Naringslivet-i-miljomalsarbetet/Foretagen-och-Sveriges-miljomal/Foretagets-miljopaverkan-och-miljomalen-/Vattenanvandning/
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1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att göra en studie av fördröjningsdammars utformning för 
att se hur den påverkar reningen av föroreningar. 

1.2.2 Mål 

Målet med studien av fördröjningsdammar är att bestämma vilka föroreningar 
som förekommer inom en transport- och lagerindustri, hur föroreningarna ska 
renas för att förhindra föroreningen av sjöar och vattendrag nedströms. Det ingår 
även i målet att studera dammens egenskaper för att underlätta dimensioneringen 
av dammar, med hänseende på reningen av dagvatten. 

1.2.3 Frågeställningar 

Fråga 1: Vilka föroreningar förekommer vid områden med transport- och 
lagerhållningsindustrier? 

Fråga 2: Hur renas dagvattnet i en fördröjningsdamm? 

Fråga 3: Hur ska en damm utformas för att öka reningseffekten?  

 

1.3 Metod  

Här beskrivs de metoder som har använts vid besvarande av ovan ställda 
frågeställningar. 

1.3.1 Vilka föroreningar förekommer på områden med transport- och 

lagerhållningsindustrier? 

Denna frågeställning kommer att besvaras genom litteraturstudier och en 
fallstudie. 

1.3.2 Hur renas dagvattnet i en fördröjningsdamm? 

Denna frågeställning kommer att besvaras genom litteraturstudier. 

1.3.3 Hur ska en damm utformas för att öka reningseffekten? 

Denna frågeställning kommer att besvaras genom litteraturstudier och en 
fallstudie. 

 



Inledning 

7 

1.4 Avgränsningar 

Projektet är avgränsat så att det inte görs beräkningar av förväntade flöden av 
dagvatten och dimensionering av fördröjningsdammar. För uppgifter om detta 
användes det som Sweco har tagit fram i planeringen av området. Arbetet har bara 
behandlat föroreningar som kommer från den planerade industrin. På det tänkta 
industriområdet har vi fokuserat på den södra dammen. 

 

1.5 Disposition 

Rapporten inleds med inledning som sedan följs av ett kapitel med bakgrund om 
varför dagvatten behöver renas. I kapitel tre följs bakgrunden upp med 
djupgående litteraturstudie över vilka föroreningar som förekommer på ett 
transport- och lagerhållningsindustriområde, hur föroreningarna renas samt hur en 
fördröjningsdamm bör utformas för att öka reningen. Det görs även en fallstudie 
över industriområdet, där fokus lades på hur en damm kommer att klara av den 
förväntade föroreningen. I kapitel fyra redovisas resultatet av studierna för att i 
kapitel fem diskuteras. I diskussionen övervägs resultatet samt rapportens gång. 
Kapitel sex knyter ihop rapporten med slutsatser och rekommendationer på vad 
framtida arbete kan behandla. I kapitel sju finns referenserna och i det åttonde 
kapitlet ligger rapportens bilagor.   
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2 Bakgrund och förutsättningar 

 

Syftet med detta avsnitt är att förklara de begrepp som ligger till grund för detta 
arbete. Det som kommer att förklaras är bland annat varför det anläggs 
dagvattendammar, vad som menas med föroreningar och vilka som är de vanligast 
förekommande föroreningarna i dagvatten. 

 

2.1 Lokal fördröjning av dagvattnet 

Med lokal fördröjning av dagvattnet menas att det fördröjs på den plats det har 
fallit, innan det förs vidare till det allmänna dagvattennätet eller till en recipient. 
Det går även att anlägga en lokal fördröjning för att leda bort dagvattnet, innan 
det kommer till det allmänna nätet. Olika typer av lokal fördröjning är öppna 
diken, våtmarker och dagvattendammar.2 

 

2.2 Varför anläggs det dagvattendammar 

Fördröjningsdammar, som är en typ av lokal fördröjning, anläggs bland annat som 
en metod för att minska eller fördröja flödet av dagvatten till det allmänna 
dagvattennätet. Andra anledningar till att anlägga dagvattendammar är för rening 
av dagvattnet och att det är en värdefull resurs i närområdet.3 

2.2.1 Minskning och fördröjning av dagvatten 

Anledningen till att minska vattenflödena är Sveriges urbanisering. Den har gjort 
att mängden dagvatten som leds till det allmänna nätet har ökat kraftigt, vilket 
betyder att risken att ledningarnas kapacitet ska överskridas har ökats.4 Detta kan 
leda till översvämningar och skador. Fördröjning krävs även för att inte påverka 
naturliga vattendrag i för stor utsträckning, till exempel kan stora dagvattenflöden 
i mindre bäckar påverka de naturliga förhållandena. 

Det finns ekonomiska fördelar med att anlägga en lokal fördröjning, då det oftast 
är billigare än att lägga om det befintliga allmänna nätet. En annan fördel är att det 
går fortare att anlägga en lokal fördröjning än att bygga om det befintliga nätet. 
Det är dock inte säkert att det är billigare eller bättre att göra en lokal fördröjning, 
utan det måste avgöras från fall till fall.5, 6 

                                                 
2
 Stahre, En långsiktigt hållbar dagvattenhantering – Planering och exempel. Stockholm, Svenskt 

Vatten, 2004, s. 8. 
3
 Lönngren, Vatten i dagen – exempel på ekologisk dagvattenhantering. Stockholm, Svensk byggtjänst, 

2001, s. 14. 
4
 Stahre, s. 10.  

5
 Ibid. 

6
 Lönngren, s. 11. 
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2.2.2 Rening av dagvatten 

Om en dagvattendamm har tillräckligt bra reningsförmåga kan vattnet ledas direkt 
till en recipient, istället för att ledas till det allmänna nätet. Detta leder då till en 
minskning av flödet och inte bara en fördröjning i det allmänna nätet. Eftersom 
reningseffekten är viktig i dagvattendammar är det något som bör studeras vid 
anläggning av dammar. Rening i dagvattendammar är vanligt förekommande 
utmed landets vägar, eftersom vägdagvattnet innehåller mycket föroreningar som 
leds ner till närliggande recipient.7 

2.2.3 Värdefull resurs i närområdet 

Med värdefull resurs i närområdet menas att om dammen utformas och planeras 
på rätt sätt, främst genom att ta hänsyn till vilka växter som planteras i och runt 
dammen samt vart den placeras. Om detta görs på ett bra sätt lockas djur och 
insekter till närområdet. Detta gör att området får ett lyft genom att det alltid finns 
liv i närområdet, men även genom att höja estetiken i området. En bra planerad 
damm ger även plats där människor kan samlas för att uppleva en vacker miljö 
med en biologisk mångfald.8, 9, 10 Dagvattendammar kan även användas för att ge 
ett område ett rekreativt värde, detta kan göras genom att till exempel lägga ett 
promenadstråk eller ett motionsspår runt eller i närheten av dammen.11 Att 
använda dagvattendammar i dessa syften är vanligt förekommande och områden 
där de förekommer är bostads-, park- och rekreationsområden.  

 

2.3  Varför renas dagvatten 

I flera lagtexter och miljömål fattade av regeringen utrycks det att föroreningar ska 
renas. I miljöbalken 9:7 ”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand 
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer.” 

I Sveriges 16 miljömål benämns dagvatten i fem av dem: giftfri miljö, ingen 
övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet och god 
bebyggd miljö. I målen beskrivs det att miljön ska vara fri från ämnen och metaller 
som används i samhället och som kan skada människor och den biologiska 
mångfalden.12 

 

                                                 
7
 Stahre, s. 14. 

8
 Ibid. 

9
 Lönngren, s. 11. 

10
 Ibid., s. 14 

11
 Stahre, s. 15. 

12
 Naturvårdsverket, Vattenanvändning, NVV Miljömål, 2009, hämtad 21 mars 2012, 

‹http://miljomal.nu/Naringslivet-i-miljomalsarbetet/Foretagen-och-Sveriges-miljomal/Foretagets-

miljopaverkan-och-miljomalen-/Vattenanvandning/›. 

http://miljomal.nu/Naringslivet-i-miljomalsarbetet/Foretagen-och-Sveriges-miljomal/Foretagets-miljopaverkan-och-miljomalen-/Vattenanvandning/
http://miljomal.nu/Naringslivet-i-miljomalsarbetet/Foretagen-och-Sveriges-miljomal/Foretagets-miljopaverkan-och-miljomalen-/Vattenanvandning/
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2.4 Föroreningar 

I trafik, luft och natur finns det många olika sorters föroreningar som är skadliga 
för naturen. Med förorening menas ett material som oönskat spridits till ett annat 
material eller system och förändrat användbarheten.13 I Bilaga 2 står 
schablonvärden för vilka halter som är vanligt förekommande från olika källor, till 
exempel parkeringar, vägar och takytor. 

2.4.1 Prioriterade ämnen i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) 

2000 fattade EU ett direktiv angående vilka föroreningar i vatten som skall fasas 
ut, där målet är en gemensam strategi mot föroreningar.14 I direktivet står det 
omnämnt 33 prioriterade ämnen, varav naturvårdsverket finner 13 intressanta.15 
Tabell 1 är en översikt över vad naturvårdsverket anser vara prioriterade ämnen på 
nationell och regional nivå att övervaka, samt ifall de förekommer i transport och 
lagerindustrin och hur de påverkar människor och natur. 

 

Tabell 1. Översikt av prioriterade ämnen som bör övervakas. 

