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Sammanfattning

Dagvatten definieras som ytavrinnande regn- spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda 
ytor eller genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter eller reningsverk. Fram 
till 1970-talet ansågs dagvatten enbart som ett hydrauliskt problem som löstes genom att leda 
bort dagvatten från tättbebyggt område så snabbt som möjligt. Under 1970-talet uppstod 
diskussionen om dagvattnets eventuella föroreningsinnehåll och undersökningar av dagvattnet 
gjordes och bekräftade misstankarna om att dagvattnet inte är så rent som man tidigare trott. 

I Örebro kommun har arbetet med att rena dagvattnet pågått sedan i början av 1990-talet. En 
grupp sammansatt av personer från flera olika avdelningar och förvaltningar sattes samman 
för att titta på problemet i ett regionalt perspektiv. Till följd av denna grupps arbete byggdes 
sju reningsdammar för att minska dagvattnets påverkan på recipienterna Svartån och Lillån 
vilka båda leder ut till sjön Hjälmaren. 

Syftet med det här examensarbetet var att ta fram skötselplaner för de befintliga dammarna i 
Örebro kommun. För att reningsdammar ska upprätthålla den ursprungliga funktionen krävs 
en viss skötsel. Trots att flera av dammarna varit i drift i över tio år har ingen rutin för 
skötseln funnits och dammarnas funktion har varit osäker. 

En av de viktigaste åtgärderna för att upprätthålla dammens funktion är att avlägsna det 
sedimenterade materialet för att inte anläggningens kapacitet ska minska så mycket att 
ytterligare partiklar inte avskiljs. De viktigaste frågorna för borttagandet av bottensedimentet i 
dammarna är hur ofta sedimentet måsta avlägsnas och hur det förorenade sedimentet ska 
hanteras. För att ta reda på hur mycket förorenade partiklar de olika dammarna avskiljer 
gjordes en provtagning av sedimenten i de olika dammarna. Sedimentdjupet mättes och 
innehållet av föroreningar i sedimentet analyserades.  

De dammar som ligger i områden där många människor rör sig kan också göras till positiva 
naturvärden genom en ökad parkskötsel. 

Ansvaret för skötseln av dammarna är uppdelad mellan Parkunderhåll och VA-mark där 
Parkunderhåll har ansvar för marken kring dammen från högsta högvattenyta och VA-mark 
ansvarar för området under högsta högvattenyta. Trots uppdelningen är det viktigt med ett tätt 
samarbete mellan de olika avdelningarna för att inte skötseln ska bli onödigt kostsam. En 
sammanfattning av det framtagna skötselförslaget listas nedan. Inom parentes står vilken 
avdelning som har ansvar för respektive åtgärd. 

• Varje vår: Kontrollera alla dammar och avgöra skötselbehovet för respektive damm. (Park 
och VA tillsammans) 

• Utförande av beslutade skötselåtgärder över högsta högvattenyta. (Park) 
• Utförande av beslutade skötselåtgärder under högsta högvattenyta. (VA) 
• Kontroll av in- och utlopp, slänter och vattennivå minst två gånger om året. (VA) 
• Regelbunden provtagning av sedimenten vart 3:e-4:e år. (VA) 
• Tömma dammen och avlägsna sediment när tjockleken på sedimentskiktet inte ökar eller 

sedimenttjockleken överstiger 40 cm. 
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Abstract 

Storm water is defined as precipitation that is not absorbed into the ground, but rather flows 
through gutters, pipes, or ditches to recipients or sewage treatment works. Until the 1970’s 
storm water was considered only a hydrological problem and was solved by draining areas so 
that the water could run off the surface as quickly as possible. During the 1970’s there was 
some discussion about the content of pollutants in storm water. Tests were performed that 
confirmed that storm water contains heavy metals as well as other pollutants.  

In the municipality of Örebro, work on cleaning storm water started in the early 1990’s. A 
group composed of people from several different departments and administrations was 
convened to look at the problem from a regional perspective. As a result of this group’s work, 
seven treatment ponds were created in order to reduce the pollution impacts of storm water 
on the recipient streams, Lillån and Svartån, which both empty into Lake Hjälmaren.  

The aim of this master’s thesis is to produce a management and maintenance plan for the 
existing ponds in Örebro municipality. A certain amount of maintenance is required so that 
the ponds will continue to fulfil their original design functions. Despite the fact that several of 
the ponds have been in operation for more than 10 years, there is no routine or maintenance 
schedule and the performance of the ponds is unknown. 

Sediment removal is one of the most important measures to ensure satisfactory performance 
of the ponds. Excess sediment could decrease the capacity of the installation to the point 
where particle removal is compromised. The important questions concerning sediment 
removal are how often it should be done and how the removed sediment should be handled. In 
order to learn the quantity of polluted sediment that is removed by each pond, samples were 
taken from each of the ponds. In each pond, the sediment depth was measured and the 
sediment was analysed for pollutant content. 

Ponds in areas where human traffic is significant can also be made more valuable through 
better park maintenance. 

Responsibility for pond maintenance is shared between the Parks Department and the Water 
and Sewage Department. The Parks Department has responsibility for the area above the 
highest water level and the W&S Department is responsible for the area below the high-water 
level. Seamless cooperation between the involved parties is needed to keep the management 
costs at reasonable levels. A summary of the proposed maintenance plan is found below. The 
responsible department is listed in parentheses next to the maintenance items. 

• Inspect each pond every spring in order to determine the required maintenance. (Parks and 
W&S Departments) 

• Carry out decided maintenance activities above high-water level. (Parks) 
• Carry out decided maintenance activities below high-water level. (W&S) 
• Inspection of inlet and outlet water, slopes and water level at least biannually. (W&S) 
• Regular sampling of sediment every 3-4 years. (W&S) 
• Empty the pond and remove sediment when the thickness of the sediment layer stops 

increasing or exceeds 40 cm. (W&S) 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Människans förändring av marken i samhället har påverkat vattnets naturliga kretslopp i 
miljön. Regnvatten som tidigare har kunnat rinna ner i marken och bilda grundvatten hindras 
av hårdgjorda ytor som skapats genom byggnation av exempelvis hus och vägar. Vatten som 
kommer från nederbörd och inte rinner ner i marken kallas för dagvatten. Under första halvan 
av 1900-talet började man se att dagvatten kunde orsaka problem i bebyggda områden genom 
att marken inte kunde ta upp allt vatten och stora nederbördsmängder kunde leda till 
översvämningar. Man insåg då att dagvattnet behövde avledas för att inte orsaka problem. 
Fram till mitten av 1950-talet avleddes dagvattnet i samma ledningar som spillvattnet, det vill 
säga det avloppsvatten som lämnar hushåll och industrier, i så kallade kombinerade 
ledningssystem. Användningen av kombinerade system innebär större risker för bräddning 
vilket innebär att flödet av vattnet är större än vad pumpstationer och reningsverk klarar av. 
Då går det bräddade vattnet rakt ut i recipienten utan någon rening. Dessutom är det svårare 
att få en bra rening av spillvattnet när det vid vissa tillfällen blandas med nederbörd. Efter 
1950-talets mitt började man istället att bygga duplikata system för avledning av vatten. Det 
innebär att dag- och spillvatten avleds i olika ledningar utan att blandas. Dagvatten sågs inte 
som förorenat utan släpptes ut direkt i recipienten. En risk med duplikata system är att 
spillvatten kan komma in i dagvattensystemet genom till exempel felkopplingar och då gå 
vidare ut i recipienten utan rening. (Larm, 1994) 

De senaste decennierna har man upptäckt att dagvattnet inte är så rent som man först trott 
(Duberg, 1987). Föroreningar i luften löser sig i nederbörden och föroreningar på marken 
löser sig i dagvattnet när det rinner av vägar och annan hårdgjord mark. Detta har lett till att 
man i flera städer i Sverige arbetar med olika metoder att rena dagvattnet innan det når 
recipienten. Arbetet med rening av dagvatten har nått ganska långt i Sverige och ett flertal 
olika metoder för dagvattenrening har tagits fram både genom praktiskt arbete i olika 
kommuner och på statliga verk med stöd från forskning på högskolor och universitet 
(Andersson, Hanna, 2005). 

En av de vanligaste metoderna för rening av dagvattnet är att använda sig av dammar. I 
dammarna bromsas vattenflödet upp så att partiklar i vattnet får tid att sjunka ner och lägga 
sig som sediment på botten. En stor mängd föroreningar är bundna till dessa partiklar så 
sedimentationen fungerar också som en rening av föroreningar. (Larm, 1994) 

Kunskapen om hur dessa dammar fungerar och bör konstrueras är stor och mycket litteratur 
finns i ämnet.  Däremot finns inte lika mycket kunskap om skötseln av dessa dammar på lång 
sikt. Många av dammarna i Sverige börjar bli så gamla att någon form av underhåll börjar bli 
nödvändigt. Att ta reda på vad som behöver göras för att dammarnas funktion inte ska 
försämras är en viktig fråga för framtida dagvattenhantering. (Andersson, Hanna, 2005) 

Örebro är en av de kommuner som arbetat mycket med dagvattenhantering sedan början på 
1990-talet och kommunen har ett flertal dagvattendammar i drift, men det finns ingen plan för 
hur dessa anläggningar ska skötas (Andersson, Hanna, 2005). Målet med denna rapport är att 
ta fram en skötselplan för Örebro kommuns dagvattenanläggningar, som förhoppningsvis kan 
användas som underlag även till andra kommuners dagvattenhantering. 
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1.2 Syfte 

Huvudsyftet med detta arbete, som är ett examensarbete inom civilingenjörsutbildningen i 
kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, var att ta fram ett skötselprogram 
för dagvattendammarna i Örebro kommun. Ursprunget till projektet var att Örebro, liksom 
flera andra städer i Sverige, byggt dammar för hantering av dagvattnet, och att dessa börjar bli 
så gamla att det är nödvändigt att ta fram en skötselplan med ett åtgärdsprogram för att 
upprätthålla dammarnas funktion. Vilka åtgärder som behöver vidtas och med vilket 
tidsintervall är frågor som kommer att belysas i denna rapport. En del av detta arbete var att ta 
reda på sammansättningen av dammarnas bottensediment vilket gjordes genom provtagning 
och analys av sedimenten. 

Ett annat syfte med arbetet var att studera en av dammarnas funktion och avskiljningsgrad 
genom att utföra en funktionsstudie av dammen. 

1.3 Metod 

En sammanställning av grundläggande information om dagvatten och olika sätt för 
dagvattenhantering har gjorts med hjälp av litteraturstudier. En stor mängd rapporter och 
flertalet böcker har skrivits i ämnet, både i Sverige och utomlands, och en del av detta 
material har studerats. 

För att kartlägga det arbete som gjorts inom Örebro kommun har intervjuer med de personer 
som jobbat med dagvattenhantering i kommunen gjorts. Rapporter och resultat från olika 
undersökningar av dammarnas funktion i Örebro har studerats. 

När det gäller skötseln av dammarna har arbetet i andra kommuner än Örebro kartlagts med 
hjälp av intervjuer med tjänstemän i olika kommuner i Sverige. Även anställda inom Örebro 
kommun har intervjuats för att få en samlad bild av den kunskap som finns inom kommunen. 

Ett förslag till åtgärd för skötsel av dammarna har varit att muddra dammarna och avlägsna 
det sediment som lagrats på botten. Var detta sediment ska placeras beror på dess innehåll av 
olika föroreningar. För att ta reda på detta togs sedimentprover i flera olika dammar i Örebro 
och proverna analyserades. Tjockleken på sedimenten i de olika dammarna mättes med hjälp 
av en sedimentprovtagare. Metoden för provtagningen beskrivs i kapitel 4.3 

En av dammarna studerades lite närmare med datorprogrammet StormTac som beräknar 
föroreningsmängden från olika typer av avrinningsområden. De beräknade halterna jämfördes 
med resultat från tidigare studier av dammen. Dammens utseende jämfördes med de 
rekommendationer som finns för dimensionering av dagvattendammar.  

1.4 Avgränsningar 

Föroreningarna i dagvatten består av en mängd olika ämnen och föreningar, till exempel 
tungmetaller, näringsämnen och olika typer av organiska föreningar. Många av dessa kan ha 
skadliga effekter om de släpps ut i en recipient. Detta projekt koncentreras på tungmetallers 
påverkan på miljön och reningsmetoder för att avskilja dem innan de når recipienten. 
Anledningen till det är att tungmetallerna är de föroreningar i dagvatten som har mest 
påverkan på recipienten då flera av dem finns i så höga halter att de kan orsaka stor skada i ett 
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biologisk system. Tungmetaller definieras som metaller vars densitet överstiger 5 000 kg/m3 
(German, 2003) och är grundämnen som alltså ej kan brytas ned. De tungmetaller som 
förekommer i högst halter i dagvattnet är koppar, bly, zink, krom, nickel och kadmium. Det är 
med avseende på dessa metaller som sedimenten analyserats. Innehåll av andra föroreningar 
som till exempel organiska föreningar och närsalter har inte analyserats. 

I Örebro finns 6 dagvattendammar men endast 4 har undersökts på grund av att en 
undersökning av samtliga dammar skulle varit alltför tidskrävande. 

1.5 Disposition 

Den första delen av rapporten beskriver dagvatten i allmänhet och olika metoder för rening av 
föroreningar från dagvattnet. Denna del är skriven så att man lätt ska förstå grunderna av 
dagvattenhanteringen och resten av rapporten även om man inte har någon omfattande 
kunskap i ämnet sedan tidigare. 

Rapporten forsätter med en undersökning av Örebro kommuns dagvattenhantering och 
anledningen till att man valde att bygga de dammar som används och hur de fungerar idag. 

Sedan följer en beskrivning av de dammar som undersökts och hur provtagningen av 
sedimenten utförts. Resultaten av provtagningarna presenteras och detta leder till en 
diskussion och förslag på hur man ska sköta dagvattendammarna för att upprätthålla en bra 
rening av vattnet. 

En djupare funktionsstudie har gjorts på en av dammarna och resultatet av denna presenteras 
senare i rapporten. 

Till sist presenteras de slutsatser som gjorts under arbetet samt förslag på skötselrutiner till 
dagvattendammarna i Örebro. 

I bilagorna finns samtliga analysresultat och en ordlista. 
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2 Dagvatten 

Detta kapitel är resultatet av den litteraturstudie som gjorts i ämnet dagvattenhantering och 
ger en bakgrund till problematiken kring dagvatten och olika metoder för att ta hand om 
dagvattnet för att minska påverkan av dagvatten på naturliga system i miljön. 

2.1 Vad är dagvatten? 

Det finns ingen entydig definition av vad som räknas som dagvatten i Sverige. I denna rapport 
används en definition skriven av Stockholms stad som även används i Örebro kommun: 

”Dagvatten är ytavrinnande regn- spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor 
eller genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter eller reningsverk.” 

Vatten som rinner ner i genomsläpplig mark, som exempelvis en gräsplan, dröjer kvar ett tag i 
marken innan det rinner ut i recipienten och filtreras på vägen genom jorden. På hårdgjorda 
ytor, som exempelvis vägar och tak, rinner nederbörden snabbt av och ner i 
dagvattenledningar. Detta gör att mycket vatten snabbt kommer till recipienten och kan störa 
den naturliga balansen. I figur 2.1 visas ett område med hårdgjord yta som avvattnas till 
dagvattennätet. Flödena av dagvatten varierar mycket beroende på vädret. Under regnväder 
kan flödena av dagvatten bli stora medan de under torrperioder är nästintill obefintliga. 
Dagvattnet kan innehålla olika föroreningar, som till exempel tungmetaller och närsalter. 
Dessa föroreningar kommer från olika källor som exempelvis partiklar i luften som spolas 
med eller löser sig i regndropparna eller från partiklar på marken som spolas med 
nederbörden. Regnvattnet kan även laka ut metaller ur metallytor som koppartak eller 
lyktstolpar. De föroreningar som löses upp från marken varierar mycket beroende på 
avrinningsområdet. Hårt trafikerade motorvägar kan ge upphov till ett betydligt mer förorenat 
dagvatten än gatorna i ett småhusområde. (Larm, 1994) 

Dessa variationer i flöden och förorenings- 
halter gör att det är mycket svårt att 
klassificera dagvatten. Enligt Miljöbalken ska 
dagvatten räknas som avloppsvatten och ska 
avledas och tas om hand så olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer 
(SFS 1998:808). Vattenmängden i sig kan ha 
skadliga effekter och orsaka översvämningar i 
mark och källare (Larm, 1994). Därför är 
förutom rening även bortledning en viktig del i 
hanteringen av dagvatten. 

Rening av dagvatten i befintliga avloppsreningsverk för spillvatten är inte lämpligt då dessa är 
byggda för ett kontinuerligt flöde av spillvatten med en relativt jämn föroreningsbelastning. 
För att flödet av dagvattnet in till reningsverket skulle kunna hållas jämnt krävs stora 
fördröjningsvolymer (Larm, 1994). Ett annat problem är att slammet från avloppsrenings- 
verken används till gödning av åkermark och partiklarna från dagvattnet inte innehåller så 
höga halter näringsämnen att det är intressant som gödningsmedel. Dessutom kan partiklarna 
innehålla för höga halter av tungmetaller för att slammet ska kunna användas på detta sätt. För 
vissa av metallerna har Naturvårdsverket satt upp gränsvärden som inte får överstigas om 

Figur 2.1 Dagvatten från en parkeringsplats. 
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slammet ska spridas på åkermark. Det skulle då bli svårt att få användning av slammet från 
både dagvatten och spillvatten. Dagens reningsverk är byggda för att avskilja partiklar och 
fosfor i spillvattnet. Biologiska steg används för att bryta ner organiska föreningar och för 
omvandling av kväveföreningar till molekylärt kväve som avskiljs. Reningsverken har oftast 
ingen särskild avskiljning av lösta metaller som inte kan avskiljas med partiklarna. Att rena 
dagvattnet i separata reningsverk skulle bli mycket dyrt eftersom flödena är så varierande och 
föroreningshalterna relativt låga (Pettersson, 1996). Andra metoder för hantering av 
dagvattnet som är bättre anpassade för de varierande egenskaperna har tagits fram och 
beskrivs nedan i kapitel 2.5. 