Ämnesgrupp Nationellt 
intresse 

Regionalt 
intresse 

Förekommer i 
transport och 
lagerhållnings- 
industri 

Påverkan på 
människor och 
natur 

Kadmium X X X giftigt för djur och 
natur 

Nonylfenol X X - sterilisering 

TBT X X - giftigt för djur och 
natur 

DEHP Under 
utredning 

X - giftigt för djur och 
natur 

Endosulfan Under 
utredning 

X - förgiftar 
grundvattnet 

Fluoranten Under 
utredning 

X - cancerogent 

Kvicksilver Under 
utredning 

X X skadar nervsystemet 

Oktylfenol Under 
utredning 

X - giftigt för 
vattenlevande 
organismer 

PAH Under 
utredning 

X X cancerogent 

PBDE Under 
utredning 

X - påverkar 
hormonbalansen 

                                                 
13

 förorening. http://www.ne.se/lang/förorening, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-12. 
14

 2000/60/EG. Europaparlamentet, Bryssel. 
15

 Naturvårdsverket, Övervakning av prioriterade miljöfarliga ämnen listade i Ramdirektivet för vatten, 

s.14, Naturvårdsverket, Stockholm, 2008. 

http://www.ne.se/lang/förorening
http://www.ne.se/lang/förorening
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Pentaklorbens
en 

Under 
utredning 

- - giftigt för djur och 
natur 

Bensen - X - cancerogent 

Bly - X X giftigt för djur och 
natur 

Nickel - X X lungskador 

 

X = av intresse  - = ej av intresse 

Utöver EU:s prioriterade föroreningar finns det ett flertal övriga tungmetaller, 
organiska ämnen samt näringsämnen som blir toxiska i för stora mängder.  

2.4.2 Tungmetaller 

Tungmetallpartiklar samlas upp i sediment och slam som sedan transporteras ut i 
recipienten. Ett flertal av tungmetallerna är nödvändiga för organismer i lägre 
halter, men vid en för hög halt blir det skadligt. Nedan redovisas de vanligaste 
tungmetallerna. 

Zink  

Zink uppträder aldrig i ren form utan förenar sig med andra material i form av 
sulfider, oxider med flera.16 Metallen bioackumuleras i organismer och är viktig för 
kroppen. Den påverkar växters fröproduktion positivt, men är väldigt giftigt för 
vattenlevande organismer.17 Zink används bland annat i galvaniserade produkter, 
rostskyddsfärg, däck, bromsar och asfalt.18    

Koppar 

Koppar är en industriellt viktig metall och livsnödvändig, för att 
människokroppen ska fungera. I stora mängder är det dock väldigt giftigt för 
vattenlevande och marklevande organismer. Koppar förkommer i 
vattenledningsrör, elektrisk utrustning, bekämpningsmedel, biltvättar och 
bromsbelägg.19, 

Bly 

Bly är en av de mest använda metallerna, dock är det mycket giftigt. Det är farligt 
för liv på planeten och har inga positiva effekter. För växter är bly en av de 
giftigaste tungmetallerna, efter kadmium och kvicksilver. Bly förekommer främst i 
gamla färger, batterier, glas och biltvättar.20  

                                                 
16

 Weiner, Applications of environmental chemistry: a practical guide for environmental professionals, 

Lewis, Boca Raton, 2000, s. 235. 
17

 Crompton, Toxicants in the aqueous ecosystem, Chichester, Wiley, 1997, s. 263 -267 
18

 Svenskt Vatten, Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet, s. 15-16, 

Svenskt Vatten, Stockholm, 2009.  
19

 Ibid. s. 14.  
20

 Ibid. 
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Kadmium 

Kadmium är giftig och påverkar så väl människor som djur- och växtliv negativt. 
Vid förorening av mark har den långvariga effekter på naturen, till exempel 
försurning. Kadmium är förbjudet av kemikalieinspektionen sedan 1982 med 
undantag för varmvattenberedare, konstnärsfärger, vissa elektriska apparater och 
flygplansindustrin. Kadmium är även en biprodukt vid framställning av bly, 
koppar och zink.21  

Krom 

Krom är ett ämne som människan behöver och är giftigt för vattenlevande 
organismer och mikroorganismer i jord. Vissa kromföreningar kan vara mycket 
giftiga, allergi- och cancerframkallande. Krom används i rostfritt stål, biltvättar 
samt impregnerat virke. Det används även i en del pigment och 
bekämpningsmedel.22 

2.4.3 Miljöfarliga organiska ämnen 

Miljöfarliga organiska ämnen sprids via luftburna partiklar och vatten från 
avrinningsområdet. De är nedbrytbara och förekommer i plaster, kemikalier med 
mera. Nedan redovisas de vanligaste miljöfarliga organiska ämnena. 

PCB 

Polyklorerade bifenyler (PCB) är en grupp svårnedbrytbara utfasningsämnen som 
påträffas i luft, vatten och jord. Det samlas i fettvävnad hos organismer och 
anrikas uppåt i näringskedjan. Det är giftigt för vattenlevande djur och organismer 
och kan orsaka problem med fortplantningen. PCB finns till exempel i 
isoleringsmaterial till kablar, äldre kondensatorer, äldre armaturer och i en del 
fogmassor och det blev förbjudet 1995.23 

PAH 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är allmänt svårlösliga i vatten, men löser 
sig i fett och samlas därför upp i växter och djur. PAH bildas vid ofullständig 
förbränning av ved och fossila bränslen. Det finns även i däck och asfalt och är en 
av de största föroreningarna för trafikbelastade områden.24 Viss PAH är giftiga för 
land- och vattendjur och är även cancerogena och/eller mutagena, det är även den 
största grupp av cancerogena ämnen som forskare känner till.25, 26 

                                                 
21

 Ibid. 
22

 Ibid. s. 15. 
23

 Svenskt Vatten, Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. s. 17. 
24

 Ibid.  
25

 Klassificering av dagvatten och recipienter samt riktlinjer för reningskrav. Del 2 

Dagvattenklassificering, s. 14, Stockholm Vatten AB, Stockholm, 2001.  
26

 Källor till föroreningar i dagvatten i Stockholm stad Del 2 – Organiska miljögifter Olja 

Näringsämnen och bakterier, s. 7, Stockholm Vatten AB, Stockholm, 2001. 
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Ftalater 

Ftalater är det mest spridda miljöfarliga organiska ämne som finns i luft, vatten, 
jord, sediment samt levande organismer. De används som mjukgörare i plaster 
som används till färger och inredningsmaterial.27 Många ftalater är giftiga för 
vattenlevande organismer och kan vara irriterande för människors hud och 
ögon.28 Ett flertal av ftalaterna är klassade som utfasningsämnen.29 

Olja 

Olja (opolära alifatiska kolväten), vilket finns i till exempel diesel eller smörjolja. 
Det förekommer vid verkstadsindustri, bilvård och uppkommer även från spill 
från trafik. Olja är giftigt för både växtlighet på land och akvatiskt liv.30, 31

 Det är 
även kraftigt fettlösande, vilket leder till att det löser upp det fett människor har på 
huden. Detta problem är värre för sjöfåglar då olja löser upp fettet i deras 
fjäderdräkt som skyddar mot kyla.32  

2.4.4 Suspenderat material (SS) 

Suspenderat material, eller suspended solid (SS), uppträder i två former: 
sedimenterbara ämnen, som sjunker till botten och svävande ämnen, som svävar i 
vattnet. Kolväten och metaller kan utan problem bindas ihop med SS, vilket 
medför att föroreningarna sprids fortare.33 Svävande ämnen medför en 
grumlighet, vilket leder till att solens ljusinstålning till botten minskar. Det bidrar 
till att växterna inte kan producera syre, vilket kan medföra bottendödhet. SS kan 
även vara skadligt för fiskar då det kan sätta sig i gälarna.34  

                                                 
27

 Svenskt Vatten, Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. s.17 
28

 Projektgruppen ”Källor”, s.39. 
29

 Settervall Klingert, Amanda, Forum för giftfri miljö 2010, s. 8, Kemikalieinspektionen, Sundbyberg, 

2010.  
30

 Svenskt Vatten, Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet, s. 19. 
31

 Klassificering av dagvatten och recipienter samt riktlinjer för reningskrav. Del 2 

Dagvattenklassificering, s. 14. 
32

 Källor till föroreningar i dagvatten i Stockholm stad Del 2 – Organiska miljögifter Olja 

Näringsämnen och bakterier, s. 25.  
33

 Larm, Thomas. Dagvattnets sammansättning, recipientpåverkan och behandling. Stockholm, Svenska 

vatten- och avloppsverksfören, VAV, 1994, s. 9. 
34

 J Cucurull Bargalló och E Sans Armenter, ‘Occurrence and Analysis of Pollutants in Stormwater 

from an Urban Catchment’ 2009, s. 4, hämtad 13 mars 2012, CPL. 
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2.4.5 Näringsämnen 

Näringsämnen är positivt vid mindre mängder, men vid för höga halter bidrar det 
till en övergödning av sjöar och vattendrag, vilket bidrar till en ökad algblomning. 
Vid algblomning växer algerna och det bidrar till att solstrålningen har svårare att 
nå botten. Detta minskar fotosyntesprocessen på botten vilket medför en 
syrefattig botten.35 Kväve och fosfor utgör den största delen av övergödningen. 
De kommer till stor del från djurspillning och gödningsmedel. Trafiken står även 
för stora fosforutsläpp, dock är det ingen som har utrett varför. En teori som 
finns är att materialet i vägbeläggningen släpper ut fosfor.36  

2.4.6 Biologisk och kemisk syreförbrukning 

Biologisk syreförbrukning, BOD, vilket står för Biochemical oxygen demand, är 
ett mått på den mängd syre som förbrukas av mikroorganismer när de bryter ner 
organisk substans. Indirekt är det ett mått på hur mycket biologiskt nedbrytbar 
substans som finns i vattnet.37 Halten BOD mäts genom att mäta den mängd 
vattenlöst syre som går åt vid biologisk nedbrytning av den organiska 
substansen.38  En hög BOD halt är ett tecken på att vattnet är förorenat. 

Kemisk syreförbrukning, COD, vilket står för Chemical oxygen demand, är ett 
mått på den mängd syre som förbrukas när organiska och oorganiska ämnen 
kemiskt oxideras. Detta mäts genom att tillsätta ett oxidationsmedel till ett 
vattenprov, varpå främst organiska ämnen oxiderar. Som ett mått på om vattnet 
innehåller giftiga ämnen används ibland förhållandet mellan BOD och COD.39 

2.4.7 Vägsalt 

Vägsalt består vanligtvis av minst 97% natriumklorid och resten är fukt och gips.40 
Det har för det mesta inga större påverkningar på vattenkvaliteten hos de 
ytvattentäkter som ligger utmed vägarna. Anledningen till det är att dess vatten har 
en så pass stor genomströmning att vattnet byts ut. I grundvattnet däremot är det 
dock större risk att vattenkvaliteten påverkas, om det är ogynnsamma geologiska 
och hydrologiska förutsättningar runt vägen. Påverkningarna på vattnet är inte 
farliga, utan det enda som händer är att det kan få en salt smak.41 

                                                 
35

 Ibid. s. 4-5. 
36

 Klassificering av dagvatten och recipienter samt riktlinjer för reningskrav. Del 2 

Dagvattenklassificering, s. 11. 
37

 Biochemical Oxygen Demand, Department of Environmental Quality, State of Michigan, Detroit, 

2011. 
38

 Naturvårdsverket, Rening av avloppsvatten i Sverige – 2006, s.16, Naturvårdsverket, Stockholm, 

2009. 
39

 kemisk syreförbrukning. http://www.ne.se/lang/kemisk-syreförbrukning, Nationalencyklopedin, 

hämtad 2012-03-13. 
40

 Trafikverket, Vägsalt, Trafikverket, 2011, hämtad 21 mars 2012, 

‹http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Drift-3och-underhall/Om-drift-och-

underhall/Vintervaghallning/Vagsalt/›. 
41

 Trafikverket, Är salt ett miljöhot?, Trafikverket, 2011, hämtad 21 mars 2012, 

‹http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Drift-och-underhall/Om-drift-och-

underhall/Vintervaghallning/Vagsalt/Ar-saltet-ett-miljohot/›. 

http://www.ne.se/lang/kemisk-syreförbrukning
http://www.ne.se/lang/kemisk-syreförbrukning
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Drift-och-underhall/Om-drift-och-underhall/Vintervaghallning/Vagsalt/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Drift-och-underhall/Om-drift-och-underhall/Vintervaghallning/Vagsalt/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Drift-och-underhall/Om-drift-och-underhall/Vintervaghallning/Vagsalt/Ar-saltet-ett-miljohot/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Drift-och-underhall/Om-drift-och-underhall/Vintervaghallning/Vagsalt/Ar-saltet-ett-miljohot/
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Vissa växter som står utmed vägarna påverkas dock mer negativt. Då är det främst 
växternas gröna delar som tar skada genom saltstänk. Även träd tar skada av saltet, 
då det kan hämma deras tillväxt. Däremot har det inte kunnat påvisas någon större 
påverkan hos djurlivet på grund av vägsaltet.42 

 

2.5 Dammtyper 

2.5.1 Torra dammar 

Med torra dammar avses dammar som inte har en varaktig vattenyta. För att en 
torr damm ska torrläggas mellan regn används gräs som bottenmaterial, vilket 
bidrar till att dammen dräneras. När dammen är torrlagd underlättas avlägsnandet 
av sediment, vilket bidrar till att föroreningarna minskar. En stor nackdel med 
torra dammar är att när vattnet är borta kan de börja lukta och se ofräscha ut. 
Näringsämnesupptaget är dåligt därför att vid torrperioder har inte organismer 
något naturligt habitat att tillgå och kan därför inte överleva. Underhållet av 
dammarna är viktigt vid torrperioderna för att få bort sediment, undvika lukt och 
behålla en hög infiltrationsförmåga.43 

2.5.2 Våta dammar 

Med våta dammar menas dammar som har en varaktig vattenyta. Detta skapas 
genom att botten består av ett tätt material, vanligtvis i lera, viket gör att vattnet 
får svårt att infiltrera.44 Våta dammar är bra vid större vattenmängder och bör ha 
ett stort avringningsområde. Vid anläggning av våta dammar kan faktorer som 
vegetation, hydrologi, hydraulik, sedimentation med mera styra uppbyggnaden. 
Problematiken med våta dammar är underhållet, då det är kostsamt att muddra 
dammen.45 Vegetationen bör kontrolleras, så att den inte växer sig för tät. 

 

2.6 StormTac 

StormTac är ett program som beräknar dagvattenavrinningen, 
föroreningstransporten, dagvattenhantering och vattenkvalitet. Programmet tar 
hänsyn till klimat, verksamhetsområde, typ av dagvatten med mera. I Figur 1 finns 
en schematisk bild över hur StormTac är uppbyggt. 

 

                                                 
42

 Ibid. 
43

 Larm, s. 81-82. 
44

 Ibid. s. 77. 
45

 Ibid. s. 78-80. 
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Figur 1. Schematisk bild över hur StormTac är uppbyggt. 

2.6.1 Riktvärden 

Riktvärden för dagvattenutsläpp är framtagna av Stockholms läns landsting. De är 
framtagna för att minimera risken för skada på hälsa och miljö. I Bilaga 3 finns 
förslag till riktvärden för föroreningar som ska ledas till vattendrag och havsvikar. 
Hänsyn bör tas till om det finns känslig natur i området, om så är fallet kan 
värdena behöva höjas. Riktvärdena är framtagna genom studier från tidigare 
riktlinjer och riktvärden från olika länder och städer.46 

2.6.2 CDS-regn 

CDS (Chicago Design Storm) är ett system som ändrar intensitet och varaktighet i 
ett regn. Det är utvecklat för att dimensionera och analysera vattenmängder för 
avloppssystem och utjämningsmagasin, se Figur 2. CDS är uppbyggt på intensitet- 
och varaktighetskurvor från olika delar av Sverige, samt terrängmodeller av 
områden som ska analyseras.47  

 

                                                 
46

 Regionplane- och trafikkontoret Stockholms läns landsting, Förslag till riktvärden för 

dagvattenutsläpp, Stockholm, 2009, s. 7-11. 
47

 Svenskt Vatten, Plan B – hantering av översvämningar i tätorter vid extrema regn, s. 11, Svenskt 

Vatten, Stockholm, 2011.  
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Figur 2. Visar hur ett 100 års CDS-regn uppträder i två timmar, med en 
varaktighet på 20 minuter. Figuren visar sambandet mellan regnets tid och 
intensitet, arean under grafen blir den beräknade mängden vatten som uppstår.  
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3 Genomförande 

 

3.1 Litteraturstudie 

I litteraturstudien redovisas den fakta som har tagits fram genom att studera en 
mängd olika litteratur. Den litteratur som har studerats är publikationer från 
myndigheter och branschorganisationer, forskningsrapporter, böcker och andra 
arbeten inom området. Sweco Enviorment har även bidragit med internt material, 
vilket har varit till hjälp under detta arbete. 

3.1.1 Hydraulisk effektivitet 

Hydraulisk effektivitet är ett uttryck på hur bra det inkommande vattnet fördelas 
över dammens yta och hur mycket det blandas med dammens vatten.48 Den 
hydrauliska effektiviteten har ett värde mellan 0 och 1, där 1 är utspridning över 
hela dammen och 0 är ytterst låg utspridning. Önskvärt är att sprida ut vattnet så 
mycket som möjligt och att ha en låg blandning, det vill säga få en hydraulisk 
effektivitet nära 1.49  

Hur påverkar den hydrauliska effektiviteten reningen 

Den hydrauliska effektiviteten påverkar reningen genom att den påverkar vattnets 
hastighet i dammen. En damm med hög hydraulisk effektivitet sprider ut det 
inkommande vattnet över en så stor del av dammen som möjligt. Detta för med 
sig att dess hastighet sjunker och därigenom får det en ökad uppehållstid i 
dammen. Ökad uppehållstid medför ökad sedimentation av partikulära 
föroreningar. Detta genom att de får längre tid på sig att sjunka till botten och att 
eventuell växtlighet får längre tid på sig att fånga upp partiklar. Att det 
inkommande vattnet sprids ut över dammen innebär att det också når ut till 
växtligheten som finns längre ut mot kanterna.50, 51 Den hydrauliska effektiviteten 
har inte lika stor inverkan på reningen av näringsämnena som övriga föroreningar. 
Detta genom att övriga föroreningar i större utsträckning sedimenterar.52 I Figur 3 
visas förhållandet mellan den hydrauliska effektiviteten och avskiljningen av 
föroreningar. 

                                                 
48

 Persson, Jesper. Hydraulic Efficiency in Pond Design. Diss. Chalmers University of Technology, 

Göteborg 1999, s. 13. 
49

 Person, Jesper. The Hydraulic Performence of Ponds of Various Layouts, Urban Water, Vol. 2, No. 

3(2000): 243-250. 
50

 Persson, Jesper. Utformning av dammar: En litteraturstudie med kommentarer om dagvatten- 

Polerings- och miljödammar, s. 26-28. 
51

 Persson, Dammars form: hydrauliska aspekter på anläggning av dammar. Göteborg, Melica media, 

2007, s. 12. 
52

 Svenskt Vatten, Dagvattendammars avskiljningsförmåga – påverkande faktorer och metodik för 

bedömning, s. 24, Svenskt Vatten, Stockholm, 2004. 
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Om en damm är överdimensionerad spelar den hydrauliska effektiviten mindre 
roll för reningen, då det inte finns behov av att sprida ut vattnet över hela 
dammens yta. Detta utan att reningen nödvändigtvis blir sämre.53 

 

Figur 3. Förhållandet mellan hydraulisk effektivitet och avskiljning av 
föroreningar. 

Vad som påverkar den hydrauliska effekten 

Den hydrauliska effekten påverkas av olika faktorer. De viktigaste är dammens 
form, dammens topografi, öar, placeringen av in- och utloppet, samt vegetation i 
dammen.54 I Figur 4 visas 13 dammar med olika utformning och placering av in- 
och utlopp som undersöktes i en studie.55 I Tabell 2 finns de 13 dammarna 
indelade i tre olika kategorier, utifrån hur bra hydraulisk effektivitet de hade. 

 

                                                 
53

 Persson, Dammars form, s. 12. 
54

 Ibid. s. 13. 
55

 Person, Jesper; Somes, N.L.G; Wong, T.H.F. Hydraulics Efficiency of Constructed Wetlands and 

Ponds, Water Science and Technology, Vol. 40, No. 3(1999): 291-300. 
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Figur 4. 13 dammar med olika utformning och placering av in- och utlopp. 