2.2 Föroreningar i dagvatten 

Dagvattnets innehåll av organiskt material, närsalter och metaller varierar mycket mellan 
olika platser. Partiklar från luften löser sig i nederbördsvattnet och ämnen från marken i 
avrinningsområdet följer med vattenflödet. Föroreningarna kommer inte från punktkällor utan 
från diffusa källor som är svåra att begränsa med förebyggande åtgärder. Från områden med 
mycket trafik kan dagvattnet innehålla tungmetaller som till exempel koppar, bly och 
kadmium. Om avrinningsområdet består av trädgårdar och parker kan även organiskt material 
och närsalter finnas i dagvattnet. Dagvatten från industriområden kan vara förorenade av 
ämnen som beror på verksamheten inom området. (Larm, 1994) 

2.2.1 Smutspuls 

Även tiden mellan nederbörd kan spela roll för halten föroreningar i dagvattnet. Har det gått 
en lång tid sedan det senaste regnet har mer damm och små partiklar ackumulerats på de 
hårdgjorda avrinningsytorna och följer med dagvattnet. Detta leder till att koncentrationen 
föroreningar i dagvattnet är högre än vid täta regn. Den första delen av nederbörden får med 
sig mycket av föroreningarna och kallas för smutspulsen. Denna smutspuls har högre halter av 
de föroreningar som finns i avrinningsområdet än det avrunna vattnet efter en tids regn. Ju 
längre tid sedan senaste nederbörden desto högre halter föroreningar i smutspulsen (Färm, 
2002). Denna teori har ifrågasatts och flera studier har kommit fram till att det är svårt att 
påvisa någon tydlig smutspulseffekt. Även sambandet mellan längden på torrperioden och 
smutspulsen har varit otydligare än förväntat. (Hallberg et al., 2004) Det finns också 
årstidvariationer för föroreningshalterna i dagvattnet. Trots att de största flödena av dagvatten 
kommer under juli och augusti under häftiga sommarregn transporteras de största halterna av 
föroreningar under hösten och vintern. Dagvattenvolymen under snösmältningen är mycket 
stora och kan innehålla flera gånger högre halter föroreningar än dagvattnet under sommaren. 
(Ericsson, 1982) 

2.2.2 Föroreningshalter i dagvatten 

Då föroreningshalten varierar så mycket i dagvattnet är det svårt att mäta något 
genomsnittsvärde. Uppskattningar av värden för olika typer av avrinningsområden har gjorts 
och dessa schablonvärden används vid uppskattningar av hur stor påverkan ett visst 
avrinningsområde har på en recipient. Dessa schablonvärden uppdateras kontinuerligt då 
sammansättningen i dagvattnet förändras när nya lagar och regler för utsläpp införs. Som 
exempel har halten bly i dagvattnet minskat avsevärt sedan man började begränsa innehållet 
av bly i bensin 1970. Den tillåtna halten bly i bensin minskades sedan gradvis till 1994 då bly 
i bensin förbjöds helt. År 1994 hade halten bly i luft och vatten minskat till mellan hälften och 
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en tredjedel jämfört med värden från 1980 (Larm, 1994). En undersökning av sediment i 
Viskan i Borås visar att blyhalten har minskat i sedimenten mellan åren 1995-2001 (Borås 
kommun, 2003) 

Dagvatten har traditionellt sett gått ut i recipienten orenat men man har på senare år upptäckt 
att det innehåller så höga halter föroreningar att dagvattnet kan vara direkt giftigt för levande 
organismer. Jämfört med renat spillvatten från avloppsverket innehåller dagvattnet generellt 
mer metaller och suspenderat material men mindre organiskt material och närsalter. 
(Göthberg, 1993)

2.2.3 Metaller i dagvatten 

Den viktigaste påverkan på recipienten från dagvattnet är halten av metaller som tillförs från 
till exempel biltrafik och korrosion av byggnadsmaterial. Enligt uppskattningar står dagvattnet 
för 1,4-1,6 gånger större utsläpp av metaller än renat spillvatten, bräddning och utsläpp från 
industrier tillsammans. (Göthberg, 1993) I figur 2.2 visas ett trafikområde som bidrar med 
föroreningar till dagvattnet. Metallerna kan ha olika giftighet eller vara helt ofarliga beroende 
på vilka föreningar de förekommer i. Målet med reningen av dagvatten är främst att avskilja 
metallerna så att de inte förekommer i skadligt höga halter i recipienterna och flytta dem till 
platser där de inte utgör en lika stor fara för miljön. 

Figur 2.2 Trafiken är en av de viktigaste källorna till föroreningar i dagvatten. Foto: Fredrik 
Kellén.

Metallerna i dagvattnet förekommer både i löst form och adsorberade på partiklar. Hur stor 
del av metallerna som adsorberas till partiklar beror på vattnets egenskaper när det gäller 
redoxpotential, pH och mängd löst syre (Larm, 1994). Hur dessa egenskaper påverkar 
metallen varierar mellan olika metaller, men generellt ökar lösligheten med sjunkande pH. 
Olika metaller har olika affinitet till partiklar och olika löslighet i vatten. Till exempel löser 
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sig koppar och zink betydligt bättre i vatten än bly och kadmium. Detta gör att en större andel 
av bly och kadmium kan avskiljas eftersom de i högre grad är bundna till partiklar 
(Pettersson, 1996). De vanligaste reningsmetoderna för avskiljning av metaller bygger på 
sedimentation av partiklar och andelen lösta ämnen är viktig för den totala avskiljningen. 
Föroreningar som inte är bundna till partiklar kan inte avskiljas vid en sedimentations- 
anläggning utan går vidare till recipienten. Över hälften av metallerna i dagvattnet kan vara 
lösta i vattnet under vissa förhållanden och kan alltså inte avskiljas i en sedimentations- 
anläggning hur bra denna än är. Vissa metaller löser sig bättre i vatten under reducerande 
förhållanden och det är därför av stor betydelse att undvika syrebrist i sedimentations- 
anläggningarna. Detta kan vara ett problem under vintern då isen gör det svårt för syret att 
lösas i ytvattnet vilket i sin tur kan leda till att metaller i sedimenten frigörs i vattnet och når 
recipienten. Ett annat problem under vintern är att salt på vägarna ökar lösligheten för 
metallerna. De avrinningsområden som har vägar där det saltas under vintern får högre halter 
lösta metaller i dagvattnet. Vägsaltet kan också följa med dagvattnet till en sedimentations- 
anläggning och även där öka lösligheten av metallerna. Dessa typiska vinterfenomen gör att 
metaller som har avskiljts till sedimenten under resten av året kan gå tillbaka till vattnet och 
förs vidare till recipienten (Petterson,1996). Vägsalt i sig kan också ha en skadlig effekt på 
biologiska system (Larm, 1994). 

Hur mycket recipienten påverkas av dagvattnet beror på en mängd parametrar. Olika 
recipienter kan påverkas mycket olika av dagvattenutsläpp med samma föroreningshalter. 
Denna rapports fokus ligger på föroreningar i form av ett antal tungmetaller som alla kan ge 
toxiska effekter i för höga halter. Metaller som skadar små organismer eller växter kan orsaka 
skada högre upp i näringskedjan genom bioackumulation (Länsstyrelsen Örebro, 2005). Även 
de metaller som är nödvändiga för många organismer kan vara skadliga vid för höga halter. 
Detta gäller till exempel de två metallerna koppar och zink. För att metallerna ska kunnas tas 
upp av organismer krävs det att de är i löst form i vattnet, så partikelbundna metaller påverkar 
inte det biologiska systemet nämnvärt (Pettersson, 1996). Detta är ytterligare en anledning till 
att det är viktigt att försöka hålla metallerna bundna till partiklar i sedimenten och förhindra 
att de löses ut i vattnet. Nedan beskrivs de metaller som undersökts i detta projekt kortfattat 
med deras huvudsakliga källor och skadliga effekter på biologiska system. 

Bly
Bly används i batterier, sänken, kristallglas, ammunition och glödlampor (Miljöförvaltningen
Stockholm, 2005). Utsläppen av bly har minskat markant det senaste decenniet då blyfri 
bensin införts och man minskat blyinnehållet i färg (ATSDR, 2000). Höga halter av bly kan 
påverka blod- och nervsystem och leda till nervsjukdomar, blodbrist och reproduktions- 
problem (Naturvårdsverket, 2003). Dessutom kan bly i höga halter vara cancerogent och 
orsaka fosterskador (webelements, 2005). 

Kadmium
De viktigaste källorna till kadmium är batterier och metallen återfinns också i vatten som 
lämnar biltvättar samt som pigment i färger (Miljöförvaltningen Stockholm). Kadmium kan 
påverka förmågan att tillgodogöra sig näringsämnen och kan dessutom leda till lever- 
förändringar, blodbrist, lungskador, nervskador, skelettskador och cancer (Naturvårdsverket, 
2003). Störd fortplantning och tillväxt kan också orsakas av höga halter kadmium 
(Länsstyrelsen Örebro, 2005).
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Zink
Zink är ett av de vanligaste ämnena i jordskorpan och är nödvändigt för levande organismer. 
De största källorna till utsläpp av zink är bildäck och förzinkade material. Zink används i 
många metallytor utomhus som till exempel lyktstolpar och byggnadsmaterial eftersom zink 
skyddar bra mot korrosion. Metallen kan sedan lakas ur av regnvattnet och påverka 
recipienten (Miljöförvaltningen Stockholm). I vissa former av salter och organiska komplex 
kan zink vara mycket giftigt för vattenlevande organismer och växter (Länsstyrelsen Örebro, 
2005). För människor utgör inte zink någon större risk för negativ påverkan (webelements, 
2005).

Koppar
Koppar är liksom zink en av de metaller som är livsnödvändiga för levande organismer. Höga 
halter koppar kan ge magsjuka och skador på lever och njurar (ATSDR, 2000). Vissa 
kopparföreningar kan vara mycket giftiga, till exempel kan en människa dö av 30 g 
kopparsulfat. Källorna är huvudsakligen trafik och urlakning av koppartak. En uppskattning 
har gjorts att upp till hälften av alla diffusa utsläpp av koppar kommer från slitage av 
bromsbelägg på bilar. Koppar är den metall som funnits ha mest förhöjda halter i dagvattnet 
mot naturliga bakgrundsnivåer från Naturvårdsverkets riktlinjer och kan därför anses som den 
mest kritiska metallen (German, 2003). 

Nickel
Nickel används ofta i legeringar av olika slag (ATSDR, 2000). Den vanligaste påverkan från 
nickel på människor är kontaktallergi vid användandet av smycken och armbandsur. Om man 
får i sig nickel i maten kan man får njurskador och blodet kan påverkas. De flesta föreningar 
som innehåller nickel är skadliga och kan dessutom vara cancerogena och orsaka 
fosterskador. Växter är i regel betydligt känsligare för nickelförgiftning än djur även i låga 
halter (Winter, 2005). 

Krom
Krom används som pigment i färger och för att bevara trä. Metallen förekommer i flera olika 
oxidationsformer mellan vilka giftigheten varierar mycket. I formen Cr(III) behövs krom i 
kroppen och finns naturligt. Som Cr(VI) är krom giftigt och kan orsaka besvär i mage, njurar 
och lever. Det är dessutom cancerogent. Cr(VI) finns inte naturligt i miljön utan produceras 
av industrier (ATSDR, 2000). Cr(VI) kan finnas i dagvatten om dagvattnet kommit från en 
anläggning där man handhar Cr(IV). 

2.3 Föroreningars påverkan  på recipienten 

Det är mycket svårt att uppskatta hur stor skada utsläppen av de olika metallerna orsakar i 
recipienten. De biologiska systemen i recipienten reagerar olika på mängd och form av 
föroreningar. Variationerna i dagvattnets innehåll kan ge effekter både på kort och lång sikt. 
På kort sikt kan mycket höga halter metaller vara akut toxiska och orsaka dödliga effekter på 
vissa arter. Dessa drastiska förändringar orsakas sällan av dagvatten då halterna av metaller 
sällan är så höga. Däremot kan som tidigare nämnts metaller lösas ut från bottensediment 
under vintern och halterna kan då bli betydligt högre. (Larm, 1994) 

Vid olyckor som innebär utsläpp på hårdgjord mark, som till exempel oljeläckage från ett 
stort fordon, transporteras ofta föroreningarna med dagvattnet till recipienten och kan orsaka 
stora skador. (Andersson, Hanna, 2005) 
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Naturvårdsverket har tagit fram bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag där halter av 
tungmetaller är klassificerade i fem olika klasser där tillståndsklass 1 motsvarar de halter som 
naturligt finns i miljön utan mänsklig påverkan. De högre klasserna motsvarar olika stora 
avvikelser från bakgrundsvärdet och i klasserna 4 och 5 är halterna så höga att de kan ge 
biologiska effekter och i miljöer med så höga halter bör ytterligare undersökningar utföras. 
Dessa klassificeringar finns för metallhalter i vatten, sediment, vattenmossa och för 
kvicksilverinnehåll i fisk. (Naturvårdsverket, 2002) 

För att kunna avgöra effekterna på lång sikt på en recipient behöver systemet studeras under 
lång tid, minst flera år. Dessa effekter kan bestå av att känsliga arter slås ut och andra får 
större plats. De plötsliga stora flödena av dagvatten som bildas vid häftiga nederbördstillfällen 
kan leda till erosion och ökad översvämningsrisk. (Larm, 1994) 

Denna rapport fokuserar på föroreningar i form av metaller, men det finns även andra ämnen 
som kan vara skadliga för recipienten. Stora utsläpp av näringsämnen kan leda till 
övergödning, fiskdöd och igenväxta sjöar och vattendrag. Det finns också synergieffekter 
mellan olika typer av föroreningar. Syrebristen som kan orsakas av övergödning leder till att 
en mindre andel av metallerna binder till partiklar och sedimenterar. I värsta fall löses 
metaller i sedimenten ut och recipienten blir både övergödd och har toxiska halter av metaller. 
(Larm, 1994) 

I Örebro är recipienterna för dagvattnet åarna Svartån och Lillån som båda mynnar ut i 
Hjälmaren. Då dessa är ständigt flödande vattendrag blir inte syreunderskottet lika stort som 
för exempelvis en mindre insjö och desorptionen av metaller borde därför inte vara lika 
påtaglig. Båda åarna mynnar ut i den del av Hjälmaren som kallas Hemfjärden. Denna del av 
Hjälmaren fungerar som en bassäng och har inte så stor utväxling av vatten med resten av 
Hjälmaren. Det gör så att mycket av de partikelbundna föroreningarna stannar på botten i 
Hjälmaren. (Rosenberg, 2005) 

2.4 Metoder för behandling av dagvatten 

Att avleda all nederbörd i urbana områden påverkar det naturliga vattenflödet. Lednings- 
system för dagvatten är ofta byggt för att en så snabb avledning av nederbördsvatten som 
möjligt ska ske. Då endast en liten del av vattnet tränger ner i jordlagren kan grundvatten- 
nivåerna sjunka och marken kan förändras genom sättningar. Detta kan undvikas genom att 
inte allt vatten avleds utan att man underlättar vattnets naturliga flöden ner i marken. (Stahre, 
2004)

För att minska belastningen på miljön både med avseende på föroreningar och vattennivåer 
finns det olika sätt att ta hand om dagvattnet innan det når recipienten. Det mest spridda sättet 
i Sverige är LOD, Lokalt Omhändertagande av Dagvatten, vilket bygger på att man tar hand 
om dagvattnet så nära källan som möjligt. Med omhändertagande menas framför allt någon 
form av rening med avskiljande av föroreningar men också flödesutjämning. Ibland används 
uttrycket LOD bara om åtgärder på privat mark innanför tomtgränsen (Stahre, 2004). I denna 
rapport används den vidare betydelsen av LOD där även kommunala anläggningar ingår.  

En variant av LOD är Ekologisk Dagvattenhantering, ED. Här eftersträvas att efterlikna 
naturens eget sätt att ta hand om nederbördsvattnet. Det görs genom att ha så öppna system 
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för dagvattnet som möjligt. På så sätt kan även mängden dagvatten minskas genom den 
avdunstning som sker i öppna system. Vattnet renas också genom mark, växter och 
mikroorganismer. Ett exempel på ekologisk dagvattenhantering är öppna dammar, se figur 
2.3.(Lönngren, 2001) 

Figur 2.3 Dammar är ett exempel på ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten. 

En risk med att försöka återföra dagvattnet till grundvattnet är att de föroreningar som nämnts 
i kapitlet ovan kan följa med ner i grundvattnet. En viss avskiljning av föroreningar sker 
under transporten genom jordlagren men förhöjda halter av olika föroreningar på grund av 
mänsklig påverkan har uppmätts på flera platser i grundvattnet i Stockholmsområdet 
(Bergström, 2005). 

Även värden som inte direkt förknippas med vattnets rening kan uppnås med vissa typer av 
ekologisk dagvattenhantering. Ett exempel på detta är de värden som förknippas med till 
exempel en öppen damm i en park i stadsmiljö. Dammen kan då ha estetiska värden och 
rekreationsvärden för invånarna i närheten. Den öppna hanteringen av dagvattnet kan också 
ha ett pedagogiskt värde då vattnets väg är lätt att följa. Skolor kan ha fältövningar vid 
dagvattendammarna som då kan ge en ökad förståelse för vattnets kretslopp. (Krafve, 2005) 

2.5 Alternativ för behandling 

Detta avsnitt beskriver översiktligt de vanligaste typerna av anläggningar för lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Det finns många olika sätt att försöka ta hand om dagvattnet 
så nära källan som möjligt. Beroende på anläggningens huvudsyfte, om det till exempel är att 
fördröja vattenflödet eller avlägsna olja, bör dimensioneringen göras på olika sätt. Det finns 
mycket kunskap om hur anläggningar för dagvatten bör dimensioneras och detta kommer inte 
att beskrivas i denna rapport. Anläggningens effektivitet beror mycket på dess utformning. 
Det är därför mycket svårt att säga hur stor avskiljning en viss anläggning har på en särskild 
förorening. Variationen av dagvattnets flöde och sammansättning gör det också mycket svårt 
att dra några generella slutsatser om reningsförmåga. Vilken typ av anläggning man bör välja 
beror till stor del på recipientens känslighet för olika sorters föroreningar. 