 

Tabell 2. Tabellen visar dammarna från ovanstående figur indelade efter dess 
hydrauliska effektivitet.56 

Kategori Fall 

Dålig Hydraulisk Effektivitet A,B,C,D,I,H,K,O 

God Hydraulisk Effektivitet P,Q 

Bra Hydraulisk Effektivitet E,G,J 

Dammens form 

När det gäller formen på en dagvattendamm har den stor betydelse för dess 
hydrauliska effektivitet, det är den faktor som har störst inverkan.57 Den form som 
är bäst, ur hydrauliks synpunkt, är en rektangulär damm med in- och utlopp på 
kortsidorna.58 Då denna form inte är speciellt estetiskt tilltalande används den 
vanligtvis inte. Vanligtvis är det landskapsarkitekter som utformar dammarna och 
de vill gärna använda runda och mjuka former, för att få en form som är mer 
estetiskt tilltalande. Detta görs ofta på bekostnad av den hydrauliska effekten, då 
de inte alltid är tillräckligt kunniga inom detta område.59  

                                                 
56

 Ibid. 
57

 Persson, Dammars form, s. 13. 
58

 Persson, Jesper. Hydraulic Efficiency in Pond Design, s. 14. 
59

 Ibid. 
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Det är inte den geometriska formen som har den största inverkan, utan det är 
förhållandet mellan längden och bredden. Den forskning som gjorts kring längd-
breddförhållandet anger många olika förhållanden som är optimala för dammens 
form.60 Generellt gäller att den hydrauliska effektiviteten blir bättre ju större 
förhållandet är. Med konstruktionskostnaderna i beräkningarna säger en del att det 
optimala förhållandet ligger mellan 2:1 och upp till 5:1.61 Det finns dock en 
tumregel som säger att ett förhållande nära eller högre än 3:1 bör eftersträvas.62 

Vikar är något som bör undvikas i dammar, av den anledningen att vattnet 
strömmar förbi och bildar en så kallad dödzon, se Figur 5. En dödzon är en del av 
en damm där det inkommande vattnet inte kommer i kontakt med det befintliga 
vattnet.63 Detta innebär att den döda zonen inte bidrar till reningsprocessen. Om 
en vik inte går att undvika vid anläggning av en damm går det att lösa genom att 
anlägga en vall som tvingar vattnet att flöda in i viken,64 se Figur 6. 

 

 Figur 5. Bild som visar en dödzon. 

Figur 6. Exempel på lösning om en vik inte går att undvika. 
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 Ibid. s. 15. 
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 Person, Jesper. The Hydraulic Performence of Ponds of Various Layouts. 
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Topografi, vegetation och öar 

När det gäller dammens topografi finns det föreslag att undervattensbankar eller 
djupzoner, som går vinkelrätt mot flödet, kan användas för att förbättra 
fördelningen och minska blandningen av det inkommande vattnet.65  Detta kan 
vara bra att använda då det inte finns tillräckligt med utrymme för att få önskat 
längd-bredd förhållande.66  Även öar går att använda, istället för 
undervattensbankar eller djupzoner, för att uppnå samma mål.67  

Undervattensbankar kan anläggas antingen en ensamt, då placerad en bit efter 
inloppet, eller flera stycken jämt utspridda genom hela dammen. Om 
undervattenbankar ska användas är det bra att göra dem så att vegetation kan 
etablera sig på dem, detta för att vegetationen hjälper till att rena vattnet, se Figur 
7. Det är dock viktigt att vegetationen inte blir för tät, då det har en negativ 
inverkan på den hydrauliska effektiviteten.68 Det som händer när vegetationen blir 
för tät är att det bildas kanaler som vattnet rinner i, vilket ger upphov till så kallad 
kortslutning,69 se Figur 8. Kortslutning är när det inkommande vattnet går snabbt 
igenom en damm, utan att sprida ut sig.70 

 

 

 

Figur 7. Undervattensbankar med vegetation.   

 

Figur 8. Kanaler 
som har uppstått 
i tät vegetation. 

 

Djupzoner anläggs vanligtvis över hela dammens längd, med en vid inloppet och 
en vid utloppet. Där emellan placeras zonerna ut med jämna mellanrum beroende 
på hur stor dammen är och hur mycket vegetation som finns i dammen,71 se Figur 
9. 
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 Person, Jesper. The Hydraulic Performence of Ponds of Various Layouts. 
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 Persson, Dammars form, s. 22. 
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 Person, Jesper. The Hydraulic Performence of Ponds of Various Layouts. 
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 Ibid. 
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 Ibid. s. 18. 
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Figur 9. Djupzoner i en damm. 

 

Öar i dammar kan anläggas som en stor eller flera små. När öar anläggs ska de 
placeras centralt och längs flödesriktningen72, se Figur 10. Om de anläggs ut mot 
sidorna i dammen har de ingen större inverkan på den hydrauliska effektiviteten,73 
om de anläggs tvärs mot flödesriktningen skapar de dödzoner,74 se Figur 11. 

 

 

Figur 10. Exempel på placering av öar. 

Figur 11. Exempel på hur 
öar inte bör placeras. 

Placering av in- och utlopp 

In- och utlopp ska inte placeras nära varandra, de ska helst vara placerade på 
varsin sida av dammen utmed dess kortsidor, se Figur 12. Desto närmare varandra 
de placeras ju större är risken för att kortslutning uppstår, se Figur 13. Om in- och 
utlopp av någon anledning måste placeras nära varandra går det att lösa på samma 
sätt som problemet med vikar kan lösas, genom att anlägga en vall,75 se Figur 14. 
Bästa placeringen av in- och utlopp är dock om inloppet kan spridas ut längs hela 
ena kortsidan och med ett utlopp i mitten på den andra.76 

 

                                                 
72

 Ibid. s. 27. 
73

 Person, Jesper. The Hydraulic Performence of Ponds of Various Layouts. 
74

 Persson, Dammars form, s.27. 
75

 Ibid. s. 18. 
76

 Person, Jesper. The Hydraulic Performence of Ponds of Various Layouts. 
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Figur 12. Exempel på  
placering av in- och utlopp. 

 Figur 13. Kortslutning då in- och 
utlopp placerats för nära varandra. 

 

Figur 14. Exempel på  
lösning då in- och utlopp 
måste placeras nära varandra. 

3.1.2 Hydrologisk effektivitet 

Med hydrologisk effektivitet menas en damms förmåga att hålla kvar det 
inkommande vattnet, under den fördröjnings tid som den är dimensionerad för. 
Detta gör att vattnet får en längre tid på sig att sedimentera, vilket är positivt för 
reningen av det inkommande vattnet. Den hydrologiska effektiviteten beräknas 
som kvoten mellan den samlade vattenvolymen i dammen och den samlade 
tillrinningen, under samma tid.77 Eftersom den hydrologiska effektiviteten är en 
kvot mellan två volymer är den enhetslös och anges som ett värde mellan 0 och 1. 

Faktorer som påverkar den hydrologiska effektiviteten 

De faktorer som påverkar den hydrologiska effektiviteten är främst storleken på 
den permanenta volymen och förhållandet mellan dammens volym och inflödet78 

  

                                                 
77

 Persson, Jesper. Utformning av dammar: En litteraturstudie med kommentarer om dagvatten- 

Polerings- och miljödammar. Chalmers University of Technology, Göteborg 1998, s. 23. 
78

 Ibid. 
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Dammens volym i förhållande till inflödet 

Om en damm har en stor volym i förhållande till inflödet ger det en lång 
uppehållstid och en stor magasineringskapacitet. Detta är viktigt för 
dagvattendammar som ska rena det inkommande vattnet, samt fördröja och 
utjämna flödet. I början av ett regn är det viktigt att ha en stor 
magasineringskapacitet, så att vattnet får tid på sig att renas. Anledningen till detta 
är att det första vattnet innehåller alla föroreningar som har samlats sedan det 
senaste regnet. 79   

Permanent volym 

Med permanent volym menas den vattenvolym som alltid finns i dammen under 
torrperioderna, det vill säga tiden mellan regnen. Om en damm har en stor 
permanent volym förlänger den uppehållstiden, genom att det finns mer vatten 
som det inkommande vattnet kan fördela sig i.80 Att uppehållstiden blir längre 
visas i följande ekvation, som beräknar uppehållstiden överslagsmässigt, 
td=Vpermanent/(3,6*Qin). Ekvationen gäller då dammen har en stor permanent 
volym i förhållande till fördröjningsvolym.81 Fördröjningsvolym, vilket även kallas 
utjämningsvolym eller reglervolym, är den vattenvolym som finns mellan 
dammens permanenta volym och dammens maximinivå, se Figur 15. Denna 
volym används för att fördröja det inkommande dagvattnet.82 En stor permanent 
volym innebär dock att dammens förmåga att behålla stora inkommande 
vattenvolymer minskar och där med minskar dammens fördröjningskapacitet.83 
Anledningen till detta är att den tillgängliga vattenvolymen för fördröjningen 
minskar, då Vtot=Vpermanent+Vfördröjning.84 
 
td – uppehållstid 
Qin – inflöde 
V – volym 
 

 

Figur 15. Principskiss över begreppen permanent volym och reglervolym. 

                                                 
79

 Ibid. 
80

 Ibid. 
81

 Larm, Thomas. Dimensionering av dammar och våtmarker för rening och 

utjämning av dagvatten, s. 8. SWECO ENVIRONMENT AB, Stockholm, 2011.  
82

 Wedding, Bengt; Holmström, Karl. Segeå-projektet – Våtmarker och hydrologiska effekter, s. 3, 

Ekologgruppen, Landskrona, 2003. 
83

 Persson, Jesper. Utformning av dammar: En litteraturstudie med kommentarer om dagvatten- 

Polerings- och miljödammar, s. 23. 
84

 Larm, Thomas. Dimensionering av dammar och våtmarker för rening och 

utjämning av dagvatten, s. 8. 



Genomförande 

26 

3.1.3  Förorenings partiklar i dagvattnet 

Föroreningspartiklar kan delas in i två faser, fast eller lös. Föroreningar i fast fas 
sedimenteras bort och föroreningar i lös fas renas med hjälp av sedimentation, 
växtupptag, nitrifikation samt denitrifikation. Av de metaller som kommer från 
trafiken uppskattas cirka 75 % vara bundna till partiklar i fast fas, med undantag 
av bly som är mer och koppar som mindre. De resterande 25 % består av partiklar 
i lös fas och kolloider. Den större delen av fosforn och PAH är fast form medan 
kväve är i lös form.85 

Fast fas 

I fast fas finns partiklar som förkommer i ren form eller i legeringar. Partiklarna 
kan även finnas i form av vägpartiklar, däckrester med mera.86  

Lös fas 

Metaller som förekommer i lös form är ofta rester av korrosion.  Föroreningarna 
förekommer t.ex. i katjoner Cd2

+, Pb2
+ eller anjoner H2AsO4

-. Lösta föroreningar 
kan absorberas till fast fas genom bland annat hydratisering och lösta 
metallkomplex.87 

 

Kolloider  

Partiklar i storleken 1 nm till 1 μm kallas kolloider88. Kolloider har vanligtvis en 
negativ laddad yta vilket attraherar metallers positiva laddning. Dessa partiklar 
sedimenterar långsamt, eller inte alls, förrän de har bildat större partiklar genom 
koagulering eller flockning. Kolloider mellan 0,1-0,3 μm har en större aktiv yta 
tillsammans än de större partiklarna, därför binds fler metaller till dem89, se Figur 
16.  

  

Figur 16. Samma volym men olika aktiv area. 

                                                 
85

  Klassificering av dagvatten och recipienter samt riktlinjer för reningskrav. Del 2 

Dagvattenklassificering, s. 12. 
86

 P. Lindvall, Utformning av översilningsytor för dagvatten – Med fokus på tungmetallar, 2008, s. 13. 
87

 Statens geotekniska institut, Kolloiders betydelse för hållfasthet och föroreningstransport, s. 21, 

Statens geotekniska institut, Linköping, 2001. 
88

 kolloid. http://www.ne.se/lang/kolloid, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-17. 
89

 Statens geotekniska institut, Kolloiders betydelse för hållfasthet och föroreningstransport, s. 13. 
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Adsorption 

Adsorption innebär att ett löst ämne upptas av ett fast ämne. Adsorption sker när 
tungmetallerna binds fast vid sediment. Metallerna förekommer som positivt 
laddade och sediment som negativt laddade, vilket gör att de attraherar varandra. 
Adsorptionen är beroende på vattnets pH-värde, vid högre pH-värde blir 
föreningen starkare.90  

Hydratisering 

Hydratisering är när en laddad jon bildar svaga bindningar med vattenmolekylerna 
i ett skal. De positiva jonerna bildar svaga bindningar med vattenmolekylens 
negativa syre och negativa joner bildar bindningar med molekylernas positiva 
väte.91  

Lösta metallkomplex 

Ett metallkomplex är en kemisk reaktion där en metalljon i lösning reagerar med 
molekyler eller anjoner92. Om Cu2+ påträffas i vätska med högt pH-värde kan den 
ta en vätejon och bilda CuOH(H2O)5.93  

Sedimentationstid  

På grund av kolloidernas storlek och sedimentationstid är det svårt att sedimentera 
kolloiderna. På grund av kolloidernas storlek är de en stor del av det suspenderade 
materialet. I Tabell 3 visas förhållandet mellan sedimentationstid och 
partikelstorlek. 

Tabell 3. Förhållandet mellan sedimentationstid och partikeldiameter.94 

Partikeldiameter  (mm) Praktisk benämning Sedimentationstid per m i stillastående vatten 

10 Grus 1 sek 

1 Sand 10 sek 

0,1 Fin sand 2 min 

0,01 Silt 2 tim 

0,001 Ler 8 dygn 

<0,00001 Kolloider > 2 år 

                                                 
90

 Naturvårdsverket, Metallers mobilitet i mark, Naturvårdsverket, Stockholm, 2006, s. 11-12. 
91

 Ibid. 
92

 komplexbildning. http://www.ne.se/komplexbildning, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-17. 
93

 Naturvårdsverket, Metallers mobilitet i mark, s. 12. 
94

 Wiklund, U, Karlsson, L. och Nõmtak, V, 2000. Inventering av reningsanläggningar 

för grumligt dagvatten/tunnelvatten vid infrastrukturbyggande. KM Miljöteknik AB. Umeå. 
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Koncentrationen av föroreningar i inflödet 

Det har visat sig att koncentrationen av föroreningarna i det inkommande vattnet 
har betydelse för hur bra reningen av vattnet blir. Reningen av metaller blir bättre 
om koncentration av metaller är hög. Detta förklaras med att koncentrationen av 
SS ökar, vilket bidrar till att mer material kan sedimentera. För näringsämnen och 
BOD blir däremot reningen sämre med ökade koncentrationer. När BOD bryts 
ner frigörs det fosfor och kväve, vilket leder till att koncentrationen stiger.95 I 
Figur 17 visas förhållandet mellan koncentrationen av föroreningar och reningen, 
för näringsämnena, BOD och några metaller. 

 

Figur 17. Förhållandet mellan reningen och koncentrationen av föroreningar. 

3.1.4 Sedimentation 

Den process som är viktigast för reningen i en damm är sedimentation av 
partikulära föroreningar. 96 Sedimentation är en metod för att skilja partiklar från 
en stillastående vätska, eller vätska med ett jämnt fördelat flöde.97  

Sedimentationsförloppet 

Sedimentation går till så att de partikulära föroreningar som finns i vattnet 
påverkas av gravitationen och sjunker till botten. För att gravitationen ska ha tid 
att påverka så stor andel av alla partiklar, krävs det att vattnet inte har för hög 
hastighet. Det är också viktigt att det inkommande vattnet sprids ut över så stor 
del av dammens yta som möjligt, detta för att minska vattnets hastighet.98 

                                                 
95

 Svenskt Vatten, Dagvattendammars avskiljningsförmåga, s. 24. 
96

 J Persson, T Pettersson, Dagvattendammar – Om provtagning, avskiljning och dammhydraulik, 

Vägverket, Borlänge, 2006, s. 12.  
97

 sedimentation. http://www.ne.se/lang/sedimentation/302744, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-

03-20. 
98

 J Persson, T Pettersson, s. 10-12 
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Parametrar som påverkar sedimentationen 

Det är speciellt två parametrar som påverkar en damms förmåga att sedimentera, 
vilka partiklar som finns i vattnet och vattnets uppehållstid i dammen. Andra 
parametrar som kan påverka sedimentationen är vegetation och den specifik 
dammarea. Den viktigaste av ovanstående parametrar är vattnets uppehållstid som 
påverkas av olika parametrar.99  

Uppehållstid 

Med uppehållstid menas den tid som det inkommande vattnet befinner sig i 
dammen innan det når utloppet och rinner ut. En lång uppehållstid gör att vattnet 
spenderar mer tid i dammen, vilket gör att partiklar får mer tid på sig att 
sedimentera. De viktigaste parametrar som påverkar uppehållstiden är dammens 
hydrologiska och hydrauliska effekter, storleken på en eventuell permanent 
vattenvolym och vegetation.100 

Partikelinnehållet i dagvattnet. 

Se 3.1.3. 

Vegetation   

Vegetationens påverkan på partikelavskiljningen inverkar på två olika sätt. Genom 
att de fångar upp partiklar på stammarna och att de kan påverka uppehållstiden, så 
att den blir längre.101 

Studier har visat att avskiljning genom att vegetationen fångar upp partiklar kan 
öka sedimentationsprocessen. Ett antal undersökningar har även påvisat att 
vegetationen kan ha en ökande inverka på vattnets uppehållstid i dammen. Detta 
genom att de bryter inflödets jetstrålar och den energi som bildar till turbulens och 
virvlar.102 
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Specifik dammarea 

Med specifik dammarea menas förhållande mellan dammens area och 
avrinningsområdets hårdgjorda yta.103 Undersökningar som har gjorts visar att 
dammar bör ha en specifik dammarea på ca 250 m2/ha104 för att få en bra 
avskiljningseffektivitet. För specifika dammareor över 250 m2/ha ökar inte 
avskiljningseffektiviteten mycket och för specifika dammareor under 250 m2/ha 
sjunker reningen snabbt. Förhållandet mellan avskiljningseffektivitet och specifik 
dammarea är dock inte helt lätt att fastställa, då det förmodligen är fler faktorer 
som påverkar. Det har dock blivit en tumregel att ha en specifik dammarea på 250 
m2/ha.105 I Figur 18 visas hur sambandet mellan avskiljningseffektivitet och 
specifik dammarea ser ut. 

 

Figur 18. Samband mellan specifik dammarea och reningseffektivitet. 

Hydraulisk effektivitet 

Se 3.1.1. 

Hydrologisk effektivitet 

Se 3.1.2. 
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3.1.5 Nitrifikation och Denitrifikation 

Nitrifikation 

Med nitrifikation menas oxidation av ammoniak (NH4
+) till kvävenitrit (NO2

-) 
som sedan blir till kvävenitrat (NO3

-), se Figur 19. För att nitrifikationen ska ske 
krävs det en hög syrehalt som inträffar vid regn, då regnvattnet innehåller mycket 
syre.106 

Denitrifikation 

Denitrifikation sker genom att bakterier vid brist av syre börjar omvandla 
kvävenitrat (NO3

-) till kvävgas (N2),107 se Figur 19, som sedan flyter upp ur 
vattnet. Denitrifikationsbakterierna trivs i syrefattiga miljöer som finns i 
bottenslammet där det växer rikligt med organiskt material. Denitrifikation är den 
process som reducerar mest kväve.108 

 

Figur 19. Nitrifikation och denitrifikation av ammoniak till kvävgas. 

3.1.6 Växter 

Vegetation vid och i dammar har tre huvudfunktioner: hydrologisk, renande och 
estetisk funktion.  