2.5.1 Infiltration 

Infiltration bygger på att dagvattnet infiltreras i genomsläpplig mark i omgivningen på samma 
sätt som den gör naturligt på icke hårdgjorda ytor utanför tätbebyggda områden.
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Infiltration är bra för att balansera vattennivåerna i marken och renar även vattnet genom 
avskiljning av partiklar och andra föroreningar på samma sätt som ett filter. Marken håller 
kvar vattnet och fungerar även som ett magasin för utjämnande av flödet till recipienten under 
ett nederbördstillfälle. (Larm, 1994) 

Vissa föreningar kan också brytas ned genom naturliga processer. Andra föroreningar som till 
exempel tungmetaller kan ansamlas i det översta jordskiktet och tas upp av eventuell 
växtlighet  på markytan. Infiltrationsytor bör därför inte användas för odling av grönsaker och 
liknande. Ytor som är täckta av gräs har flera fördelar vid jämförelse av andra genomsläppliga 
ytor som till exempel grus eller sand. En av fördelarna är det täta översta lagret som effektivt 
filtrerar bort partiklar ur dagvattnet och minskar föroreningshalten i vattnet. Halten 
näringsämnen minskar genom det naturliga upptaget till växtligheten. (Larm, 1994) 

För att kunna utnyttja infiltration som ett sätt att ta hand om dagvattnet krävs det att det finns 
tillgång till genomsläppliga ytor som kan vara exempelvis gräsmattor eller grusgångar, se 
exempel i figur 2.4. Den genomsläppliga marken måste vara så stor att plötsligt stora mängder 
nederbörd kan infiltreras utan att marken blir mättad för att undvika översvämning. Då 
markens upptag av vatten är begränsad är det viktigt att ha ett system som kan ta hand om det 
vatten som inte hinner infiltreras i marken under kraftig nederbörd för att undvika 
översvämningar. Det kan vara ledningar till det vanliga dagvattennätet eller avledning direkt 
till recipienten. För infiltration i gräsytor brukar man schablonmässigt säga att ytan behöver 
vara mellan en och två gånger så stor som den hårdgjorda ytan (Stahre, 2004). Innan man 
beslutar sig för att använda sig av infiltrationsytor är det mycket viktigt att titta på markens 
egenskaper som till exempel permeabilitet och förhållande till grundvattennivån. För att få en 
tillräcklig fördröjning av vattenflödet är det lämpligt att markytan är minst en halv meter över 
den högsta grundvattennivån (Larm 1994). Är markytan inte tillräckligt genomsläpplig kan 
man underlätta infiltrationen genom att ha ett lager mycket genomsläppligt material under 
markytan som fungerar som ett utjämningsmagasin.  

Figur 2.4. En gräsmatta kan vara en bra infiltrationsyta om 
markförhållandena är lämpliga. 
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Många typer av hårdgjorda ytor i befintlig 
bebyggelse skulle kunna bytas ut mot olika 
typer av permeabla ytor för infiltration. Ett 
flertal exempel är speciellt lämpliga i 
bostadsområden där trafikbelastningen inte 
är så hög och tillgången på öppna ytor är 
betydligt större. Ett bra exempel på detta är 
det dagvatten som rinner av tak i 
småhusområden. Istället för att leda detta 
till dagvattenledningar kan man låta det 
infiltreras i gräsmattan på den omgivande 
tomten, se figur 2.5. Takvattnet är en av de 
minst förorenade av dagvattentyperna och 
har i allmänhet inte så stor påverkan på 
halterna av föroreningar i grundvattnet. Ett 
annat exempel är att byta ut asfalten på 
parkeringsplatser mot något genomsläppligt 
material som till exempel grus eller hålsten 
av betong. (Stahre, 1999) 

Vägar och gångstigar kan läggas upphöjt med sluttande gräsmattor på sidorna istället för att 
ha stenkanter på sidorna av vägen som leder vattnet ner i dagvattenledningar genom 
gallerbrunnar. När man har infiltration vid vägar bör man vara försiktig om sand eller vägsalt 
infiltreras på grönytor (Larm, 1994). Sand kan sätta igen ytan och göra det svårt för vattnet att 
tränga ner i marken. Salt kan lösas upp och orsaka förorening av grundvattnet. Ett annat 
alternativ för vägar är användningen av genomsläpplig asfalt där nederbörden kan infiltreras 
direkt på vägytan och minska avrinningen avsevärt. Erfarenhet av denna typ av material är 
inte så god då porerna i materialet, vilka gör infiltrationen möjlig, kan sätta igen redan efter 5 
år om trafikbelastningen är relativt hög. Åtgärder finns för att minska igensättningen, till 
exempel en form av dammsugning, men genomsläppligheten kommer ändå att minska 
successivt. (Stahre, 2004) 

Skötsel av infiltrationsanläggningar
Med tiden finns en risk att infiltrationsanläggningar kan sättas igen av partikulärt material 
som fastnar i markytan. Till en början kan detta material göra avskiljningen mer effektiv då 
det fungerar som ett filter, men kan senare göra så att vattnet infiltreras långsammare och 
risken för översvämning ökar. För att minska denna negativa effekt kan det vara nödvändigt 
att avlägsna materialet som fastnar ovanpå markytan. I de fall dagvattnet är mycket förorenat 
kan växtlighet på infiltrationsytan få ett innehåll av höga metallhalter som beskrivits ovan. 
Denna växtlighet kan bestå av en gräsmatta och gräsklippet kan då behövas tas om hand för 
att inte metallerna ska gå tillbaka till naturen. Det bör till exempel inte läggas på en vanlig 
kompost. 

2.5.2 Perkolation 

Ordet perkolation kommer från latinets perkolàre som betyder genomsila. Vid perkolation 
använder man sig av underjordiska magasin för fördröjning av dagvattnet. Magasinen är 
fyllda med genomsläppligt material som kan vara stenar, en så kallad stenkista. Perkolation är 
en typ av infiltration fast den inte sker direkt vid markytan. På samma sätt som för 

Figur 2.5 Takdagvatten kan infiltreras på 
omgivande tomt. 
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infiltrationsytor gäller det att magasinets djupaste del måste vara en bit ovanför den högsta 
grundvattennivån. Vattnet leds till perkolationsmagasinet via ledningar för dagvatten från 
hårdgjorda ytor. Då magasinet är nedgrävt under marken behövs inte lika stor markyta tas upp 
som för infiltration för att vattnet ska hinna ledas undan och är därför lämpligt där det finns 
ont om öppna ytor. Vattnet lämnar magasinet genom infiltration genom omliggande mark till 
grundvattnet. Dagvattnet som förs till perkolationsanläggningar bör inte vara alltför förorenat 
då det finns risk för att föroreningarna följer med ner i grundvattnet. Risken för 
grundvattenförorening är större för perkolationsanläggningar än för markinfiltration då vattnet 
inte passerar det översta marklagret där en stor det av föroreningsavskiljningen sker. (Larm, 
1994)

Skötsel av perkolationsanläggningar
En nackdel med perkolationsmagasinen är risken för igensättning av jord eller föroreningar 
som förs med dagvattnet (Stahre, 1999). Efter uppskattningsvis några decennier är magasinet 
så igensatt att det måste grävas upp och bytas ut. Detta är en ganska stor process då magasinet 
ligger en bit ner under marken. För att minska igensättningen och öka magasinets livslängd 
kan man skydda magasinet med en omgivande fiberduk eller låta dagvattnet passera genom en 
sandbädd innan det når magasinet. I fallet med sandbädd behöver denna rensas eller bytas ut 
med jämna mellanrum. Detta är dock en betydligt mindre arbetskrävande åtgärd att byta ut 
hela magasinet. 

2.5.3 Dammar 

En damm för dagvattenhantering kan fylla flera olika syften. Förutom fördröjning och 
utjämning av flödet kan även rening av olika föroreningar uppnås. 

Det finns två typer av dammar: Våta dammar som alltid har en vattenspegel och torra dammar 
som torkar ut mellan nederbördstillfällena. Dammar är den vanligaste typen av 
omhändertagande av vägdagvatten i Europa och USA (Larm, 1994). I detta projekt behandlas 
enbart våta dammar och beskrivningen nedan bygger på denna avgränsning. 

Viktiga egenskaper hos dammen
En stor del av tungmetallerna i dagvattnet är bundna till partiklar och kan avskiljas genom 
sedimentation. I en damm sjunker hastigheten på vattenflödet och partikulärt material kan 
sedimentera ner på botten. För att denna avskiljning ska vara så effektiv som möjligt måste 
dammen vara utformad på ett så bra sätt som möjligt. Nedan presenteras de viktiga 
egenskaperna hos en sedimentationsdamm. 

Storlek – För att så mycket av det partikulära materialet som möjligt ska hinna sedimentera 
måste dammen ha en viss storlek för att vattnet ska få tillräckligt lång uppehållstid. De största 
partiklarna sedimenterar fortast och de minsta tar betydligt längre tid. Är dammen för liten 
hinner inte de minsta partiklarna sedimentera och de följer då med vattenflödet till 
recipienten. Tungmetaller adsorberas bäst på små partiklar och det är viktigt att även dessa 
hinner sedimentera i dammen. En studie av fyra dagvattendammar i Sverige har visat att ett 
förhållande mellan dammens yta och ytan på det hårdgjorda avrinningsområdet där dammens 
yta är 2,5 % är optimalt för en damm. Att göra dammen större än så ökar bara avskiljningen 
av suspenderat material marginellt. Dessa studier har uppmätt avskiljning av suspenderat 
material till mellan 60-84 % (German, 2003). 
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Djup – För att dammen ska fungera bra som metallavskiljare krävs att dammen är tillräckligt 
djup för att förhindra återslamning av sedimenten vid höga och turbulenta vattenflöden. Ett 
djup på mellan 1-2 m rekommenderas ofta (German, 2003). Blir dammen för djup kan 
problem med syretillförseln uppstå. Problemet med återlösning av metaller under reducerande 
förhållanden beskrivs i kapitel 2.3 om föroreningar. 

Form - Det är också viktigt att ta hänsyn till strömningsförhållandena genom dammen för att 
utnyttja dammens storlek så bra som möjligt och undvika döda zoner i dammen där vattnet 
står still. 

Dammar som näringsfälla
En damm kan också anpassas för att vara lämplig för att minska halten näringsämnen i 
dagvattnet. Dammen bör då vara grundare för att gynna vattenlevande växter som kan ta upp 
näringsämnen. För att en så bra avskiljning som möjligt av näringsämnen ska ske bör 
växtligheten skördas och forslas bort från dammen. Om växterna däremot får stå orörda 
frigörs mycket av näringsämnena åter till vattnet vid nedbrytningsprocesserna som sker av 
döda växter. Förutom att växterna själva tar upp näringsämnen ur vattnet kan bakterier och 
små organismer växa på växternas yta. Så växer en stor del av de viktiga 
denitrifikationsbakterierna som omvandlar kväve i form av nitrat, som är löst i vatten, till 
kvävgas som avges till luften. (Greppa Näringen, 2005) Denitrifikationen tillsammans med 
sedimentationen av partikelbundet fosfor, är den nettoavskiljning av näringsämnen som sker i 
en damm där växtligheten inte tas bort. 

Växtlighet i dammarna
Växter i och kring dammarna kan också ha betydelse för dammens effektivitet på andra sätt 
än att avskilja näringsämnen. En viktig faktor för avskiljningen av tungmetaller är att 
uppehållstiden i dammen är tillräckligt lång så att partiklarna hinner sedimentera. Växter i 
dammen bromsar upp vattenflödet och ger vattnet en längre omsättningstid och bättre 
sedimentationsmöjligheter. Dessutom avger växterna 95% av vattnet som tas upp ur marken 
till omgivningen så att även mängden vatten minskar. Dammen får dock inte bli för igenväxt 
då detta minskar dammens vattenvolym och risken för kanalbildning och döda zoner ökar. 
(Greppa Näringen, 2005) Exempel på uppbromsande vattenväxter visas i figur 2.6. 

Dammar för avskiljning av flera typer av föroreningar
För att få en avskiljning av flera olika föroreningar kan man bygga dammen i flera olika 
etapper eller göra ett system av flera dammar. Den första delen av dammen bör bestå av en 
djupare del. Det beror på att störst ansamling av sediment sker närmast inloppet där de största 
partiklarna faller ut. Dammen kan avslutas med en grundare del med mycket växtlighet där 

Figur 2.6 Vattenväxter kan snabbt spridas i en damm. 
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huvuddelen av upptaget av näringsämnena sker. Man kan också ha en damm som följs av en 
våtmark för att få ännu bättre avskiljning av näringsämnen. Våtmarken är idealisk för 
avskiljning av kväveföreningar eftersom den kan inrymma både aeroba och anaeroba delar 
vilket är en förutsättning för kväveavskiljning. I stadsmiljö är sällan näringsämnen de 
föroreningar som orsakar störst problem för recipienten och en vanlig sedimentationsdamm 
ger ofta tillräcklig rening innan utsläpp till recipienten. (Larm, 2000) 

Ytor för anläggning av dammar
En svårighet med att anlägga dammar i stadsmiljö är att de kräver ganska stora fria ytor. Detta 
problem kan lösas med att man anlägger dammar i befintliga parkmiljöer eller leder vattnet i 
öppna kanaler till områden där det finns plats att anlägga en damm (Svensson et al, 2002). 
Vid projektering av ny bebyggelse är det lättare att se till att det avsätts tillräcklig plats för 
dagvattenhanteringen än att bygga dammar i befintlig bebyggelse. Om det är ont om plats kan 
en liten damm anläggas med huvudsyftet att jämna ut vattenflödet. Vattnet kan sedan ledas 
vidare till en större damm för rening eller ut i recipienten. Vart vattnet leds beror på 
föroreningsinnehållet vilket i sin tur beror på avrinningsområdet. Dessa små dammar kan även 
ha estetiska värden i området. Små dammar kan vara svårare att sköta då de ofta får problem 
med igenväxning av alger (Stahre, 2004) 

Skötsel av dammar
Dammarna kräver mer skötsel och underhåll än de tidigare nämnda LOD-lösningarna. Ett 
problem med dessa är att hålla växtligheten på en önskvärd nivå. Problemet med igenväxta 
dammar har nämnts ovan, och växtligheten måste hållas under kontroll. Det finns flera olika 
metoder för detta. Ett sätt är att ta bort växter manuellt med jämna mellanrum när dammarna 
börjar bli för tätbevuxna. Försök med att plantera in fisk i dammarna för att hålla växtligheten 
nere har gjorts men det verkar inte som detta är en idealisk lösning för dagvattendammar. De 
fiskar som inplanterats under olika försök är gräskarpar. Dessa fiskar är växtätare och 
konsumerar olika grova växter beroende på ålder och storlek. De äter ungefär sin egen vikt 
per dag och kan väga upp till 30 kg (Aneboda Aquaservice, 2001). Ett problem med dessa 
fiskar är att de inte äter hela växter utan lämnar upp till 70 % av de avbitna växterna flytande i 
dammen. Då kan växterna brytas ner relativt fort och stora mängder näringsämnen frigörs till 
vattnet (Kyrksjöprojektet, 2001). Detta kan leda till syrebrist i dammen som förutom de 
biologiska effekterna orsakar en återlösning av metaller till vattnet ur sedimenten. Dessutom 
kan fisk i allmänhet röra upp sediment från botten, så det är inte lämpligt att ha fisk i 
sedimentationsdammar. Många dammar får också problem med att algtillväxten blir väldigt 
stor. Algerna kan lägga sig som ett lock på dammen och orsaka syrebrist.  

Även de dammar som fungerar i perfekt balans behöver skötas. Det sedimenterade materialet 
som ligger på botten behöver tas upp ur med jämna mellanrum. Hur ofta detta bör ske är inte 
riktigt klarlagt då dammarna i Sverige först nu börjar uppnå en ålder då det är aktuellt för 
borttagande av sediment. Pettersson föreslår att sedimenten ska avlägsnas varje höst för att 
minska återutlösningen av metaller under vintern samt återslamningen av sediment under de 
stora dagvattenflödena under snösmältningen (Pettersson, 1996). Att ta bort sediment från 
botten av en damm är en dyr process så att ta bort sediment varje år är inte ekonomiskt 
försvarbart. I North Carolina i USA har man riktlinjer som säger att när djupet i dammen är 
75 % av originaldjupet bör dammen muddras och det uppgrävda sedimentet används som 
landfyllnad (Land-Of-Sky Regional Council, 2005). Hur mycket material som sedimenterar 
varje år beror på avrinningsområdet och ett generellt tidsintervall för muddring är svårt att 
uppskatta. Förslag på tidsintervall mellan 10-15 år används som tumregel i Nordamerika 
(German, 2000). 
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2.5.4 Andra LOD-lösningar

I detta avsnitt beskrivs metoder som också kan användas för lokalt omhändertagande av 
dagvatten, men som inte har samma spridning som de som nämnts ovan. 

Befintliga vattendrag
Om det redan finns bäckar eller vattendrag i ett område kan man utreda om man kan avleda 
dagvattnet till dessa. Lämpligheten av avledningen till sådana vattendrag beror på 
känsligheten hos recipienten och sammansättningen av det avledda dagvattnet. Detta behöver 
dock utredas noga så att inga naturliga områden förstörs på grund av dagvattnets innehåll av 
potentiellt farliga ämnen eller plötsligt stora flöden vilka kan orsaka erosion. (Lönngren,  
2001)

Gröna tak/Sedumtak
Ett sätt att minska det totala flödet av dagvatten är att använda så kallade gröna tak på 
byggnader, se figur 2.7-2.8. Gröna tak är tak som är belagda med växtlighet som ofta är en 
blandning av taklök, fetbladsväxter och olika mossarter. Växterna läggs på ett dränerande 
skikt som kan vara några centimeter tjockt. De flesta mindre regn tas upp helt av det gröna 
skiktet. Vid kraftigare eller långvariga regn mättas taket och då rinner allt vatten av taket och 
någon alternativ dagvattenhantering behövs också. På lång sikt tas ungefär hälften av 
nederbörden upp av taken. (Stahre, 2004) En undersökning av flera gröna tak i södra Sverige 
har fokuserat på gröna taks påverkan på sammansättningen av ämnen i dagvattnet (Czemiel 
Berndtsson et al, 2005). Denna studie har kommit fram till att de gröna taken i regel minskar 
halten kväveföreningar i dagvattnet men inte några andra föroreningar. Däremot kan taken 
vara en källa till flera olika näringsämnen om taken gödslas, framför allt kalium och fosfor. 
Gödslingen av taken bör optimeras så att ett så litet tillskott av näringsämnen till dagvattnet 
som möjligt sker men att taken ändå överlever. Urlakning av materialet i taket kan också 
påverka sammansättningen av ämnen i dagvatten på samma sätt som tak i andra material. De 
gröna taken fungerar alltså bäst för att minska den totala mängden dagvatten och inte för 
avskiljning av föroreningar ur dagvattnet. Dessutom kan gröna tak påverka klimatet i området 
genom att höja luftfuktigheten vilket är bra i torra stadsmiljöer, samt är ett bra isolerande 
material.  (Czemiel Berndtsson et al, 2005) 

Filter
Ett annat alternativ för att minska halten föroreningar i dagvattnet är att sätta in filter i 
dagvattenbrunnar, ledningar eller på andra platser där dagvattnet passerar. Försök har gjorts 

Figur 2.7 Hus med sedumtak Figur 2.8 Sedumtak i närbild 
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där filtren placerats direkt i rännstensbrunnen och har haft som huvudsyfte att filtrera bort 
partiklar och därmed också minska utsläppen av tungmetaller (Johansson, 2000). Filtren tar 
betydligt mycket mindre plats i anspråk jämfört med till exempel gröna infiltreringsytor 
(Hallberg et al., 2004). Ett problem med filter är att de har begränsad kapacitet och skulle 
fungera bäst under en jämn belastning vilket dagvattenflödet inte är. Försök med filter i 
kombination med andra reningsanläggningar har visat lovande resultat. I Västerås har försök 
gjorts med en sedimentationsdamm följt av ett filtersystem. Filtersystemet bestod av två olika 
filter för reduktion av tungmetaller. I det första filtret avskiljs partiklar större än en viss 
diameter. Det andra filtret består av två olika fyllningar som renar vattnet genom adsorption, 
jonbyte och utfällning, se figur 2.9-2.10. Olika fyllningsmaterial testades samtidigt på 
Mälardalens Högskola för att ta fram så effektiva filtreringslösningar som möjligt (Färm, 
2003). Filtren kan användas för att få bort lösta metaller vilka inte kan avskiljas i 
sedimentationsanläggningar. Om filter används efter en sedimentationsanläggning kan lösta 
metaller avskiljas ur vattnet och metaller som löses upp under anaeroba förhållanden kan 
fångas upp (Hallberg et al., 2004). 

2.5.5 Förebyggande åtgärder 

Även om mycket av källorna till föroreningarna i dagvatten är diffusa finns det saker man kan 
göra för att minska dem. Det största bidraget av föroreningar kommer från fordonstrafiken 
och den bästa åtgärden för att minska föroreningshalterna vore att minska trafiken. 

För att minska halten av vissa metaller kan man måla ytor på byggnader som består av bar 
metall. Framför allt finns koppar i material på tak och zink i bland annat lyktstolpar 
(Pettersson, 1996). 

Ett annat sätt att minska mängden föroreningar i dagvattnet är att sopa gatorna där mycket av 
de partikelbundna föroreningarna från trafiken hamnar. Försök med detta har gjorts på 
Huskvarnavägen i Jönköping och visats vara en bra metod för att minska mängden sediment 
från vägen. På detta sätt avskiljs även de föroreningar som binder till partiklarna. (German, 
2003)

Det sätt som mest effektivt minskar mängden dagvatten är att försöka minska andelen 
hårdgjord yta där dagvatten behöver tas om hand. Detta är lättast vid projektering av ny 
bebyggelse (Larm, 1994). Flera olika alternativ till hårdgjorda ytor finns i avsnittet om 
infiltration.

Figur 2.10 Filtermaterial av barkflis 
från Västerås. Bildkälla: Färm (2003) 

Figur 2.9 Filtersystem från Västerås. 
Bildkälla: Färm (2003) 



19

En orsak till föroreningar i dagvatten från trafiken är förutom själva fordonen slitaget av 
vägbanan. Genom att ha en bättre slitstyrka på vägmaterialet kan man minska mängden 
småpartiklar från vägen som kan spolas med dagvattnet (Hallberg, 2004). 
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3 Dagvatten i Örebro 

3.1 Historik 

I Örebro byggdes det första avloppssystemet under 1880-talet. Systemet byggdes i två 
oberoende delar på vardera sidan Svartån. Ledningarna var avsedda för enbart spillvatten men 
fick även ta emot stora mängder regnvatten. Detta orsakade stor överbelastning av systemet 
och i slutet av 1800-talet tillsattes en utredning för att komma till rätta med problemet. Ett 
förslag att spillvatten och regnvatten skulle ledas separat i ett duplikat system togs fram och 
fastställdes i stadsfullmäktige 1906. (Bäckman, 1984) 

Detta ledde till att Örebro blev en av de första städerna i Sverige med duplikat avloppsnät och 
att det idag inte finns några kombinerade ledningar kvar i Örebro. Det har därför varit möjligt 
att ta hand om dagvattnet separat utan att behöva bygga om ledningssystemet. För att ha en 
speciell hantering av dagvattnet krävs att systemen är separerade så att spillvatten inte 
kommer in i de anläggningar som är gjorda för dagvatten. Mer om detta finns i kapitlet om 
dagvatten, 2.1 . 

Då man länge såg dagvattnet som rent släpptes det i Örebro ut i recipienterna Lillån och 
Svartån utan rening. Under 1980-talet uppstod debatten om hur rent dagvatten egentligen är 
och vilka föroreningar dagvatten kan ta med sig till recipienten. Ett examensarbete gjordes 
1987 av Göran Duberg från Luleå Tekniska Högskola som kartlade hur mycket av några 
vanliga föroreningar som tillförs Svartån och Lillån från dagvattnet. De undersökta 
parametrarna var kemisk syreförbrukning (COD), kväve (N), fosfor (P), bly (Pb), zink (Zn) 
och koppar (Cu). Föroreningsmängderna togs fram genom en schablonmodell framtagen vid 
Chalmers tekniska högskola och bygger på att avrinningsområden klassificeras i olika 
grupper. Resultatet av detta arbete redovisas i tabell 3.1. (Duberg, 1987) 

Tabell 3.1. Totala mängder föroreningar i dagvattnet i Örebro enligt Duberg, 1987. 
Ämne Mängd  [kg/år]
COD 1 420 000 
N 20 190 
P 3 391 
Pb 2 182 
Zn 3 434 
Cu 949

Något år senare började frågan om rening av dagvatten diskuteras inom kommunen på 
initiativ av Martin Ahlfors som då jobbade på det som idag heter Miljökontoret i Örebro. En 
diskussion uppstod inom kommunen mellan Miljökontoret och Tekniska förvaltningen som 
ansvarar för vatten och avlopp i Örebro (Wiklund, 2005). Man beslutade sig för att se över om 
dagvattnet behövde omhändertas och renas innan det släpps ut till recipient. I vissa städer 
uppstår hydrauliska problem vid kraftig nederbörd med översvämningar och erosion på 
befintliga vattendrag. I Örebro har man inte haft de hydrauliska problemen och 
dagvattenhanteringen har här som mål att minska föroreningsmängderna i Svartån och Lillån 
(Strömberg, 2005). I andra städer, som till exempel Kalmar, har man byggt 
dagvattenanläggningar för utjämning och fördröjning av hydrauliska skäl och har då fått en 
rening på köpet (Andersson, Håkan, 2005). 



22

1989 kom Örebros första miljövårdsprogram på remiss och hade titeln Miljövårdsprogram 
1990-1995. I detta program fanns mål med dagvattenhanteringen specificerade som 
”Dagvatten bör omhändertas genom infiltration, eller om det inte är möjligt fördröjas före 
bortledning till de större vattendragen”. Kraven på dagvattenhanteringen skärptes sedan och i 
Miljövårdsprogram 1994-1998 står att ”År 2000 ska minst 50 % av dagvattnet tas omhand 
lokalt” (Lundin, 1998). Detta krav uppfylldes ej och idag, 2005, är det ungefär 12 % av det 
totala dagvattenflödet som tas om hand innan utsläpp till Svartån eller Lillån. Idag Örebro 
miljömål för 2010 står målet att 50 % av de tungmetaller som transporteras via dagvattnet ska 
passera en reningsanläggning innan det når recipienten. (LOD-gruppen, 1997) 

För att dessa mål om dagvattenhantering skulle kunna förverkligas sattes en arbetsgrupp 
samman 1990 vars syfte var att se över dagvattenhanteringen i Örebro. Denna grupp kallas 
LOD-gruppen och bestod då, och gör fortfarande, av personal från VA-, park- och 
gatuavdelningen på Tekniska förvaltningen tillsammans med personer från Miljökontoret och 
Stadsbyggnadskontoret. Detta för att få in krav på dagvattenhantering från början vid 
planering av nyexploatering. (Eriksson, G, 2005) 

Det första dokumentet från LOD-gruppen presenterades under 1991 och innehöll en 
problembeskrivning av dagvattnets miljöpåverkan och riktlinjer för omhändertagandet av 
dagvattnet i Örebro. (LOD-gruppen, 1991) 

LOD-gruppen fortsatte sedan med att undersöka hur mycket föroreningar som kommer från 
olika områden i Örebro. Staden delades in i områden som grundades på det befintliga 
dagvattennätet. Varje område gicks sedan igenom med avseende på vilken typ av verksamhet 
som fanns inom området. Mängden förväntade föroreningar från ett område beräknades med 
hjälp av litteraturvärden för områden med liknande användning och förslag på hur man skulle 
minska belastningen av dagvattnet i just det området togs fram. Mellan åren 1991 och 1996 
gick man igenom dessa områden och förslag på dagvattenanläggningar togs fram. En del av 
dessa åtgärder byggdes och listas i tabell 3.2. (LOD-gruppen, 1997) 

Tabell 3.2 Åtgärder för dagvattenhantering i Örebro mellan åren 1991-1996. (Källa: LOD-
gruppen, 1997) 
År Åtgärd
1993 Två dagvattendammar byggdes i Älvtomtabäcken 
1994 Två dagvattendammar byggdes i Åby industriområde 
1995 Lamelloljeavskiljare installerades i dagvattenledningen vid Östra 

Bangatan
1996 Dagvattendammen vid kv. Krubban byggdes 

De första dammarna projekterades av personer som jobbade inom LOD-gruppen. Då det i 
början av 1990-talet inte fanns så mycket kunskap om hur dagvattendammar skulle 
dimensioneras försökte man själva ta hänsyn till vattenflöden och att bottendjupet skulle vara 
lämpligt för sedimentation. (Eriksson, G, 2005) 

Dammarna konstruerades för att underlätta avskiljning av suspenderat material, till vilket 
mycket metaller adsorberas. Hastigheten  på vattenflödet skulle minskas så att en lång 
uppehållstid i dammen var möjligt. De första två dammarna placerades utmed vattendraget 
Älvtomtabäcken och ingick i det första område LOD-gruppen undersökte. Dammarna blev 
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betydligt billigare att bygga än man trott och pengarna räckte även till att bygga två 
dagvattendammar vid industriområdet Åby. (Eriksson G, 2005) 

För att underlätta det fortsatta arbetet med dagvattendammarna beslutade man sig 1993 för att 
dela upp skötseln av dammarna mellan de olika avdelningarna Parkavdelningen och VA-
avdelningen. Parkavdelningen fick ansvaret för skötseln över högsta högvattenyta och VA-
avdelningen har ansvar för skötseln under högsta vattenyta samt in- och utlopp. (Eriksson G, 
2005)

LOD-gruppen arbetade också med att sprida information till bostadsbolag och industrier 
angående åtgärder vid ombyggnad/förändring av industri- och bostadsområden. (LOD-
gruppen, 1997) 

Efter några år av intensivt arbete med dagvattendammarna beslutade man sig 1996 för att 
bromsa arbetet med att bygga fler dagvattendammar innan man utvärderat de dammar man 
hade i drift. Man hade då lagt ner pengar på att bygga fem dammar som man inte visste hur 
väl de fungerade (Classon, 2005). 

Man var också osäker på hur förorenat dagvattnet från de olika områdena egentligen var. 
Halterna tungmetaller och andra föroreningar i dagvattnet i Örebro uppskattades med hjälp av 
litteraturvärden och inga ordentliga undersökningar med provtagning av vattnet hade gjorts. 
(Eriksson, A, 2005) 

Flera projekt genomfördes då på uppdrag av Tekniska förvaltningen för att utreda dagvattnets 
påverkan och dammarnas reningseffekt. Två projekt utfördes av Enstedts Limnologiska 
Konsultbyrå där försök med vattenmossa respektive sedimentfällor användes. Dessa rapporter 
visade att halten metaller i vattnet i Svartån och Lillån stiger under passagen genom Örebro, 
men att halten var lägre 1999 än 1997 (Enstedt, 1999). Försöken med sedimentfällor i två 
dagvattendammar visade att dammarna har en avskiljande effekt på tungmetaller och minskar 
utsläppet till recipienten (Enstedt, 1998). 

Under åren 1999-2003 ingick dagvattendammen Krubban i ett forskningsprojekt på Chalmers 
Tekniska Högskola i Göteborg. Inom detta projekt togs ett stort antal vattenprover vid flera 
punkter i dammen och dessutom togs prover på bottensedimenten. Denna undersökning visar 
att mellan 50-82 % av alla tungmetaller avskiljs i Krubban, se tabell 3.3. Resultatet visar att 
dagvattendammar kan vara ett bra sätt att avskilja tungmetaller. Det har inte gjorts några 
liknande undersökningar på de andra dammarna i Örebro, men det är troligt att avskiljningen 
inte blir lika hög då de andra dammarna inte har lika stor yta jämfört med hårdgjord yta.
(German, 2003)

Tabell 3.3. Resultat från uppmätta halter i Krubban enligt German, 2003 

Under år 2000 byggdes ytterliggare en dagvattendamm i anslutning till industriområdet 
Boglundsängen. Området var från början projekterat att bli ett stort damm- och 

Förorening Avskiljningseffektivitet [%]
Zink 82
Koppar 75
Bly 82
Kadmium 50
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våtmarksområde men då marken består av ett mycket tjockt lager lera blev detta för dyrt och 
man begränsade sig till en dagvattendamm på västra sidan av vattendraget Lillån (Eriksson A, 
2005). Då denna damm anlades hade arbetet med dagvatten kommit betydligt längre och man 
hade bättre erfarenhet av hur dammar skulle byggas för att uppnå så bra avskiljning som 
möjligt. Denna damm projekterades inte av personer inom kommunen utan gjordes av 
konsultfirman Tyréns (Tyréns, 2000). 

Vid anläggandet av dammarna i Örebro har mycket arbete lagts ner på växtligheten i och 
kring dammarna. Ett stort antal växter har planterats runt alla dammarna, förutom den vid 
Boglundsängen. Syftet med dessa planteringar var flera, både att dammarna skulle se vackra 
ut och att växterna skulle förbättra avskiljningen av föroreningar (Krafve, 2005). Buskar och 
träd runt dammen skuggar vattenytan vilket ger en minskad produktionen av alger i vattnet. 
Plantering runt dammarna är bra även ur säkerhetssynpunkt (Larm, 2000). Planeringen av 
växtligheten gjordes av Peter Gaunitz från Alnarp (Krafve, 2005). Förteckningar över vilka 
arter som planterats och på vilka platser finns sparade. Sedan planteringarna gjordes har 
växtligheten utvecklats kring dammarna. Vissa planterade växter har trängts undan medan 
andra naturligt förekommande växter i området har tagit plats. I och kring de flesta dammarna 
ser man djurliv och spår av djur som lever i och kring dammen. 

3.2 Örebros situation idag 

Örebro kommun har tagit fram en dagvattenstrategi, vilken antogs 2005-06-23, som man 
arbetar efter. Strategin innehåller bland annat riktlinjer för hur dagvatten från olika 
markanvändningsområden ska tas om hand och hur man ska arbeta för att försöka hindra 
utsläpp vid källan. De olika ansvarsområdena för olika avdelningar när det gäller hantering av 
dagvattendammarna som beskrivits i kapitel 3.1 är tydligt nedskrivna. (Örebro kommun, 
2005)

I Örebro miljömål finns målet att till 2010 ska 50 % av de metaller som transporteras via 
dagvattnet ska ledas via en reningsanläggning innan de når recipient. För att detta mål ska 
uppnås behöver fler anläggningar för hantering av dagvattnet byggas då endast 12 % 
dagvattnet genomgår någon form av behandling idag. (Örebro kommun, 2005) 

Ledningsnätet för dagvatten i Örebro är väldimensionerat och översvämningar orsakade i 
dagvattensystemet är sällsynta. De översvämningar som förekommer sker i spillvatten- 
systemet men kan ändå indirekt orsakas av dagvatten. Vid hög belastning på dagvattennätet
kan dagvatten tränga in till spillvattenledningarna. Detta problem är något man arbetar med 
enligt Örebros miljömål. (Andersson, Hanna, 2005) 

I Örebro har innehållet av bakterier i Svartån varit högre än önskvärd då man vill att vattnet i 
ån ska vara badbart. Man har i Örebro jobbat mycket med att hitta felkopplingar i 
ledningsnätet. Även felkopplingar av spillvattenledningar med låg belastning kan påverka 
bakteriehalten i dagvattnet relativt mycket. Bakterier kan även följa med dagvattnet när det 
passerar parker, trädgårdar och andra grönytor. Spillning från vattenfåglar och andra djur i 
och omkring ån påverkar bakteriehalten. (Borg, 2005) 

De flesta dammarna är inte placerade i några naturliga vattendrag, så flödet genom dammarna 
är mycket litet under torrperioder och  består endast av inläckande grundvatten. Detta ger en 
mycket stor variation i dammarnas vattennivå då mycket vatten avdunstar under torra perioder 
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och vattennivån sjunker. Bygärdesbäcken som rinner genom Örebro får ta emot mycket 
dagvatten och under sommaren 2005 genomfördes flödesmätningar för att undersöka 
variationen i flödet beroende på vädret. Bäcken har ett grundflöde på ungefär mellan 0,25 och 
0,50 kubikmeter/sekund enligt flödesmätningar under juni och juli 2005. Under ett mycket 
kraftigt regn uppgick flödet till 8,2 kubikmeter/sekund. Så stora variationer är dock ovanliga. 
Betydligt vanligare är att flödet är tio gånger större än grundflödet under nederbördsperioder 
jämfört perioder utan regn. (Borg, 2005) 

Idag är sju dagvattendammar i drift i kommunens regi i Örebro, se figur 3.1. Flera av dessa är 
vackert planterade och ligger på parkmark men då inga tydliga skötselplaner finns har 
växtridåer med mestadels sly gjort att de är svårtillgängliga och ligger lite undanskymt. Trots 
att skötselansvaret är tydligt uppdelat finns inga driftrutiner på varken VA- eller 
parkprocessen. (Andersson, Hanna, 2005). 