Växternas hydrologiska funktion 

Vegetation vid vattendammar fördröjer och utjämnar vattenflödet vid nederbörd. 
Större busk- och trädrötter minskar erosionen, detta genom att deras rötter bildar 
ett nätverk som binder jorden samman. Infiltrationen i marken sker då rötterna 
öppnar kanaler i marken. Växter reducerar strömningen i dammen vilket bidrar till 
en snabbare sedimentation.109 
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Växternas renande funktion 

Vegetation i dammar ökar sedimentationen och minskar risken för vattenvirvlar av 
bottensediment. Närsalter absorberas via rötter och blad, vilket bidrar till tillväxten 
av vegetationen och vid växternas död/nedbrytning återkommer näringen till 
vattnet. Syrenivån ökar vid regn vilket bidrar till nitrifikation och på natten 
minskar syrenivån vilket krävs för denitrifikation.110 

Växternas estetiska funktion  

Öppna vattenytor med varierande växtlighet ger ett intryck av en behaglig miljö. 
Låg vegetation ger ett intryck av lugn och ro och hög vegetation ger intryck av 
avskildhet. Den biologiska mångfalden ökar under sommarhalvåret och ger en 
bullerdämpande effekt.111 

Växtval 

Vid val av växter bör hydrologiska och renande faktorer vara övervägande i 
dagvattendammar. När dammarna anläggs nära tätbebyggelse bör de estiska 
faktorerna vägas in mer. I Tabell 4 omnämns olika växter med olika egenskaper 
för dammens rening. Vid etablering av växter finns det olika tillvägagångssätt. 
Spontanetablering handlar om att vänta och se vilka växter som uppkommer 
genom naturlig spridning av frön. Problemet med denna form av etableringen är 
att ickeönskvärd vegetation tar över den önskvärda. Det går även att plantera in 
rötter och skott för att få en mer riktad plantering, det är dock en dyrare variant.112 
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Tabell 4. Växtval utifrån växternas funktion.113 

 

 

I Figur 19-21 ses exempel växter ur tabell 4. 

 

 

Figur 20. Hornsärv. 
                                                 
113
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Figur 21. Bladvass. 

 

 

Figur 22. Kaveldun. 

 

3.1.7 Ytbelastning 

Ytbelastning definieras som dammens inflöde dividerat med dammens yta och är 
en viktig faktor som påverkar reningen i en damm.114 Ett annat namn för 
ytbelastning är partikelns sjunkhastighet och beräknas med hjälp av Hazens 
ytbelastningsteori. Denna teori är grundläggande för sedimentering och går ut på 
att den partikeln som har lägst sjunkhastighet ska nå botten precis vid utloppet.115  

                                                 
114

 Svenskt Vatten, Dagvattendammars avskiljningsförmåga, s. 23. 
115
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För samtliga föroreningar har det påvisats att det blir bättre rening i en damm om 
dess ytbelastning är låg. Ytbelastningen har påvisats ha större påverkan på 
reningen av kväve än övriga föroreningar.116 I Figur 23 visas förhållandet mellan 
ytbelastning och rening av vissa föroreningar. 

 

 

Figur 23. Förhållandet mellan ytbelastning och rening av vissa föroreningar. 
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3.2 Fallstudie 

I det tänkta industriområdet norr om Vaggeryd kommer det att anläggas industrier 
med fokus på transport och lager. För att området inte ska svämmas över vid 
regn, krävs det fördröjningsdammar. I fallstudien har reningen i en 
fördröjningsdamm studerats. Dammens olika parametrar har testats för att öka 
reningseffektiviteten. I Bilaga 1 beskrivs de hårdgjorda ytorna i området.  

3.2.1 Transport och lagerindustri 

I verksamhetsområdet transport och lager föreligger mest föroreningar från trafik, 
parkeringar och takytor. Trafikbelastningen i området är beräknat till 15200 
fordon varav 5460 lastbilar per dygn.117 De faktorer som bidrar till föroreningarna 
är betong, asfalt, dubbdäck, trafikmönster med flera.  

3.2.2 Området utformning 

I Bilaga 1 finns en överskådlig bild över området samt dess vattenriktningar. 
Området har en grundvattennivå 0,8 m under markytan samt att områdets västra 
del är väldigt flackt, vilket innebär att dammens höjd inte går att ändra. Takytorna 
kommer att klassas som rena för att de är nya och inte innehåller material som 
exempelvis koppar. Området är dimensionerat så att större diken leder ner 
dagvattnet till dammen, vilket bidrar till att reningseffektiviteten ökar. Dikena 
kommer att rena bort stora mängder av näringsämne samt binda sedimenten.   

3.2.3 Dammens utformning 

I Figur 24 visas den föreslagna formen för den södra dammen på det planerade 
industriområdet i Vaggeryd. Inloppen för dammen ligger i nordöstra respektive 
västra delen av dammen och har sitt utlopp i sydöst. Dammens form är ganska 
styrd på grund av närliggande vägar. Dammen har en beräknad bottenarea på 
16700 m2, vilket medför en specifik dammarea på ca 186 m2/ha. Dammens volym 
är beräknad till 17850 m3, vilket är beräknat efter ett CDS 20 års-regn.  

 

                                                 
117

 Logpoint South Sweden, Trafikutredning/Idéstudie, Logpoint South Sweden, Sweden, s. 11-12. 
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Figur 24. Föreslagen form för den södra dammen.  

3.2.4 Placering av inlopp 

Eftersom dammens storlek är svår att justera på grund av utrymmet, är de 
hydrauliska parametrarna form och specifik dammarea låsta. I detta fall blir inlopp 
och utlopp en viktig parameter att studera. I Figur 25 flödar alla föroreningar från 
väster direkt mot utloppet, vilket gör att minimal rening uppstår. I Figur 26 samlas 
inloppen till den nordöstra kanten, vilket innebär att hela dammytan används och 
på så sätt fås en bra rening. I Figur 27 anläggs en vall längs den västra kanten. 
Vallen gör att vattnet flyter samman med det andra inloppet och reningen blir 
liknade med Figur 26, vallen gör dock att den specifika dammarean sjunker 
ytterligare.  

 

Figur 25. Vattenflöde med två inlopp 
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Figur 26. Vattenflöde med ett inlopp 

 

Figur 27. Vattenflöde med vall 

3.2.5 Dammens föroreningar 

I Bilaga 2 finns schablonhalter för olika föroreningar vid olika källor, i rapporten 
används lätt industrimark, för att vägar och parkeringar har relativt små areor. 
Schablonhalter är framtagna efter undersökningar från befintliga områden i  
Sverige och utomlands. Halterna är en förslag på rimliga halter av föroreningar. 

I Bilaga 3 finns beräkningar av förväntade föroreningshalter, gjorda i StormTac, 
för industriområdet som sedan jämförts med de standardvärden som finns. 
Beräkningarna visar att kväve, krom och nickel förekommer i små värden 
gentemot riktvärdena, vilka är standardvärden som framtagits genom empiriska 
försök. Uträkningen påvisar att PAH inte kommer att renas till önskvärd nivå. 
Detta kommer dock inte vara några problem, eftersom dikena på området 
kommer att samla upp PAH. För BAP och Hg är siffrorna lite diffusa på grund av 
noggrannheten vid små värden. 
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4 Resultat och analys 

 

4.1 Vilka föroreningar förekommer på områden med 

transport- och lagerhållningsindustrier? 

I dagvattnet förekommer det olika sorters föroreningar: tungmetaller, miljöfarliga 
organiska ämnen, näringsämnen, vägsalt, suspenderat material (SS), BOD och 
COD. De allra flesta av föroreningarna är relaterade till trafik- eller 
fordonsutsläpp.  

De tungmetaller som är förekommande är zink, bly, koppar, krom, kvicksilver och 
kadmium. Alla dessa föroreningar går att relatera till trafik- och fordonsutsläpp. 
Vid nya industriområden med fokus på transport och lagerhållning, utmärks inga 
större föroreningskällor för tungmetallerna.  

Miljöfarliga organiska ämnen är nedbrytbara ämnen och förekommer främst i 
plaster och kemikalier. Det förekommer olja och PAH, varvid PAH uppträder i 
höga halter.  

 

4.2 Hur renas dagvattnet i en fördröjningsdamm? 

Rening av dagvatten i en fördröjningsdamm sker via fyra processer: sedimentering, 
växtupptag, nitrifikation och denitrifikation.  

Sedimentationen är den mest betydande processen för att rena dagvattnet och den 
viktigaste parametern vid utformning av dammens rening. Sedimentation är när 
partiklar skiljs från en vätska som är stillastående eller har ett jämnt fördelat flöde. 
Två viktiga faktorer för sedimentation är vattnets partikelinnehåll och vattnets 
uppehållstid. Partikelinnehållet i vatten förekommer till cirka 75 % i fast form och 
resterande 25 % är kolloider eller partiklar i löst form. Föroreningarna i löst form 
kan genom hydratisering och metallkomplex förvandlas till fasta föreningar. 
Kolloiderna koagulerar och flockas till större partiklar som kan sedimenteras. Vid 
höga pH-värden uppstår adsorption mellan tungmetaller och sediment. 
Sedimenteringstiden är beroende av vattnets hastighet, vilket innefattar vattnets 
hydrauliska och hydrologiska förhållande. Vid lugnt vatten rör sig vattnet 
långsammare vilket bidrar till en längre sedimenteringstid. För små lerpartiklar tar 
det åtta dygn och för kolloider kan det ta över två år att sedimentera en meter. För 
att kolloiderna ska sedimenteras är det viktigt med hinder i form med växter som 
lugnar vattenflödet.  

För att få en bra rening av det inkommande vattnet med hjälp av växter, bör en 
blandning av stora buskar och träd används för att sänka vattenhastigheten. En 
sänkt vattenhastighet medför en längre sedimentationstid. Vattenlevande växter 
kan bilda ett habitat som tar hand om näringsämnena kväve och fosfor. 
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För att reducera kväveföreningar i ett dagvattensystem används nitrifikation och 
denitrifikation. Nitrifikation betyder att vid rikligt med syre kan ammoniak 
omvandlas till kvävenitrit som sedan vid en syrefattig miljö kan omvandlas till 
kvävgas genom denitrifikation. 