Bristen på skötselrutiner är ett problem som Örebro kommun delar med många andra 
kommuner. Ofta läggs mycket tid och arbete ner på att projektera och bygga dammarna 
medan skötselfrågorna skjuts på framtiden. I Örebro finns mycket kompetens inom de olika 
avdelningarna på Tekniska förvaltningen när det gäller vad som behövs göras för att 
upprätthålla dammens funktion och utseende. Problemet är att det inte finns några pengar 
avsatta för skötseln av dagvattendammarna och det inte är ett prioriterat område. (Krafve, 
2005)

En del av skötseln bör göras med jämna mellanrum från det dammen tas i drift. Ett exempel 
på detta är att ta bort sly som snabbt kan växa upp runt dammen. Ju större buskarna hinner bli 
desto svårare är det att ta bort dem (Andersson, Hans, 2005). Då detta inte har gjorts är några 
av dammarna ganska igenväxta och svårtillgängliga. De är inte heller så vackra inslag i miljön 
som de skulle kunna vara om en del av växtligheten gallrades bort så att dammens 
vattenspegel blev synlig. En blid på alsly som vuxit upp runt dammen vid Åbyvägen visas i 
figur 3.2.

Figur 3.1 De befintliga dagvattendammarna är markerade med röd punkt. Den 
gröna punkten representerar en oljeavskiljare som finns i dagvattennätet. 
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Idag finns i stort sett inga fasta skötselrutiner varken hos parken eller VA. Ett undantag är att 
gräset slås längs med ena sidan av Krubban. De besiktningar som görs är oftast spontana eller 
efter uppmaning från allmänheten (Borg, 2005). Trots att skötseln är tydligt avgränsad enligt 
dagvattenstrategin finns det vissa åtgärder som skulle kunna samordnas, till exempel 
avlägsnande av skräp. Problemet med nedskräpning av dammar är något som de flesta 
kommuner med dagvattendammar har stött på (Jervidalo, 2005). Speciellt när det gäller 
dammar där mycket människor är i rörelse som till exempel i bostadsområden. I Örebro har 
man hittat allt från godispapper till en piskställning i Krubban som är den mest lättillgängliga 
dammen i Örebro (Borg, 2005). 

Vid dagvattendammen vid Sandbackavägen byggde man en grillplats med vindskydd för 
uppmuntra till att området kunde användas som friluftsområde och ett trevligt utflyktsmål för 
boende i närheten. Tyvärr förekom det mycket sabotage vid området och efter en tid brändes 
vindskyddet ner. (Andersson, Hans, 2005) 

För att uppmuntra fastighetsägare att lägga pengar på lokalt omhändertagande av dagvatten 
kan ägare till fastigheter större än 3 000 m2 ansöka om bidrag för dagvattenhantering inom 
den egna fastigheten. Ansökan som lämnas in till kommunen innan anläggandet ska innehålla 
vilken typ av åtgärd man planerar och hur man dimensionerat denna. Fastigheten ska inte 
släppa ifrån sig mer dagvatten än om marken vore oexploaterad. Tillsammans med 
dimensioneringen ska en skötselplan finnas så att man kan upprätthålla den beräknade 
funktionen. Som stöd till dimensioneringen har man satt upp riktlinjer för hur höga halter av 
vissa tungmetaller och hur stort flöde som får lämna fastigheten med dagvattnet. När åtgärden 
är utförd och godkänd av kommunen utbetalas ett bidrag som motsvarar maximalt 15 % av 
erlagd tomtyteavgift. (Anderson, Hanna, 2005) 

Figur 3.2 Alsly kan vara ett problem när det gäller skötseln av 
dagvattendammar.
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3.3 Dagvattenhantering i framtiden i Örebro 

I Örebro har man goda erfarenheter av dammar som reningsmetod för dagvatten. För att uppå 
målet i dagvattenstrategin med att 50% av metallerna som transporteras via dagvattnet i 
Örebro ska renas arbetar man i LOD-gruppen med att hitta ytterligare områden som är 
lämpliga för dagvattenanläggningar. Man vill bygga anläggningar som kan ta hand om 
dagvatten från större områden eller områden som antas vara mer belastade av föroreningar. 
Under 2005 utreds möjligheten att bygga dagvattendammar på två olika platser i Örebro, se 
figur 3.3. Det ena förslaget är att bygga en dagvattendamm i närheten av Gustavsvik för att ta 
hand om dagvattnet från industriområdet Aspholmen innan det leds vidare till 
Bygärdesbäcken. Fördelen med detta förslag är att man kan få en bra rening av ett dagvatten 
som innehåller höga föroreningshalter. Nackdelen är att dagvattnet måste pumpas till dammen 
vilket leder till höga driftskostnader. Enligt det andra förslaget behandlas dagvattnet genom 
att hela Bygärdesbäcken leds genom en dagvattendamm vid Skebäck innan utloppet till 
Svartån. I det senare förslaget renas betydligt mer vatten då Bygärdesbäcken tar emot 
dagvatten från stora delar av den södra delen av Örebro tätort. Då kan man använda sig av de 
naturliga lutningen och behöver inte använda pumpar. Nackdelen med detta förslag är att 
förorenat vatten blandas med relativt rent vatten och reningsanläggningen måste vara mycket 
stor för att en bra rening ska kunna uppnås. (Borg, 2005) 

En önskan som finns på Tekniska förvaltningen i Örebro är att man ska kunna ta fram 
dammarna mer som vackra inslag i parkmiljön och även ta tillvara på de estetiska värdena 
(Classon, 2005). Som nämnts tidigare är flera av dammarna vackert planterade men 
igenväxta. Inom kommunen finns stor kunskap om hur man ska sköta dammarna, men som 
nämnts tidigare är begränsningen att det inte finns pengar till skötseln. För att få en bra skötsel 
skulle det behöva tillföras pengar specifikt till dammskötseln, både till att sköta parkens del 
och den del som ligger på VA-avdelningen.  

Tappstället

Skebäck

Figur 3.3 De två olika platserna som är aktuella för nya dagvattendammar 
är Tappstället och Skebäck. 
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I vissa fall kan det finnas en konflikt när det gäller skötseln och anläggandet av dammarna i 
fråga om det estetiska värdet. När det gäller avskiljandet av olja är det som är bra för reningen 
inte det vackraste alternativet. Olja flyter på vattnets yta och för att öka oljeavskiljningen kan 
man bygga utloppet så att det tar vatten en bit under vattnets yta så att oljan bildar en film på 
dammens yta. På så sätt kan oljan avskiljas men under tiden får dammen en oljehinna som 
inte anses vara så vacker. För dammarna i Örebro gäller att de i första hand är 
reningsanläggningar och i andra hand vackra inslag i miljön (Persson, 2005). Det måste finnas 
en balans mellan hur vacker och tillgängliga dammarna får vara så att de inte blir lockande för 
bad och annan aktivitet som både kan vara skadlig för människor och förstöra reningen, se 
figur 3.4. 

När det gäller dagvattendammen vid Boglundsängen är denna enbart byggd för rening. 
Marken och slänterna runt dammen är inte planterade alls då området ligger på en plats där 
väldigt få människor rör sig, se figur 3.5. Under de närmaste åren kommer området runt 
dammen vid Boglundsängen förändras. Den kommer vara en del av ett våtmarksområde som 
byggs av kommunbiologen Mats Rosenberg vilken även kommer att fungera som 
rekreationsområde för människor (Rosenberg, 2005). Man har under hösten 2005 börjat bygga 
cykelvägar kring dammen för att öka tillgängligheten till området. Dammen är idag inte 
särskilt estetiskt tilltalande då det i stort sett bara är sandslänter ner till vattenytan. För att 
dammen ska smälta in bättre i ett framtida park och rekreationsområde bör den kanske 
planteras på liknande sätt som de andra dagvattendammarna i Örebro kommun. 

Figur 3.4. Krubban är ett exempel som både vacker och 
effektiv för rening. 

Figur 3.5 Marken kring dammen Boglundsängen är inte planterad. 
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Dammar är ett bra sätt att rena förorenat dagvatten innan det når recipienten, men det är inte 
allt dagvatten som är så förorenat att det behöver renas. Mycket av dagvattnet från 
bostadsområden kommer från tak och detta dagvatten är relativt rent. Detta dagvatten skulle 
kunna infiltreras i marken på tomtmark, se kapitel 2.5.1. På så sätt kan man minska 
dagvattenflödet i ledningarna och även motverka en sänkning av grundvattnet vilket kan 
orsaka sättningar i marken. Man kan också fokusera på att rena det mest förorenade 
dagvattnet från industriområden och tungt trafikerade vägar. Många villaområden har 
takvatten kopplat till dagvattenledningar som skulle kunna infiltreras på tomten. Detta kan 
också vara något för vissa områden med flerfamiljshus som till exempel Rosta och Solhaga 
där det finns gott om grönområden mellan de hårdgjorda ytorna. För att åstadkomma en sådan 
förändring skulle det behövas ett incitament till villaägarna då det ofta behövs någon form av 
morot för att åstadkomma förändringar. Vid ny- och ombyggnation när nya detaljplaner 
skapas finns oftast kravet om fördröjning av dagvatten inom tomtmark för att få bygga. 
(Andersson, Hanna, 2005) 

Det största problemet att lösa i framtiden är att hitta ett bra sätt att ta hand om dagvattnet från 
de centrala delarna av Örebro där i stort sett all yta är hårdgjord och bidrar med stora flöden 
dagvatten under nederbördstillfällen. Ett annat problem i innerstaden är att det inte finns 
någon yta tillgänglig för fördröjning eller rening av dagvattnet. Detta gör att stora flöden helt 
orenat dagvatten går till recipienten från dessa områden. För att förbättra situationen skulle 
man kunna leda en del av dagvattnet till områden  med dammar utanför staden där 
markförhållanden för detta är lämpligt. Man vill helst undvika att behöva pumpa dagvatten 
mot den naturliga flödesriktningen då det är mycket kostsamt och kräver underhåll. (Eriksson 
G, 2005) 

Ett alternativ för dagvattenrening som man hoppas på i framtiden är någon typ av filter som 
kan sättas direkt i rännstensbrunnar och som kan avskilja föroreningar direkt. Det pågår 
forskning kring olika filtertyper för dagvattenrening men man har inte hittat något med den 
reningsförmåga och hållbarhet som är önskvärd (Eriksson G, 2005). Dessutom blir det 
hydrauliska problem eftersom filtret begränsar kapaciteten i brunnen och ökar risken för 
översvämning (Andersson, Hanna, 2005). 

Eftersom dagvatten som rinner ner från tak är betydligt mindre förorenat än det som rinner av 
vägar och parkeringsplatser skulle detta vatten kunna kommat till nytta i stadens parker och 
planteringar. Många av de träd som finns inne i staden hämmas i tillväxten på grund av att de 
inte får tillräckligt med varken vatten eller syre till rötterna då det inte finns så mycket 
utrymme som de behöver. Försök med så kallad skelettjord har gjorts vid plantering av träd 
vid Örebros centralstation. Skelettjord är planteringsjord som blandas med ungefär 2/3 
makadam som kan hålla både luft och vatten. Jorden läggs som ett magasin runt planteringen 
för att underlätta rotsystemets utveckling (Econova, 2005). Resultatet av planteringarna inne i 
Örebro visar att de träd som planterats med skelettjord har en mycket bättre utveckling än de 
som bara planterats i planteringsjord. Kostnaden vid plantering med skelettjord är högre än 
vid traditionell plantering men kan vara det enda sättet att hålla trädplanteringar i stadsmiljö 
vid liv under längre tid. (Krafve, 2005) 

En uppgift för framtiden i LOD-gruppen är att hitta ett sätt att tydliggöra vikten av lokalt 
omhändertagande av dagvatten i de planer som skrivs vid nyexploatering. Förhoppningsvis 
kommer införandet av det tidigare nämnda LOD-bidraget att öka intresset bland 
fastighetsägare att satsa på dagvattenhantering på den egna marken. 
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4 Sedimentprovtagning i dammar 

Då syftet med arbetet var att ta fram skötselplaner till Örebros dagvattendammar behövde 
dammarna som är i drift undersökas. En av de delar som ingår i en skötselplan för 
dagvattendammar är borttagande av bottensediment. Hur ofta detta bör göras och hur man ska 
ta hand om de borttagna sedimenten är en viktig fråga att utreda. Genom att ta prover på 
sedimenten i de olika dammarna och mäta sedimentdjupet får man viktig information behövs 
för att lägga upp en skötselplan. I detta kapitel beskrivs hur provtagningen av sediment i detta 
projekt har gått till. 

4.1 Vilka dammar som valts ut och varför 

Av Örebros totalt 7 dagvattendammar valdes 4 ut för provtagning av sedimenten eftersom en 
undersökning av alla dammarna skulle vara alltför tidskrävande. Alla befintliga dagvatten- 
anläggningar finns markerade på kartan i figur 4.1. Förutom de 7 dagvattendammarna finns en 
oljeavskiljare utsatta. De utvalda dammarna har olika egenskaper som var intressanta för 
jämförelser. Till exempel olika typer av avrinningsområden vilket borde ge olika 
sammansättning av metaller i sedimenten. De dammar som inte undersöktes var dammarna 
vid Vaktelvägen, Skråmsta byväg och Ladugårdsängen. Dammen vid Vaktelvägen 
misstänktes inte fungera på grund av att den är för liten och har därför en för kort 
uppehållstid. Dammen vid Skråmsta byväg muddrades år 2003 på grund av ett stort utsläpp av 
organiskt material från en livsmedelsindustri som har en produktionsanläggning inom 
dammens avrinningsområde. Sedimentlagret i denna damm är troligtvis så tunt att det är svårt 
att göra bra mätningar i denna damm. Anledningen till att dammen vid Ladugårdsängen inte 
undersökts är att man trott att skötselansvaret för denna damm legat på fastighetsägare vilket 
under detta arbete visats sig vara felaktigt.

Figur 4.1 Karta över Örebro med samtliga dagvattenanläggningar markerade. 
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4.2 Syftet med undersökningen 

Syftet med provtagningen av sedimenten var att få reda på hur höga halter av metaller som 
finns i dammarnas bottensediment. Detta avgör på vilket sätt sedimenten ska behandlas vid en 
eventuell muddring. Sedimentens tjocklek mättes också för att få en uppskattning av hur 
mycket material som sedimenterar per år. Halten metaller tillsammans med mängden avskiljt 
sediment ger en indikation på hur väl dammen fungerar för rening av dagvattnet. Mängden 
sediment i dammen påverkar avskiljningsgraden av suspenderat material då dammens volym 
minskar ju mer sediment som ligger på botten. En minskad volym ger kortare uppehållstid 
vilket ger en sämre avskiljning. Vid för tjocka lager av sediment behöver dammen muddras 
för att upprätthålla önskad avskiljning.

Provtagning av sedimenten är också en bra metod för att se hur påverkat ett området är av 
föroreningar när man har begränsat med tid och pengar. Om halten tungmetaller i dagvattnet 
ska analyseras behöver en stor mängd vattenprover tas och analyseras för att få en tydlig bild 
av föroreningarna i avrinningsområdet eftersom halterna varierar så mycket. Till detta krävs 
avancerad utrustning och kostar mycket pengar. Samband mellan halterna föroreningar i 
vattnet och i sedimentet i dammen har visats och sedimentprov är betydligt enklare och 
billigare att göra. 

En annan del av undersökningen hade som syfte att inspektera dammarnas situation med 
avseende på växtlighet för att se om dammarna behöver någon skötsel i form av röjning av 
växtlighet kring eller i dammen. 

4.3 Metod för provtagning och analys 

För att få en bra fördelning av proverna i dammen mättes provtagningspunkterna ut genom att 
ett rutnät lades ovanpå en karta över dammen. På detta sätt var det enkelt att markera ut 
provtagningspunkterna jämnt fördelat i dammen. En karta över varje damm med 
provtagningspunkterna markerade finns redovisade under rubriken för varje damm i kapitel 5. 
Sedimentdjupet mättes vid alla punkterna och analys av metallhalten gjordes på prover tagna 
vid de punkter markerade med svart. Tre prover togs för analys i varje damm, medan 
sedimentdjupet mättes på några fler punkter. 

Provtagningen i dammarna skedde vid två separata tillfällen. Vid det första tillfället togs 
prover för metallanalys då den första provtagaren inte höll helt tätt så att sedimentproppens 
tjocklek kunde mätas. Båda gångerna användes en så kallad rörprovtagare men med lite olika 
utföranden. Den första provtagningen gjordes med provtagaren i figur 4.2. Denna sänktes ner 
i dammen varpå luften i röret pressades ut genom hål i toppen på provtagaren. Kanterna på 
röret skar sedan ner i sedimenten så att sedimenten gick in i rörets botten. När provtagaren 
sedan drogs upp slöt en gummiplatta tätt i rörets topp och sedimentprovet följde med upp. Vid 
mätningen av sedimentdjupet vid det andra provtagningstillfället användes en rörprovtagare 
som var monterad på en metallstång som trycktes ner i sedimenten, se figur 4.3. När 
provtagaren nått ner i sedimenten släpptes en metallcylinder ner som tryckte till en 
gummipropp på ovansidan av provtagaren för att skapa undertryck så att sedimentproppen 
följde med upp. Sedimentproppen mättes sedan med linjal. Bottenmaterialet i de flesta 
dammar består av lera och det blir en tydlig gräns mellan det svarta sedimentet och den grå 
leran, vilket gjorde det möjligt att avgöra sedimentets tjocklek. 
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Analysen av metallhalten i sedimenten utfördes sedan av AnalyCen Nordic AB i Lidköping 
genom ICP-AES (Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry). Denna 
metod är en optiskt metod som bygger på att olika ämnen avger ljus med karaktäristisk 
våglängd vid höga temperaturer. Provet förs in i ett plasma som bildas av argongas med 
temperatur upp till 10.000°C. Ljuskänsliga detektorer uppfångar ljusets våglängd och 
intensitet så att halter av olika ämnen i ett prov kan bestämmas (Analytica, 2005). De metaller 
som analyserades var koppar, kadmium, zink, krom, bly och nickel. Även halten torrsubstans 
analyserades. 

Halterna av metaller i sedimenten jämfördes sedan med värden framtagna av Naturvårds- 
verket. Det finns flera olika typer av värden att jämföra halterna med. De värden som 
motsvarar sediment som är helt opåverkade av människan kallas för jämförelsevärden och 
baseras på nutida värden i norra Sverige. Sediment som påverkats under en längre tidsperiod 
av till exempel atmosfäriskt nedfall men inga direkta punktkällor kallas bakgrundsvärden och 
varierar på olika platser i Sverige. Ett klassificeringssystem som man ofta använder sig av 
bygger på ett stort antal sedimentprover som är tagna över hela Sverige. Systemet delar in 
halterna i fem klasser från klass 1, som innehåller mycket låga halter som ska motsvara 
förhållandena i områden som helt undgått mänsklig påverkan, till klass 5, där halterna är 
mycket höga och dessa halter har endast uppmätts ett fåtal gånger i Sverige. Klasserna 1 till 3 
är satta så att de innefattar 95 % av halterna i sedimenten som undersökts. Halterna i klass 4 
och 5 förekommer endast lokalt i förorenade sediment. Klassindelningen visas i tabell 4.1. 

Figur 4.2 
Sedimentprovtagare 1 

Figur 4.3 
Sedimentprovtagare 2 
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Tabell 4.1 Tillståndsklassning för sediment. Halter i mg/kg Ts. (Naturvårdsverket, 2002) 

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5
Metall Mycket låg halt Låg halt Måttligt hög halt Hög halt Mycket hög halt
Kadmuim < 0,8 0,8–2 2–7 7–35 > 35
Krom < 10 10–20 20–100 100–500 > 500
Koppar < 15 15–25 25–100 100–500 > 500
Nickel < 5 5–15 15–50 50–250 > 250
Bly < 50 50–150 150–400 400–2000 > 2000
Zink < 150 150–300 300–1000 1000–5000 > 5000
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5 Resultat 

Nedan redovisas de resultat som uppmätts vid provtagning samt en beskrivning av dammarna 
utifrån litteratur, intervjuer samt den besiktning som gjorts vid provtagningstillfällena. De 
analysresultat som redovisas i detta kapitel är medelvärden av de analyserade proverna. 
Fullständiga analysresultat finns i bilaga 1.1-1.24. 

5.1 Krubban 

Krubban är Örebros mest undersökta och utvärderade dagvattendamm. Dammen är byggd 
som tre sammanhängande dammar som binds ihop av smala passager. Dammarna anlades 
1996 i samband med att ett nytt bostadsområde byggdes i Ringstorp, se figur 5.1 och 5.2 för 
karta över dammen och en bild på området. Under år 2003 gjordes omfattande provtagningar 
av vattnet och sedimentet i Krubban som en del av en doktorsavhandling på Chalmers i 
Göteborg (German, 2003). Avskiljningsgraden av tungmetaller i Krubban är enligt denna 
undersökning mellan 50-82% för de olika metallerna.  

Vattnet leds sedan vidare från Krubban till recipienten Lillån ungefär 1 kilometer uppströms 
Hjälmaren, genom en ca 1 kilometer lång dagvattenledning. (Borg, 2005) 

5.1.1 Avrinningsområde 

Dammarnas avrinningsområde består av industriområdet Bettorp och bostadsområdet 
Ringstorp. Ytan är 40 ha med ungefär 40% hårdgjord yta. Delar av avrinningsområdet 
användes tidigare som militärt övningsområde. Ungefär 24% av avrinnings- området består av 
delar av industriområdet Bettorp. (Borg, 2005) 

5.1.2 Utseende 

Krubban består som nämnts ovan av tre sammanhängande dammar. Dessa dammar är 
långsmala och binds ihop av grunda passager vilka ökar syresättningen i vattnet. Dammen är 
byggd så att den även ska kunna ta hand om dagvattnet från en planerad utbyggnad av 
bostadsområdet. Förhållandet mellan dammens yta och den hårdgjorda ytan i 
avrinningsområdet är 7,3%. Detta gör att dammen än så länge är överdimensionerad om man 

Figur 5.1 Karta över Krubban 
med utsatta provtagningspunkter. 

Figur 5.2 Bild av Krubbans första damm. 
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utgår från att det optimala värdet 2,5% som tidigare beskrivits i kapitlet 2.3.5 om 
sedimentationsdammar. Den totala ytan av de tre dammarna är 11 800 m2 och dammarnas 
djup är mellan 1,2-1,7 m vilket är lämpligt för en sedimentationsanläggning som beskrivits 
tidigare. (German, 2003) 

Marken närmast dammen är vackert planterad och dammen är omtyckt av de boende i 
området som använder den som rekreationsområde. I de tre dammarna kunde ett rikt djurliv 
observeras, en stor mängd iglar, sniglar och andra små vattenlevande djur. Även i burkarna 
med de tagna proverna simmade en stor mängd mycket små (upp till 2 mm) djur omkring. 

5.1.3 Provtagning 

Sedimentproven togs i de två första dammarna då det enligt tidigare studier visats att det 
endast sker en mycket liten avskiljning av föroreningar i den sista dammen (German, 2003). I 
den första dammen togs sex prover och i den andra tre. Den första dammen är uppdelad i två 
delar som skiljs åt av ett grunt stensatt parti. Hälften av proverna i den första dammen togs 
före det grunda partiet och hälften togs efter.

De upptagna sedimentproverna i Krubban var svarta och geléartade. De hade en ganska stark 
oljelukt och en oljelik hinna kunde iakttas på dammens yta.  

5.1.4 Resultat av provtagning 

Metallhalter
Halterna av tungmetaller i Krubban visas i tabell 5.1. Delarna av dammen har numrerats och 
1a är det första delen i den första dammen, 1b är den andra delen i den första dammen och 2 
är den andra dammen. 

Tabell 5.1. Medelvärde av tungmetallhalter i sedimenten i Krubban och klassning enligt 
naturvårdsverket, se tabell 4.1. 

Metaller Cd Cr Cu Ni Pb Zn 
Krubban 1 
Halt [mg/kg 
Ts]

1,1 25,0 129,3 15,7 81,3 526,7

Klass 2 3 4 3 2 3
Krubban 2 
Halt [mg/kg 
Ts]

1,2 28,3 140,0 18,7 77,0 610,0

Klass 2 3 4 3 2 3
Krubban 3 
Halt [mg/kg 
Ts]

1,0 27,0 99,7 17,0 55,0 430,0

Klass 2 3 3 3 2 3
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Sedimenttjocklek
I Krubban sedimenterar de största mängderna i den första dammen. Tjockleken på sedimenten 
varierade inte särskilt mycket mellan första och andra delen i dammen utan var mellan 15-20 
cm tjockt. Då dammen i Krubban är 9 år gammal ger det en sedimenteringshastigheten på 
ungefär 2 cm per år. 

I den andra dammen är sedimentdjupet mindre, mellan 5-10 cm förutom vid inloppen där 
djupet var närmare 30 cm. 

5.2 Åbyvägen 

Dammen vid Åbyvägen anlades 1994 för att ta hand om dagvattnet från delar av det 
intilliggande industriområdet Åby och en bit av motorvägen som går igenom Örebro. 
Dammen byggdes på mark mellan Åbyvägen och Svartån i höjd med platsen där den tidigare 
dagvattenledningen hade sitt utlopp till recipienten Svartån, se figur 5.3 för en karta över 
dammen och figur 5.4 för en bild av dammen. Enligt en undersökning gjord 1997 innehåller 
sedimenten i Åbydammen halter tungmetaller som är inom klasserna två och tre, enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, förutom koppar och zink som har halter i klass fyra 
(Enstedt, 1998). Med hjälp av schablonvärden beräknades den totala mängden av vissa 
metaller som avskiljs per år i Åbydammen i samma rapport till 6 kg bly, 3 kg koppar och 6 kg 
zink (Enstedt, 1998).

Vattnet leds från dammen genom en underjordisk dagvattenledning ungefär 4 meter till 
Svartån.

5.2.1 Avrinningsområde 

Avrinningsområdet består av 10 ha mark där 8 ha är klassat som lätt industriområde varav 
ungefär hälften är hårdgjord yta. Den resterande ytan på 2 ha är ett grönområde som ligger 
mellan fastigheterna. I området ligger mark som används till uppställningsplats för lastbilar 
och trafiken i området består till stor del av tunga fordon. Resten av avrinningsområdet utgörs 
av E18/E20 och är en sträcka på ungefär 700 m. 

Figur 5.4 Bild av Åbydammen Figur 5.3 Karta över Åbydammen 
med utsatta provtagningspunkter 
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5.2.2 Utseende 

Ytan på dammen vid Åbyvägen är ca 750 m2 stor och djupet är ca 2 m. Dammens area i 
förhållande till avrinningsområdet är 1,5% vilket ligger under det rekommenderade på 2,5%. 
Dammen ligger förhållandevis lågt beroende på att de befintliga dagvattenledningarna ligger 
långt ner i marken (Eriksson, 2005). Vattenytan hamnar därför lågt och en tröskel har byggts 
för att förhindra vatten från Svartån att rinna in i dammen vid normal vattenföring. Denna 
tröskel har byggts om för att minska inflödet från Svartån men vid mycket höga flöden i 
Svartån kan vatten ändå tränga in i dammen.

5.2.3 Provtagning 

Vid den första provtagningen närmast inloppet i dammen fastnade rörprovtagaren i 
sedimenten och knuten till repet lossnade. Detta resulterade i att provtagaren fick hämtas 
manuellt från botten på dammen. Rörelserna i sedimenten på grund av detta gjorde att 
provpunkten fick flyttas ett par meter från den utmätta punkten. Vid kontakt med botten 
bubblade gas upp ur sedimenten. 

Utseendet på sedimenten påminner om dem i Krubban. Sedimenten var även här svarta och 
geléartade. Lukten från sedimenten är ganska frän men har inte den tydliga oljelukt som 
sedimenten i Krubban.  

5.2.4 Resultat av provtagning 

Metallhalter
Halterna av tungmetaller i dammen vid Åbyvägen visas i tabell 5.2. 

Tabell 5.2 Medelvärde av tungmetallhalter i sedimenten i dammen vid Åbyvägen och 
klassning enligt naturvårdsverket. 

Sedimenttjocklek
I Åbydammen var sedimentet tjockast vid inloppet där tjockleken var ungefär 16 cm. I resten 
av dammen varierade sedimenttjockleken mellan 2-10 cm. Tunnast var sedimentlagret längs 
med dammens kanter. Det är svårt att sätta någon generell sedimentationshastighet då 
sedimenttjockleken varierar så i dammen, men antagandet 1 cm per år är rimligt. 

5.3 Sandbackavägen 

Dammen vid Sandbackavägen anlades 1993 och har som syfte att avskilja både tungmetaller 
och näringsämnen. Älvtomtabäcken passerar genom dammen vid Sandbackavägen på väg till 
Svartån och detta ger ett ständigt flöde genom dammen även vid torrperioder, se figur 5.5 och 
5.6 för karta över dammen och en bild av dammen. Medelvattenföringen har uppskattats till 
0,5 m3/s. Dagvatten från en del av bostadsområdet Mellringe tillförs dammen från ett dike. 
För att så mycket näringsämnen som möjligt ska kunna avskiljas bör växtligheten skördas och 

Åbyvägen Cd Cr Cu Ni Pb Zn
Halt [mg/kg Ts] 1,21 42,7 186,7 31,0 130,0 926,7
Klass 2 3 4 3 2 3
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avlägsnas då de näringsämnen som bundits i växten frigörs när den bryts ner. Detta sker inte 
vid dammen vid Sandbackavägen. En viss avskiljning av näringsämnen sker ändå genom 
denitrifikationsprocesser och att fosfor kan binda till partiklar och sedimentera till dammens 
botten. Vid provtagningstillfället var den största delen av ytan täckt med vattenväxter. 

5.3.1 Avrinningsområde 

Avrinningsområdet till Älvtomtabäcken består till stor del av jord- och skogsbruk som inte 
brukar vara några stora källor till tungmetaller. Däremot kan vattnet innehålla näringsämnen i 
form av kväve och fosfor vilket var anledningen till att även en avskiljning av näringsämnen 
var önskvärd vid konstruktionen av dammen. Endast en liten del av vattenflödet till dammen 
är dagvatten som kommer ifrån ett bostadsområde i närheten. 

5.3.2 Utseende 

Dammens yta är ca 4000 m2 och har en ganska cirkulär form. Den specifika ytan för dammen 
är 4,9%. Detta skulle kunna betyda att dammen nästan är dubbelt så stor som rekommenderat 
men är tyvärr inte hela sanningen. Eftersom Älvtomtabäcken rinner igenom dammen blir 
omsättningstiden betydligt kortare än om dagvattnet var det enda tillflödet till dammen. Det 
går därför inte att jämföra den specifika arean på denna dammen med den specifika arean för 
de andra dammarna. Bäckens in- och utlopp är placerade i var sin ände av dammen medan 
inloppet för dagvattnet ligger nästan vinkelrätt mot in- och utloppet i den östra kanten, se 
kartan i figur 5.5. Vid inloppet finns en stensättning mellan inflödet från bäcken och själva 
dammen som följs av ett skibord. Detta har byggts för att bredda inflödet och på så sätt 
minska kanalbildningen genom dammen. Dammen är ungefär 1 meter djup och har två 
djupare delar som har ett djup på närmare två meter. Dessa ligger på den västra respektive 
östra sida av dammen. 

Dammen har ett utseende som smälter in i naturen i omgivningen och under provtagningen 
kunde ett rikt djurliv observeras, bland annat olika arter av sjöfågel, till exempel en hel familj 
sothöna, samt fiskar med storlek upp till 30 cm. 

Figur 5.5 Karta över dammen vid 
Sandbackavägen med utsatta 
provtagningspunkter

Figur 5.6 Bild av dammen vid 
Sandbackavägen
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5.3.3 Provtagning 

I dammen vid Sandbackavägen togs tre prover på olika ställen i dammen. Det var svårt att få 
upp några stora mängder sediment då sedimentlagret på botten var tunt. Sedimentproven hade 
här en betydligt brunare färg än i Åbydammen och hade en mer dyig och mindre fast 
konsistens jämfört med de andra dammarna. Lukten på sedimenten var inte heller lika 
påtaglig som i de andra dammarna utan luktade mer som sjöbotten. 

5.3.4 Resultat från analys av prover 

Metallhalter
Halterna av tungmetaller i dammen vid Sandbackavägen visas i tabell 5.3. 

Tabell 5.3 Medelvärde av tungmetallhalter i sedimenten i dammen vid Åbyvägen och 
klassning enligt naturvårdsverket. 

Sedimenttjocklek
Sedimentet i dammen är ungefär 10 cm tjockt på många ställen i dammen. Innanför inloppet 
är sedimentlagret ungefär 20 cm. Detta ger en sedimentationshastighet på ungefär 1 cm per år 
i den största delen av dammen och över 3 cm per år vid inloppet. 

5.4 Boglundsängen 

Dammen vid Boglundsängen anlades år 2000 för att ta emot vatten från närliggande 
industriområden och även smältvattnet från kommunens snötipp. En karta visas över dammen 
i figur 5.7. Där syns inloppet av dagvattnet till vänster och inloppet av smältvatten i 
nederkant. En bild över dammen visas i figur 5.8. 

Sandbackav. Cd Cr Cu Ni Pb Zn
Halt [mg/kg Ts] 0,56 25,7 20,3 20,0 20,3 120,0
Klass 1 3 2 3 1 1

Figur 5.7 Karta över dammen 
vid Boglundsängen med utsatta 
provtagningspunkter

Figur 5.8 Bild över dammen vid 
Boglundsängen
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5.4.1 Avrinningsområde 

Avrinningsområdet består av industriområdena i Boglundsängen och Vivalla. I 
Boglundsängen ligger bland annat två tryckerier och en fordonstvätt vilka genom diffusa 
utsläpp skulle kunna bidra till föroreningar i dagvattnet (Carlsson, 2005). Avrinningsområdet 
till dammen är 57 ha varav ungefär hälften är hårdgjord yta. 

5.4.2 Utseende 

Dammen i Boglundsängen är ungefär 4800m2 och har en viss likhet med bokstaven U, se 
figur 5.7. Den specifika arean för dammen är 1,7%. Under snösmältningen är belastningen på 
dammen betydligt högre och uppehållstiden minskar. Inloppet och utloppet är i var sin ände 
av dammen. Inloppet från snötippen ligger mitt emellan dessa. Vid utloppet finns ett 
bräddningsdike där vatten från dammen kan bräddas till den intilliggande Lillån, som även är 
dammens recipient. Bräddningsdiket byggdes senare än dammen då man upptäckte att 
vattennivån vid vissa tillfällen var så hög att dammen inte räckte till. 

Omkring denna damm finns ingen planterad växtlighet, men omkringliggande växtlighet har 
spridit sig runt dammen. Även flytväxter växer i dammen och fiskar kunde observeras. Dessa 
kan ha kommit in i dammen från Lillån vid ett bräddningstillfälle då bräddningsdiket varit 
vattenfyllt och fisken kommit in bakvägen från Lillån. 