  

4.3 Hur ska en damm utformas för att öka 

reningseffekten? 

Att säga att en dagvattendamm ska utformas på ett speciellt vis rekommenderas 
inte, då de lokala förhållandena alltid är olika för olika platser. Det som går att 
göra är att titta på viktiga parametrar och försöka anpassa dessa till de lokala 
förhållandena. De viktigaste av dessa parametrar för reningseffektiviteten är 
hydrauliska effektiviteten, hydrologiska effektiviteten, specifika dammarean, 
vegetation och ytbelastningen.  

Den parameter som har störst inverkan på reningen är den hydrauliska 
effektiviteten. Hydraulisk effektivitet beskriver hur bra det inkommande vattnet 
sprids ut över dammens yta. Den hydrauliska effektiviteten påverkar reningen 
genom att vattnet får en längre uppehållstid i dammen. Föroreningarna SS, 
metaller, BOD och fosfor påverkas i större utsträckning än kväve. Anledningen till 
detta är att de sedimenteras i större utsträckning än kväve, det finns dock andra 
parametrar som ger en bättre rening av kväve. De viktigaste parametrar som 
påverkar en damms hydrauliska effektivitet är dammens form, dammens 
topografi, öar, placeringen av in- och utloppet och vegetation i dammen.  

När det gäller dammens form är det förhållandet mellan längden och bredden som 
är det viktigaste att tänka på. Anledningen till att detta förhållande är viktigt är för 
att vattnet renas bättre om det sprids ut över hela dammens yta, vid en bred damm 
krävs det en längre sträcka att sprida ut sig för att få önskad effekt. Enligt 
forskningen som har gjorts kring längd- breddförhållandet fås en bättre rening ju 
större förhållande dammen har. Om konstruktionskostnaderna även ska räknas 
med är det många som säger att ett optimalt förhållande ligger mellan 2:1 upp till 
5:1. Det finns dock en tumregel som säger att förhållandet bör ligga nära eller 
högre än 3:1. Om utrymmet dock inte finns för att kunna anlägga en damm med 
det önskvärda längd- breddförhållandet kan spridning av vattnet uppnås på andra 
sätt. Genom anläggning av undervattensbankar i dammen får den en ökad 
hydraulisk effektivitet och med det en ökad spridning av vattnet. Ett annat sätt att 
öka den hydrauliska effektiviteten är att anlägga djupzoner längs dammen. Öar 
som placeras centralt längs flödesriktningen kan användas för att öka den 
hydrauliska effektiviteten.  

När en damm utformas bör det undvikas att bilda vikar. Av den anledningen att 
det bildas dödzoner som det inkommande vattnet kommer att passera utan att 
komma i kontakt med det befintliga vattnet. Detta leder till att den delen inte 
bidrar något till reningen, vilket innebär att dammen får en sämre reningsförmåga. 
Om en vik bildas i en damm går det att lösa genom att anlägga en vall som tvingar 
in vattnet i viken. 
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Vegetationen i en damm har flera funktioner, dels har den en renande funktion 
och dels en flödesspridande. Vegetationen renar främst genom att ta upp 
näringsämnen genom dess rötter, men de bidrar även till att öka sedimentationen. 
Dess flödesspridande funktion är ett hjälpmedel för att öka på dammens 
hydrauliska effektivitet. Växter kan med fördel användas i kombination med till 
exempel undervattensbankar, genom att plantera dem på bankarna för att öka 
spridningen av vattnet. Vegetationen har också en estetisk funktion. Det går att 
skapa olika intryck beroende på vilken typ av vegetation som planteras i och runt 
dammen. Något som måste beaktas med vegetation är att den inte blir allt för 
tätvuxen. Då detta skapar kanaler som vattnet rinner i, vilket bildar till kortslutning 
i dammen.  

Placeringen av in- och utlopp bör vara på respektive kortsida för att få en så bra 
hydraulisk effekt som möjligt, men det viktigaste är att de är placerade långt ifrån 
varandra. Om in- och utloppen placeras för nära varandra blir det kortslutning i 
dammen. Utifall de måste placeras nära varandra går det lösa genom att anlägga 
vallar som tvingar vattnet att ta en längre väg. 

Den hydrologiska effektiviteten är dammens förmåga att behålla det inkommande 
vattnet i dammen, under den fördröjningstid den är dimensionerad för. Att ha en 
hög hydrologisk effekt betyder att vattnet får en längre uppehållstid, vilket i 
huvudsak gör att reningen genom sedimentation blir bättre. De faktorer som 
påverkar mest är dammens volym i förhållande till inflödet och den permanenta 
volymen. Om förhållandet mellan dammens volym och inflödet är stort fås en 
lång uppehållstid och en stor magasineringskapacitet. Detta är viktigt i början av 
ett regn, då det vatten som kommer in i dammen innehåller mest föroreningar. 
Storleken på den permanenta volymen har betydelse för uppehållstiden, en större 
volym ger en längre uppehållstid. En ökad permanent volym ger dock en sämre 
fördröjningskapacitet, då dammen inte kan behålla stora inkommande 
vattenvolymer. 

Ytbelastningen är en viktig faktor för reningen av dammens inkommande vatten. 
Reningen blir bättre om dammen har en låg ytbelastning, detta gäller för samtliga 
föroreningar. Ytbelastningens påverkan på reningen av kväve är mer än övriga 
föroreningar. Att ytbelastningen ska vara låg innebär att dammytan ska vara stor i 
jämförelse mot det inkommande flödet. Eftersom Hazens ytbelastningsteori är 
grundläggande för sedimentation är det viktigt att det studeras noga. 

Den specifika dammarean har en stor påverkan på reningen i en damm och bör 
ligga runt 250 m2/ha. För specifika dammareor över 250 m2/ha ökar inte reningen 
mycket och under 250 m2/ha sjunker den väldigt snabbt. Specifik dammarea har 
inte lika stor betydelse för reningen av kväve som den har för övriga föroreningar.  
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5 Diskussion 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att göra en studie av fördröjningsdammars utformning för 
att se hur den påverkar reningen av föroreningar. 

Målet med studien av fördröjningsdammar var att bestämma vilka föroreningar 
som förekommer inom en transport- och lagerindustri, hur föroreningarna ska 
renas för att förhindra föroreningen av sjöar och vattendrag nedströms. Det ingick 
även i målet att studera dammens egenskaper för att underlätta dimensioneringen 
av dammar, med hänseende på reningen av dagvatten. 

5.1.1 Vilka föroreningar förekommer på områden med transport- och 

lagerhållningsindustrier? 

I områden med transport och lagerhållning påträffas föroreningshalter som liknar 
vägföroreningar, detta på grund av den stora förekomsten av tunga fordon. 
Tungmetallshalter inom sådana här industriområden anses vara låg i jämförelse 
med riktvärdena. Detta kan bero på är att industrin i sig inte bidrar till en högre 
föroreningshalt. Halterna av näringsämnen förekommer i låga nivåer inom 
transport- och lagerhållningsindustrier, av den anledningen att det liknar 
vägföroreningar.  

Miljöfarliga organiska föroreningar som förekommer inom transport- och 
lagerhållningsindustrier är olja och PAH 

5.1.2 Hur renas dagvattnet i en fördröjningsdamm? 

Reningen i en fördröjningsdamm är uppbyggd på olika processer. Utav dessa 
processer är sedimentering den väsentligaste processen, då den renar mest. Den 
viktigaste faktorn som påverkar sedimentationen är det inkommande vattnets 
uppehållstid. Av den anledningen anser vi att de parametrar som påverkar 
uppehållstiden bör beaktas noga.  

Växternas biologiska funktion bidrar till en rad olika positiva effekter på 
dagvattnet. Växter är ett utmärkt sätt att ta hand om näringsämnen och att fånga 
upp partiklar. Att använda växter i en damm medför dock att den kräver extra 
underhåll, så den inte växer igen. De kväveföroreningar som inte växterna tar upp 
renas via denitrifikation och nitrifikation. Det sker genom att ammoniak 
omvandlas och bildar kvävgas. 
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5.1.3 Hur ska en damm utformas för att öka reningseffekten? 

Med utgångspunkt i målet att studera en damms egenskaper för att underlätta 
dimensioneringen av dammar, med hänseende på reningen av dagvatten. Har vi 
kommit fram till att reningen i en dagvattendamm är väldigt komplext. Vi har 
också kommit fram till att det inte går att säga att en damm ska se ut på ett 
speciellt sätt. Detta då det är många olika parametrar som spelar roll och alla är 
viktiga att undersöka. En damm bör utformas genom att ta hänsyn till alla de olika 
parametrar som påverkar reningseffekten, men inte låta dem bli styrande. Utan det 
som ska vara styrande är förhållandena som råder på den platsen där dammen ska 
anläggas. Generellt kan dock sägas att en damm bör ha en hög hydraulisk 
effektivitet, vilket kan uppnås på flera sätt. 

Det vi har kommit fram till i vårt resultat skiljer sig inte mycket från vad vi såg att 
andra hade sagt. Vi har också konstaterat att det inte har hänt speciellt mycket 
inom området under de senaste 10-15 åren. Detta beror troligen på att fokus inom 
forskningen har varit inriktad mot utformning av dammar i stadsmiljö. På senare 
tid har vattenflödena ökat kraftigt, därför kommer förmodligen huvuddelen av all 
forskning inom området att fokusera på omhändertagande av dessa flöden.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Genom vår litteraturstudie såg vi att det fanns en hel del information som var 
relevant för ämnet. Dock har det mesta, som vi tidigare diskuterat, inte varit från 
de senaste tio åren. En del material har dock varit nyare, men de har sagt ungefär 
samma sak som det äldre materialet.  

En sak som har fungerat bra har varit att få tag i den information som vi har velat 
ha. Då vårat bibliotek inte har haft speciellt mycket information har det funnits att 
fjärrlåna från andra bibliotek. Det har även varit bra att en del publikationer har 
gått att ladda ner från utgivarens hemsida. En sak som vi kunde ha gjort bättre 
hade varit att pratat mer med branschfolk, för att få lite mer information hur det 
fungerar i praktiken.  