5.4.3 Provtagning 

I dammen vid Boglundsängen togs fyra prover. Tre av dem togs vid in- och utloppen. Det 
fjärde provet togs i en del av dammen där flödet borde vara litet på grund av mycket 
växtlighet och dess läge i dammen. Se de utmärkta provtagningspunkterna på kartan i figur 
5.7.

Sedimentproverna i dammen var svarta och lika sedimenten i Åbydammen och Krubban. I 
den delen av dammen som är närmast utloppet från snötippen hade sedimentet en rödare färg 
troligtvis på grund av de järnföreningar som följer med smältvattnet. Diket som leder från 
snötippen till dammen har samma färg i botten. Man misstänker att dessa järnföreningar lakas 
ut från en gammal byggtipp som låg ungefär där snötippen ligger idag (LOD-gruppen, 1991). 

Precis vid mynningen av bäcken från snötippen fanns mycket fågelspår. Detta kan bero på att 
de dras till vattnets saltinnehåll (Rosenberg, 2005). Saltet kan följa med snön från plogade 
vägar som saltats. På stranden vid dammens östra sida fanns en stor mängd rådjursspår vilket 
tyder på att dammen används som vattenhål. 
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5.4.4 Resultat från analys av prover 

Metallhalter
Resultatet av provtagningen i dammen vid Sandbackavägen visas i tabell 5.4. 

Tabell 5.4 Medelvärde av tungmetallhalter i sedimenten i dammen vid Sandbackavägen och 
klassning enligt naturvårdsverket. 
Boglundsängen Cd Cr Cu  Ni Pb  Zn 
Halt [mg/kg Ts] 1,06 39,8 70,5 32,8 37,5 517,5 
Klass 2 3 3 3 1 3 

Sedimenttjocklek
Tjockleken på sedimenten är ungefär 5 cm i dammen förutom vid in- och utloppet där de är 
ungefär 7 cm. Det ger en sedimentationshastighet på ungefär 1 cm/år. 

5.5 Kontrollpunkter i Svartån 

Sedimentprov togs från två skilda platser i Svartån för att användas som referenser, se figur 
5.9. Ett av proven togs vid Snavlunda väster om Karlslund. Detta för att få ett sedimentprov 
uppströms Örebro tätort för att se innehållet av metaller i sediment som är opåverkade av 
staden. Det andra provet från Svartån togs vid Alnängen nedströms staden för att se om halten 
metaller i bottensedimenten ökar på grund av stadens utsläpp i ån. Värt att notera är att detta 
andra prov togs uppströms från avloppsverkets utlopp för att dagvattnets påverkan på 
Svartåns sedimentinnehåll skulle kunna särskiljas från det material som härstammar från 
rester av föroreningar i det renade spillvattnet. 

Snavlunda

Alnängarna

Figur 5.9 Två referensprov togs i Svartån 
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5.5.1 Avrinningsområde 

Området kring ån vid Snavlunda består huvudsakligen av åkermark. Innan Svartån når 
Snavlunda passerar den förbi flera samhällen som till exempel Fjugesta och Hasselfors. Dessa 
samhällen kan bidra till föroreningen av Svartån. 

På väg genom Örebro tar Svartån emot det vatten som lämnar dagvattendammarna och allt 
orenat dagvatten som transporteras i dagvattenledningar från staden. Två bäckar mynnar 
också ut i Svartån i Örebro innan Alnängarna, Älvtomtabäcken och Bygärdesbäcken. Dessa 
fungerar också som vägar för dagvattnet att nå Svartån. Bygärdesbäcken är inte en helt 
naturlig bäck utan det som från början var ett dike har byggts ut för att kunna rymma 
dagvatten från en stor del av de södra delarna av Örebro. Som nämnts tidigare togs 
sedimentproven vid Alnängarna innan utsläppen av renat spillvatten går ut i ån. Detta för att 
dagvattnets påverkan ska utgöra den huvudsakliga skillnaden mellan metallhalterna i 
sedimenten mellan de två provtagningspunkterna i Svartån. 

5.5.2 Provtagning 

På båda platserna i Svartån var sedimenten betydligt tunnare än i dagvattendammarna. Vid 
Snavlunda togs tre prov varav det endast i ett kunde urskiljas en tydlig sedimentpropp. På de 
andra provtagningspunkterna var sedimenten mycket tunnare. Vid Alnängarna var sedimenten 
ännu tunnare och det var svårt att få upp tillräckligt mycket material för att provet skulle 
kunna analyseras. Därför togs här samlingsprov, det vill säga att provtagaren sänktes ner flera 
gånger och det upptagna materialet samlades i samma hink. Provtagaren sänktes ner på olika 
platser inom samma område för att provet skulle representera hela området och inte bara en 
punkt.

Sedimenten från Svartån skiljer sig på flera sätt från sedimenten i dagvattendammarna; färgen 
är betydligt brunare, konsistensen mindre geléartad och mer dyig. Dessutom luktar 
sedimenten mindre. 

Tjockleken på sedimenten mättes inte vid de två referenspunkterna. 

5.5.3 Resultat från analys av prover 

Tungmetallhalterna i referensproverna i Svartån visas i tabell 5.5. 

Tabell 5.5 Medelvärde av tungmetallhalter i sedimenten i Svartån i höjd med Snavlunda och 
Alnängen och klassning enligt naturvårdsverket. 

Snavlunda Cd Cr Cu Ni Pb Zn
Halt [mg/kg Ts] 0,58 17,6 16,0 14,3 23,3 127,7

Klass 1 2 2 2 1 1

Alnängen
Halt [mg/kg Ts] 0,68 22,0 44,0 12,0 37,0 210,0

Klass 1 3 3 2 1 2
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5.6 Sammanställning av resultat 

Halterna av de olika metallerna varierar ganska mycket i de olika dammarna. I diagrammen i 
figur 5.9-5.14 redovisas halterna av de olika metallerna. Metallhalterna jämförs med värden 
på metallhalter i avloppsslam och gränsvärden för vad som får spridas på åkermark enligt 
Naturvårdsverket i figurerna nedan. Den blå linjen visar årsmedelvärden för slam som 
producerades i Örebros avloppsverk i Skebäck 2004 (Tekniska Nämnden, 2005), som främst 
används till gödningsmedel på energiskog och den röda linjen visar de gränsvärden som tagits 
fram av Naturvårdsverket för vilka metallhalter som får spridas på åkermark i Sverige. Då 
sedimenten från dagvattendammarna inte innehåller näringsämnen på samma sätt som 
avloppsslam är det inte aktuellt att sprida detta i jordbruket, men jämförelsen är ändå 
intressant för att visa på vilka halter som anses vara godtagbara att sprida i miljön. I de fall 
jämförelsehalterna inte visas i diagrammet är värdena högre halter än de som visas i figuren 
och anges då enbart i figurtexten. 

Figur 5.9. Kadmiumhalter i dammarnas sediment. Gränsen för vad som får spridas ut på 
jordbruksmark ligger på 2,0 mg/kg Ts och årsmedelvärdet i slammet från Skebäck 
är 0,93 mg/ kg Ts. 
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Figur 5.10. Kromhalter i dammarnas sediment. Gränsen för vad som får spridas ut på 
jordbruksmark ligger på 100 mg/kg Ts och årsmedelvärdet i slammet från 
Skebäck är 15 mg/ kg Ts. 

Figur 5.11. Kopparhalter i dammarnas sediment. Gränsen för vad som får spridas ut på 
jordbruksmark ligger på 600 mg/kg Ts och årsmedelvärdet i slammet från 
Skebäck är 245 mg/ kg Ts. 
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Figur 5.12. Nickelhalter i dammarnas sediment. Gränsen för vad som får spridas ut på 
jordbruksmark ligger på 50 mg/kg Ts och årsmedelvärdet i slammet från 
Skebäck är 11 mg/ kg Ts. 

Figur 5.13. Blyhalter i dammarnas sediment. Gränsen för vad som får spridas ut på 
jordbruks- mark ligger på 100 mg/kg Ts och årsmedelvärdet i slammet från 
Skebäck är 25 mg/ kg Ts. 
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Figur 5.14. Zinkhalter i dammarnas sediment. Gränsen för vad som får spridas ut på 
jordbruksmark ligger på 800 mg/kg Ts och årsmedelvärdet i slammet från 
Skebäck är 365 mg/ kg Ts. 

5.7 Diskussion kring metallhalterna i sedimenten 

I alla dammar märks en påverkan av mänsklig aktivitet då metallhalterna ligger över 
jämförelsevärdena. Däremot är metallhalterna inte alltid över bakgrundsvärdena. Detta kan 
tolkas på två sätt, det ena att dammarna inte avskiljer så mycket metaller som man hoppats på, 
det andra att dagvattnet är mindre förorenat än man befarat eller att det är mer partiklar som 
spolas av de hårdgjorda ytorna så att halten blir utspädd. Detta gäller framförallt halterna bly i 
sedimenten vilket kan ha sin förklaring i att blyhalterna i dagvattnet minskat sedan införandet 
av den blyfria bensinen och de blyföreningar som finns i bottensedimenten blivit utspädda 
med partikulärt material med lägre blyinnehåll. Halterna av bly i sedimenten ligger i klass 1 
eller 2 i dammarna. 

Som nämnts har de flesta dammar högre halter metaller än bakgrundsvärdena i sedimenten. 
Halterna zink, krom och nickel ligger i klass 3 i sedimenten i alla dammarna medan halterna 
bly och kadmium ligger i klasserna 1 och 2. Kopparhalten ligger i klass 3 och 4 i dammarna 
och visar störst avvikelse mot bakgrundshalterna. 

Den damm som har högst halter av metaller i sedimenten är dammen som ligger vid 
Åbyvägen. Detta är den enda damm som har halter som överskrider de tillåtna halterna för 
spridning av slam på åkermark. Jämfört med den tidigare undersökningen av Åbydammen 
(Enstedt, 1998) är de nu uppmätta halterna ungefär lika stora för kadmium och zink, medan 
värdena på koppar, bly och zink är betydligt högre än de prover som togs 1997. Dessa höga 
metallhalter beror troligtvis på att en del dammens avrinningsområde är motorvägen E18/E20 
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som passerar genom Örebro. Tungt trafikerade vägar är den största källan till tungmetaller i 
dagvatten.

Dammen vid Sandbackavägen har de lägsta halterna av metaller i sedimenten av dammarna. 
Detta var väntat då endast en liten del av vattnet till dammen kommer från dagvatten från ett 
bostadsområde i närheten. Detta vatten leds i ett öppet dike från bostadsområdet så det är 
möjligt att en del av det partikulära materialet sedimenterat på väg till dammen. Dessutom 
borde detta vatten inte vara så förorenat från början. Då avrinningsområdet till 
Älvtomtabäcken uppströms dammen består av mycket jordbruksmark vore det intressant att i 
framtida projekt undersöka halterna näringsämnen i vattnet i dammen, då de kan ha större 
påverkan på just den här dammen än tungmetallerna. 

Dammen i Boglundsängen har jämfört med de andra dammarna höga halter av nickel och 
krom men lägre av de andra metallerna i sedimenten. Utsläppen av nickel kan komma från 
läckage från de fordonstvättar som ligger i avrinningsområdet. Anledningen till att halterna av 
de andra metallerna är relativt låga i sedimenten kan beror på att salt tillförs dammen från 
snötippen. Detta leder till att lösligheten av vissa metaller ökar och en mindre andel av dessa 
fäster till partiklar och sedimenterar ner på botten.  

Krubban är en väl undersökt damm och avskiljningsgraden av metaller är hög så denna damm 
har fungerat som referensdamm vid utvärderingen av de andra dammarna, framför allt med 
avseende på sedimentens utseende. Enligt tidigare undersökningar förändras inte 
metallinnehållet i vattnet särskilt mycket i den sista av Krubbans dammar och inga prover 
togs i denna damm (German, 2003). Resultaten från provtagningarna av metallerna visar att 
halten inte varierar så mycket mellan dammarna men halterna är över lag något lägre än de 
som uppmätts i Germans studie, med undantag för halten krom som ligger lite högre 
(German, 2003). Förväntningarna innan provtagningen var att det mesta av sedimenten skulle 
sedimentera i den första delen av den första dammen och att sedimentlagret i den andra delen 
av den första dammen samt i den andra dammen skulle vara mycket tunt. Vid provtagningen 
visade det sig att sedimentlagret i den andra delen av den första dammen var ungefär lika 
djupt som i den första delen, det vill säga mellan 15-20 cm. I den andra dammen var 
sedimentlagret mellan 5-10 cm. Dessa resultat indikerar att partiklar kan följa med vattnet 
långt och troligtvis även virvla upp från den första dammens sediment vid höga flöden.

De två referensproven från Svartån visar att halterna av tungmetallerna i sedimenten vid 
Alnängen är högre för alla metaller förutom nickel jämfört med proven vid Snavlunda. Detta 
kan vara en indikation på att dagvattnet från staden påverkar halten föroreningar i 
bottensediment även i Svartån. Det partikulära material som följer med det dagvatten som 
rinner orenat ut i Svartån sedimenterar ner på botten i ån. Vatten som lämnar 
dagvattendammarna innehåller metaller i löst form som kan binda till partikulärt material och 
sedimentera när det lämnat dammen. Även en viss del partikulärt material som inte 
sedimenterat i dammen kan sedimentera när det nått Svartån. Halterna av metaller i 
sedimenten i de två proverna från Svartån är lägre för alla metaller jämfört med 
dagvattendammarna även om skillnaderna inte är så stora för nickel och krom. Det kan bero 
på att de diffusa utsläppen av dessa två metaller är små i de avrinningsområden som leder till 
de undersökta dammarna. 

Vid proverna i dammarna förväntades en högre metallhalt i sedimenten ju längre bort från 
inloppet provet togs eftersom halten metaller beror på partikelstorleken och de minsta 
partiklarna binder högre halter metaller och sedimenterar långsammare. Det var endast proven 
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i dammen vid Åbydammen som visade det resultatet. Vid de andra dammarna varierade 
halterna till synes mer slumpvis mellan provtagningspunkterna. Det kan beror på att flödet i 
dammarna är mer turbulent än förväntat vilket gör att sedimentationen är svår att förutsäga. 

5.8 Diskussion kring sedimenttjockleken i dammarna 

Det tjockaste lagret sediment fanns i den första dammen i Krubban och var mellan 15-20 cm. 
Även delar av den andra dammen hade ett sedimentlager som var över 20 cm. Detta är 
troligtvis inte tillräckligt för att en muddring av dammarna ska vara aktuell. Troligtvis 
behöver inte dammarna muddras förrän sedimentlagret överstiger 40 cm. Den viktigaste 
faktorn för att avgöra när sedimenten behöver avlägsnas från en damm beror på dammens 
kapacitet. Alla dammar har en gräns för hur mycket sediment de kan lagra. Blir det för 
mycket sediment följer det som är över kapacitetsgränsen med det genomströmmande vattnet 
ut ur dammen och till recipienten. Var gränsen för en damm går är svårt att beräkna och beror 
på flera olika faktorer men framförallt hur vattenflödet genom dammen ser ut. Ett turbulent 
flöde kan göra så att sedimenterade partiklar virvlar upp och spolas ur dammen. Ett lugnare 
flöde kan öka dammens sedimentationskapacitet. 

Vid den första provtagningen som skedde i juli 2005 verkade sedimenten i Åbydammen 
tjockare än det som uppmättes vid den andra provtagningen som skedde i oktober 2005. Inga 
mätningar av tjockleken gjordes vid den första provtagningen så detta är bara en uppskattning. 
Om uppskattningen stämmer kan det bero på att sediment spolats ut ur dammen vid 
nederbördstillfällen i juli. Så borde inte vara fallet om dammen inte är mättad. Vid det andra 
provtagningstillfället togs även ett sedimentprov upp vid Krubban vars sediment var mycket 
likt det som fanns i Åbydammen. Detta prov hade en torrsubstanshalt på 30 %. Då sedimenten 
är mycket lösa finns det en stor risk att de sköljs ur dammen vid häftig nederbörd. Denna 
renspolning vid häftig nederbörd har konstaterats vid den oljeavskiljare som finns i 
dagvattenledningen vid Östra Bangatan i Örebro (Eriksson, 2005). I det fallet installerades en 
flödesregulator under 2004 för att flödet ska hålla sig under den nivån att den avskiljda oljan 
ska spolas med vattnet till recipienten. 

Sedimentlagrens tjocklek varierar inte så mycket mellan de olika dammarna trots deras olika 
tid i drift. Detta kan bero på att dammarna kanske redan kan vara mättade och att ytterliggare 
sedimentation under lugna perioder spolas ur vid höga flöden under perioder med nederbörd. 

5.9 Felkällor 

Vid provtagningen av sedimenten finns flera faktorer som kan öka osäkerheten av resultatet.  

Vid den första provtagningen uppstod lite problem med provtagaren. Gummiplattan i toppen 
på sedimentprovtagaren höll inte helt tätt så att luft kunde komma in i provtagaren och en del 
av sedimenten följde inte med upp över vattenytan. Det gick inte heller att påverka hur djupt 
ner i sedimenten provtagaren sjönk, så även bottenmaterial kunde följa med upp och späda ut 
sedimentproverna. I ett av proven i Krubbans andra damm följde bottenmaterial i form av lera 
med provtagaren och halten av metaller i sedimenten kan ha blivit utspätt då bottenmaterialet 
har betyligt lägre halter av tungmetaller. För att minska risken för felaktiga resultat togs flera 
prover i varje damm och ett medelvärde räknades ut. De olika provpunkterna bestämdes i 
förväg för att få en så bra spridning som möjligt. Några av provtagningspunkterna fick dock 
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flyttas någon meter på de punkter där växtligheten var för tät för att sedimentprovtagaren 
skulle komma ner till botten.  

Då endast tre prover togs i varje damm får varje enskilt prov ganska stor betydelse för 
medelvärdet. De flesta prov låg inom ett ganska snävt intervall men några prover avvek och 
höjde respektive sänkte medelvärdet. Alla provresultat finns i bilaga 2. 