Fallstudien har gett kompletterande information till det vi kom fram till i 
litteraturstudien. Vi har även fått en djupare förståelse för hur hydrologin fungerar 
i en damm. På grund av att StormTac är ett avancerat program hade vi problem 
att se sambanden mellan de parametrar som påverkar reningen och den 
förväntade reningseffekten. En sak som vi kunde ha gjort bättre hade varit att 
börja arbeta med StormTac tidigare, för att öka förståelsen. 
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Vi anser att vi har kommit fram till det som är beskrivet i syfte och mål, där 
resultatet av frågeställningarna har varit en stor del av arbetet, då speciellt genom 
litteraturstudien. Fallstudien var bra genom att den bidrog med kompletterande 
och verifierande information till litteraturstudien. Tillförlitligheten hos de källor vi 
har använt anser vi vara väldigt hög, då det har varit mycket publikationer från 
myndigheter och branschorganisationer. Vi har även använt en del material som 
har tillkommit genom forskning och vetenskaplig undersökning, såsom 
forskningsrapporter och doktorsavhandlingar. Programmet StormTac, som 
användes vid fallstudien, anser vi vara en bra källa till information. Anledningen 
till detta är att det används av många företag inom branschen och att programmet 
använder referensdata från olika delar av världen.  

 

 

 

 



Slutsatser och rekommendationer 

45 

6 Slutsatser och rekommendationer 

 

Utgångspunkten för den här studien är att se hur en fördröjningsdamm ska 
utformas för att få en bra rening. De viktigaste slutsatser som kan dras om 
dammars utformning är att det finns många olika parametrar som avgör hur bra 
reningen blir, vilket gör att det är väldigt komplext och svårt att avgöra dammars 
utformning med hänsyn till rening. Platsen där dammen anläggas är det viktigaste 
att ta hänsyn till för att få en bra rening. Föroreningshalter ser olika ut för varje 
område, vilket medför att det inte finns någon rekommenderad standard över hur 
dagvattnet ska renas. De föroreningar som förekommer i farliga mängder kan 
delas upp i tre kategorier tungmetaller, miljöfarliga organiska ämnen samt 
näringsämnen. Föroreningarna går att renas via sedimentation, växter, nitrifikation 
och denitrifikation. I en blandning av reningsprocesserna går det att få en bra 
rening av föroreningarna. 

Rekommendationer till kommande arbeten är att undersöka de ekonomiska 
aspekterna kring dagvattendammar. Något annat som kan undersökas är hur 
dammar bör underhållas för att bibehålla reningseffektiviteten. Det går även att 
undersöka hur dammar bör utformas för att underlätta underhållet.  
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Bilaga 1 Förslag till plan över industriområdet i Vaggeryds kommun. 

Bilaga 2 Schablonhalter för förorenigar i dagvatten. 

Bilaga 3 Föroreningshalter enligt StormTac jämförda med riktvärden. 
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Schablonhalter för dagvatten och basflöde
StormTac, v. 2012-03
Last update: 2012-03-11 Type --> Nutrient Nutrient Metal Metal Metal Metal Metal Metal Metal

Class --> Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Tabell 1 NDensity P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg

Dagvatten STäthet Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel Kvicksilver

Standard
Urban mg/l mg/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l
Väg 1 1000 fordon/dygn 0,14 2,4 5,0 23 60 0,28 7,7 4,4 0,080
Väg 2 2000 fordon/dygn 0,14 2,4 5,0 25 60 0,29 16 4,8 0,080
Väg 3 5000 fordon/dygn 0,14 2,4 7,5 30 97 0,31 28 6,0 0,080
Väg 4 10000 fordon/dygn 0,16 2,4 12 38 164 0,34 37 8,0 0,080
Väg 5 15000 fordon/dygn 0,18 2,4 17 47 231 0,38 42 10 0,080
Väg 6 25000 fordon/dygn 0,22 2,4 26 64 365 0,45 48 14 0,080
Väg 7 50000 fordon/dygn 0,32 2,4 48 106 700 0,62 57 24 0,080
Väg 8 75000 fordon/dygn 0,42 2,4 71 149 1035 0,80 62 34 0,080
Väg 9 100000 fordon/dygn 0,52 2,4 93 191 1370 0,97 66 44 0,080
Väg 10 150000 fordon/dygn 0,72 2,4 138 276 2040 1,3 71 64 0,080
Parkering 0,10 1,1 30 40 140 0,45 15 4,0 0,050
Bensinstation 0,10 1,1 50 30 110 2,0 3,0 4,0 0,050
Industriområde, mindre förorenat 0,29 1,6 25 35 214 1,1 9,6 12 0,060
Industriområde, mer förorenat 0,42 2,2 50 79 402 2,1 16 22 0,080
Vägdike vid motorväg 0,25 2,6 15 30 90 0,42 3,6 1,9 0,030
Takyta 0,026 2,0 2,0 10 33 0,080 0,17 0,40 0,010
Större parkeringsområde 0,12 1,3 38 44 176 0,67 17 5,2 0,11

Bilaga 2 
 



 

Type--> Particles Oil Organic pollutant Organic pollutant Oil Element Nutrient

Class --> Std Std PAH16 PAH16 Prio 33 Elements Other

Tabell 1 Density SS oil PAH16 BaP Benz As NH4-N

Dagvatten Täthet Olja Bens(a)pyren Bensen Arsenik Ammoniumkväve

Standard
Urban mg/l mg/l g/l g/l g/l g/l mg/l
Väg 1 1000 fordon/dygn 66 0,78 0,20 0,011 4,0 2,4 0,70
Väg 2 2000 fordon/dygn 69 0,78 0,20 0,012 4,0 2,4 0,70
Väg 3 5000 fordon/dygn 75 0,79 0,32 0,015 4,0 2,4 0,70
Väg 4 10000 fordon/dygn 87 0,81 0,52 0,020 4,0 2,4 0,70
Väg 5 15000 fordon/dygn 98 0,83 0,72 0,025 4,0 2,4 0,70
Väg 6 25000 fordon/dygn 121 0,87 1,1 0,035 4,0 2,4 0,70
Väg 7 50000 fordon/dygn 179 0,97 2,1 0,060 4,0 2,4 0,70
Väg 8 75000 fordon/dygn 236 1,1 3,1 0,085 4,0 2,4 0,70
Väg 9 100000 fordon/dygn 294 1,2 4,1 0,11 4,0 2,4 0,70
Väg 10 150000 fordon/dygn 409 1,4 6,1 0,16 4,0 2,4 0,70
Parkering 140 0,80 1,7 0,060 0,090 2,4 0,50
Bensinstation 60 1,0 1,7 0,060 0,090 2,4 0,50
Industriområde, mindre förorenat 80 1,7 0,82 0,11 0,090 4,0 0,50
Industriområde, mer förorenat 220 3,1 1,8 0,21 0,090 4,0 0,50
Vägdike vid motorväg 107 0,54 0,31 0,014 0,090 3,0 0,50
Takyta 10 0 1,9 0,010 0,090 3,0 0,80
Större parkeringsområde 204 0,92 1,9 0,068 0,090 3,0 0,50

 



 

Type--> Organic compound Organic compound Phthalate Organic compound

Class --> Other Other Other Other

Tabell 1 Notation --> Density COD BOD DIDP PCB 28

Dagvatten Svenska ----> Täthet Kemisk syreförbrukning Biologisk syreförbrukning Diisodecylftalat Polyklorerade bifenyler 28

Standard
Urban mg/l mg/l g/l g/l
Väg 1 1000 fordon/dygn 25 5,0 1,5 0,023
Väg 2 2000 fordon/dygn 25 5,0 1,5 0,023
Väg 3 5000 fordon/dygn 25 5,0 1,5 0,023
Väg 4 10000 fordon/dygn 50 10 1,5 0,023
Väg 5 15000 fordon/dygn 50 10 1,5 0,023
Väg 6 25000 fordon/dygn 65 12 1,5 0,023
Väg 7 50000 fordon/dygn 65 12 1,5 0,023
Väg 8 75000 fordon/dygn 100 15 1,5 0,023
Väg 9 100000 fordon/dygn 100 15 1,5 0,023
Väg 10 150000 fordon/dygn 225 25 1,5 0,023
Parkering 150 1,7 1,5 0,023
Bensinstation 150 1,7 1,5 0,023
Industriområde, mindre förorenat 80 9,0 1,5 0,023
Industriområde, mer förorenat 80 9,0 1,5 0,023
Vägdike vid motorväg 150 1,7 1,5 0,023
Takyta 19 2,5 1,0 0,023
Större parkeringsområde 150 1,7 1,5 0,023

 



 

Bilaga 3 
Beräkningar enl StormTac           

Föroeningar Föroreningshalt Riktvärde Över/under gränsvärdet 
Förväntad 
rening Föroreningshalt Differans mellan efter 

   innan damm       efter rening renging och riktvärde 
 mg/l mg/l % % mg/l mg/l 

P 0,2230 0,1600 39 58 0,09366 -0,0663 
N 1,6530 2,0000 -25 34 1,09098 -0,9090 
Pb 0,0020 0,0080 64 86 0,00028 -0,0077 
Cu 0,0080 0,0180 43 69 0,00248 -0,0155 
Zn 0,0220 0,0750 61 54 0,01012 -0,0649 
Cd 0,0001 0,0004 58 83 0,000017 -0,0004 
Cr 0,0010 0,0100 -16 64 0,00036 -0,0096 
Ni 0,0090 0,0150 -39 74 0,00234 -0,0127 
Hg 0,0001 0,0000 46 13 0,000087 X 
SS 53,3530 40,0000 45 85 8,00295 -31,9971 
Oil 1,2600 0,4000 73 85 0,189 -0,2110 
PAH 0,0010 0,00003 68 74 0,00026 0,0002 
BAP X 0,0001 X 75 X X 

X =för litet mätvärde Ej godkänd rening 
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