Den andra provtagaren som användes vid mätningen av sedimentdjupet var betydligt bättre på 
att behålla provet vid upptagningen. När bottenmaterialet bestod av lera höll den tätt och det 
gick lätt att få upp en sammanhållande sedimentpropp vars längd mättes med linjal. Om 
botten däremot bestod av grus eller sten höll provtagaren inte helt tätt och sedimentprovet 
rann ut. Detta gjorde att vissa punkter där prover skulle tas fick flyttas till platser där botten 
var mer gynnsam för provtagning. 

Avläsningen av sedimentens tjocklek var svår att göra exakt. Gränsens mellan bottenmaterial 
och sediment var inte helt tydlig i provtagaren och felet uppskattas till ± 2 cm. 

Osäkerheten i den kemiska analysen var 15 % för analys av alla metaller utom kadmium som 
har en analysosäkerhet på 25 %. 
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6 Funktionsstudie av dammen vid Åbyvägen 

När dammen vid Åbyvägen byggdes fanns inte så mycket kunskap om hur man bäst skulle 
anlägga dagvattendammar så dammen dimensionerades med känsla och erfarenheter från de 
tidigare dammbyggena vid Sandbackavägen och Vaktelvägen, se kapitel 3.1. 

Idag finns betydligt större kunskap om dagvatten och hur man kan ta hand om det för rening 
och fördröjning. Det har tagits fram flera olika modeller för att beräkna flöden av dagvatten 
och innehållet av föroreningar. Dessa bygger på att man använder olika litteraturvärden för 
sammansättningen i dagvattnet beroende på vilken typ av avrinningsområdet som leder till 
dammen. Det finns också datorprogram som beräknar ungefärlig volym eller yta som 
rekommenderas för dagvattenrening i olika typer av anläggningar. Det är intressant att studera 
en av dessa tidiga dammar med den kunskap som finns i dag för att hitta möjligheter till 
förbättringar av dammen och för att dra lärdom inför framtida projekt. 

En flygfoto av dammen med inritade dagvattenledningar visas i figur 6.1 av dammen En 
utförligare beskrivning av dammen vid Åbyvägen finns i kapitel 5.2. 

6.1 Syftet med funktionsstudien 

Funktionsstudien av dammen vid Åbyvägen gjordes för att utreda funktionen av dammen och 
om det finns åtgärder att vidta för att förbättra dammens funktion. 

Ytterligare ett syfte med funktionsstudien var att se vilken typ av åtgärder när det gäller 
skötseln som är aktuella för denna damm och liknande dammar efter över 10 år i drift. 

Figur 6.1 Flygfoto av Åbydammen med inritade ledningar 
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6.2 Metod 

För att studera dammens dimensionering och funktion jämfördes dammens form och storlek 
med rekommendationer från Larms rapport om utformning och dimensionering av dagvatten- 
anläggningar vilken gavs ut år 2000. Dammen har även besökts vid ett flertal tillfällen och 
studerats på plats för att titta på vattennivån i dammen och dammens utseende i allmänhet. 
Vid provtagning av sedimentet i dammen mättes sedimentdjupet på ett flertal platser för att 
kunna beräkna den totala volymen sediment i dammen. Med hjälp av detta och de analyser 
som gjordes på sedimenten kunde den totala mängden tungmetaller som lagrats i dammens 
bottensediment beräknas. 

Innehållet av föroreningar i dagvattnet från avrinningsområdet simulerades med hjälp av 
programvaran StormTac som tagits fram av företaget SWECO VIAK. 

För att kunna jämföra de simulerade värdena med uppmätta värden har rapporter från tidigare 
undersökningar och provtagningar studerats. Här har även de sedimentprovtagningar som 
beskrivits tidigare i rapporten ingått (se kapitel 4 och 5). 

6.3 Utvärdering av dammen 

Dammen vid Åbyvägen byggdes 1994 i Åbyparken på den plats där dagvattenledningen från 
industriområdet Åby och en del av motorvägen E18/E20 tidigare låg. Storleken begränsades 
av det område som fanns tillgängligt mellan Åbyvägen och cykelbanan som går utmed 
Svartån. Då dagvattenledningen låg under spill- och vattenledningarna var man tvungen att 
bygga dammen lågt i förhållande till marken (Eriksson, G, 2005). Eftersom dammen ligger så 
nära Svartån var det risk för att vatten från ån skulle rinna in dagvattendammen vid höga 
flöden i ån. För att undvika detta och för att kunna ha en något större vattenvolym byggdes 
utloppet i form av ett skibord, se figur 6.1. Detta skibord har byggts om vid ett par tillfällen 
för att justera vattennivån till ett bra läge. (Borg, 2005) 

Figur 6.1. Dammens utlopp föregås av ett 
skibord för att justera vattennivån.
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För att utvärdera dammens dimensionering när det gäller utseendet jämfördes dammens 
dimensionering med de rekommendationer som finns i Larms rapport ”Utformning och 
dimensionering av dagvattenreningsanläggningar” från år 2000, i tabell 6.1. 

Tabell 6.1. Åbydammens dimensionering jämfört med rekommendationer från Larm, 2000. 

Dammen vid Åbyvägen följer i de flesta avseenden de riktlinjer som tagits fram de senaste 
åren när det gäller utseendet. Formen stämmer bra med de rekommendationer om gradvis 
expansion efter inloppet och gradvis kontraktion innan utloppet. Den vridna formen på 
dammen är bra för att vattenflödet tvingas att bromsa upp vid riktningsförändringen. (Larm, 
2000)

Det som är dammens svaghet är att den är för liten i förhållande till avrinningsområdet. Det 
beror på det begränsade utrymmet som fanns tillgängligt för byggnation av dammen, vilket 
nämnts tidigare. 

Växtligheten i dammen håller en bra nivå. Rekommendationen från Larm är att vattenväxter 
kan ta upp 25-50 % av dammens yta och en uppskattning vid besiktning är att ca 50 % av ytan 
är täckt av växter under sommaren. Även de planterade växterna i de grundare delarna längs 
med stranden kan vara bra för avskiljning av främst närsalter. (Larm, 2000)  

Marken runt omkring dammen bör vara fast nog att bära de maskiner som kan behövas för 
skötsel av dammen. Detta har inte testats men en uppskattning är att det troligtvis går att köra 
fordon i området, men att detta kan variera mellan årstiderna. Runt dammen har mycket sly 
vuxit upp, framför allt av al, och detta tillsammans med de branta sluttningarna gör dammen 
svårtillgänglig för skötsel, framförallt med maskiner. 

Sedimenttjockleken i dammen varierade mellan 2-16 cm på de 8 prov som togs och var störst 
ca en meter utanför inloppet till dammen. Även i mitten av dammen var sedimentskiktet 
ganska tjock och uppmättes till 12 cm.  

En beräkning av den totala mängden sediment i dammen gjordes genom att dammen delades i 
två delar och medelvärden på sediment- tjockleken uppskattades för att beräkna volymen. I 
den första halvan av dammen uppskattades en medeltjocklek av sedimenten på 8 cm. Arean 
beräknades med GIS-programmet Mapit till 324 m2. Detta ger en volym av sedimentet i första 
halvan av dammen på ungefär 25 m3. I den andra halvan av dammen uppskattades 
medeldjupet till 3 cm och arean beräknades till 467 m2. Sedimentvolymen blir då ungefär 14 
m3. Den totala sedimentvolymen i dammen har då uppskattats till 39 m3. Torrsubstanshalten 
från ett prov i Krubban analyserades till 30% och densiteten till 1329 kg/m3. Dessa värden 
antogs vara lika stora för sedimentet i dammen vid Åby. Utifrån dessa värden och de 
tungmetallhalter som erhållits vid analysen av sedimenten (se kapitel 5) beräknades den totala 
mängd metaller som finns i sedimentet i Åbydammen. Resultatet av dessa beräkningar visas i 
tabell 6.2. 

Egenskap Rekommendation Åbydammen 
Djup 1,5-2 m varierar inom gränserna 
Släntlutning 01:03 för brant 
Längd:bredd 02:01 4,0 
Absolut minimiarea 150 m2 750 m2 
Avrinningsområde 10-100 ha 10 ha 
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6.4 Beräkning med StormTac 

Innehållet av föroreningar i dagvattnet till dammen vid Åbyvägen har aldrig analyserats, så en 
datasimulering gjordes för att ta reda på ungefär hur mycket föroreningar som kommer med 
dagvattnet till dammen. 

6.4.1 Beskrivning av programmet 

Halten föroreningar som når dammen beräknades med ett program som heter StormTac och är 
framtaget av företaget Sweco. Programmet beräknar föroreningsmängden från ett område med 
hjälp av standardvärden som tagits fram för olika typer av markanvändning i Sverige. 
Avrinningsområdets storlek och användningsområde matas in i programmet som sedan utför 
beräkningar. StormTac innehåller en stor mängd data som kan användas på olika sätt. 
Gränsvärden från Naturvårdsverket jämförs i programmet med de framräknade värdena på 
halter av föroreningar i vattnet för att avgöra om en rening av dagvattnet innan utsläpp 
rekommenderas. Programmet kan även beräkna lämplig storlek på olika alternativ på 
dagvattenanläggningar för att åstadkomma en önskad rening av dagvattnet. 

6.4.2 Inmatade värden 

De olika värdena som behövdes matas in StormTac mättes upp med hjälp av programmet 
Mapits flygfoton och gatuavdelningens statistik för trafiktäthet inom området. Karta över 
området kring Åbydammen visas i figur 6.2. De delar av området som bidrar med dagvatten 
till Åbydammen är markerade i rosa färg. Då programmets recipientmodell bygger på att sjöar 
ska vara recipient antogs en del av Svartån vara recipient. Då flödet i Svartån är ganska stort 
sker en stor utspädning av föroreningarna i ån och en ytterliggare simulering med den 
befintliga dagvattendammen som recipient gjordes. Flödet i Svartån i höjd med Åby 
uppskattades till 100 m3/år och detta värde matades in i Stormtac och användes vid beräkning 
av föroreningshalterna i vattnet i Svartån orsakade av dagvattnet i det undersökta området.. 

De värden som matats in i Stormtac sammanfattas i tabell 6.3 

Tabell 6.2. Metallmängd i dammen vid Åby 

Metaller i Åby Mängd [kg] 
Cd 0,02
Cr 0,66
Cu 2,90
Ni 0,48
Pb 2,02
Zn 14,40
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Figur 6.2. Kartbild över området söder om Åbydammen. Avrinningsområdet är markerat i 
rosa färg. 

Tabell 6.3 Inmatade värden i Stormtac. 

6.4.3 Resultat av beräkning 

Enligt StormTac behövs ingen rening av dagvattnet när recipienten är Svartån. Det beror på 
att Svartåns höga flöden späder ut föroreningarna så att halterna i vattnet blir lägre än de 
gränsvärden som finns inlagda i StormTac. Vid en ytterligare beräkning då den befintliga 
dagvattendammen antogs vara recipient rekommenderade programmet en dagvattenrening då 
föroreningshalterna blir betydligt högre på grund av det lägre flödet i recipienten. Trots att 
avrinningsområdet och mängden förereningar i dagvattnet var samma blev resultatet olika 
beroende på att StormTac förväntade sig en sjö som recipient och inte ett vattendrag. 
Mängden transporterade föroreningar i dagvattnet från avrinningsområdet redovisas i tabell 
6.4, där resultatet även jämförs med en tidigare undersökning som också bygger på 
schablonvärden (Enstedt, 1998). 

Typ av område Yta [ha] 
Väg med 3000 fordon/dygn 1 
Parkering 1 
Industri 2 
Park 4 
Recepient, del av Svartån 0,6 
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Tabell 6.4. Beräknade mängd föroreningar från avrinningsområdet till Åbydammen, jämfört 
med tidigare studie enligt Enstedt(1998).

StormTac kan också användas för att rekommendera dimensionering på ett antal olika typer 
av dagvattenanläggningar. Man kan då ange önskad avskiljning av olika föroreningar eller 
använda sig av de gränsvärden som finns i programmet. Vid simulering med den befintliga 
dagvattendammen som recipient valdes en avskiljningsgrad av suspenderat material på 84 %. 
Det är den avskiljningsgraden som uppnås vid Örebros dagvattendamm Krubban (German, 
2003). För att denna avskiljningsgrad ska uppnås krävs en dagvattendamm med storleken 
1358 m2 och 1372 m3.

6.5 Resultat 

Detta kapitel sammanfattar och redovisar de resultat som uppnåtts vid funktionsstudien och de 
tre målen att undersöka dammens funktion, förslag till förbättringsåtgärder och det 
observerade skötselbehovet. 

6.5.1 Dammens funktion 

För att få en uppskattning av avskiljningsgraden i dammen jämfördes de tungmetallmängder 
som beräknats i Stormtac med de beräknade värdena på den totala mängden tungmetaller i 
dammens sediment från provtagningen, se tabell 6.5. De värden som beräknades med 
Stormtac är de totala mängder tungmetaller som nått dammen oavsett om det är lösta metaller 
eller partikelbundna under de 11 år dammen varit i drift. Då det ibland kan vara upp till 50 % 
av metallerna som är lösta kan man aldrig få en total rening av tungmetaller i en damm. 

Tabell 6.5. Uppskattad rening med uppmätta och simulerade värden. 

Metaller Stormtac
[kg/år] 

Enstedt (1998) 
[kg/år] 

Cd 0,024 -
Cr 0,26 -
Cu 1,6 3
Ni 0,22 -
Pb 0,87 6
Zn 5,2 6

Metaller i Åby 
[kg] 

Provtagning Stormtac Rening [%]

Cd 0,02 0,26 7,3
Cr 0,66 2,91 22,8
Cu 2,90 17,19 16,9
Ni 0,48 2,44 19,8
Pb 2,02 9,55 21,2
Zn 14,40 57,17 25,2
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6.5.2 Förbättringsförslag 

Den största svagheten hos dammen vid Åbyvägen är den begränsade storleken. Då det inte 
finns möjlighet att göra dammen större får man istället försöka minska de problem som kan 
uppstå på grund av att dammen är för liten. En av anledningarna till att dammen bör ha en 
tillräckligt stor ytarea är att vattnet ska få tillräckligt med uppehållstid så att även de minsta 
partiklarna hinner sedimentera ner enligt ytbelastningsteorin, se figur 6.3, vilken beskriver 
sambandet mellan sedimenteringshastighet och uppehållstid. Denna har sammanfattats i 
tumregeln att dammens yta ska vara minst 2,5 % av avrinningsområdets hårdgjorda yta enligt 
German, 2003. Dammen vid Åbyvägen har förhållandet att dammens yta är 1,9 % av 
avrinningsområdet. 

I en damm finns alltid risken att partiklar som redan sedimenterat till botten kan virvla upp på 
grund av den turbulens som uppstår i vattnet när stora mängder vatten kommer till dammen 
under kort tid, som till exempel vid ett kraftigt nederbördstillfälle. Denna effekt kan vara 
särskilt problematisk i en liten damm. Vid större dammar eller dammar som är byggda i flera 
steg hinner flödet stabiliseras och de partiklar som virvlat upp kan sedimentera ner till botten 
igen. I en liten damm kan det bli problem för med att partiklarna inte hinner återsedimentera 
utan följer med vattnet ut ur dammen och till recipienten. 

Båda dessa problemen kan lösas om man kan få så lång uppehållstid som möjligt i den damm 
som redan finns. Ett sätt är att tvinga vattnet att ta så lång väg som möjligt genom dammen 
och bromsa upp flödet så mycket det går. Det kan man göra genom att sätta ner hinder i 
dammen som vattnet måste rinna runt. Dessa hinder kan vara skivor av något hållbart material 
som kan placeras på lämpliga ställen i dammen. En enklare lösning kan vara att placera ut 
stora stenar i dammen för att bromsa upp flödet. Nackdelen med stenar är att de kan ta upp 
ganska mycket plats och ta en del av dammens redan begränsade volym. En sten några meter 
utanför inloppet skulle kunna göra ganska mycket för att bromsa de kraftigaste flöden och 
minska turbulensen, utan att ta upp för stor del av dammens volym. 

De största problemen uppstår vid stora nederbördstillfällen då flödet både är snabbt och 
orsakar turbulens i dammen. Om man hade sparat den dagvattenledning som ursprungligen 
låg på platsen och byggt dammen vid sidan om denna kunde man ha en flödesreglering innan 

Figur 6.3 Sedimentationshastigheten varierar med partikelstorleken (Greppa Näringen, 2005) 
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dammen och begränsa flödet som kommer in till dammen och på så sätt undvika för snabba 
flöden och turbulens. 

Olja som kommer till dammen via dagvattnet lägger sig ofta på ytan i dammen och då 
skibordets konstruktion gör att det är ytvattnet som lämnar dammen finns det ingen möjlighet 
till oljeavskiljning i dammen. Detta är framförallt viktigt vid olycksfall med stora oljeläckage. 
Skibordet skulle ganska enkelt kunna konstrueras om, så att även olja kan avskiljas. Sätter 
man ytterligare ett skibord framför det som finns idag, fast högre upp så att det håller tätt 
mellan de nivåerna ytan varierar mellan och istället släpper igenom vatten under ytan kan olja 
hållas kvar på ytan i dammen tills man suger upp denna med slamsug. 

6.5.3 Dammens skötselbehov 

Dammens placering intill cykelbanan utmed Svartån gör att dammen skulle kunna ha en mer 
framträdande roll i parkområdet som ett vackert blickfång. Idag är marken närmast runt 
dammen tätt bevuxen av sly och i strandkanten växer vass. Detta gör att dammen är mycket 
svår att se och ett visst borttagande av växtlighet skulle göra att dammen kom fram mer och 
kan ses även från cykelvägen intill. Med rätt skötsel kan området mellan Åbyvägen och 
Svartån fungera som ett trevligt park- och rekreationsområde. 

Marken kring dammen är planterad enligt anvisningar från Peter Gaunitz från Lantbruks- 
universitetet i Alnarp. Denna plantering får stå tillbaka när andra växter tränger undan dem. 
De planteringskartor han ritade upp finns kvar och med lite arbete skulle de oönskade 
växterna rensas bort och dammen skulle bli öppnare men ändå med vackra växter. 

En art som trivs bra i den fuktiga marken kring dammarna är klibbal och runt dammen vid 
Åbyvägen finns mycket sly som skulle behöva tas bort för att vattenspegeln ska bli synlig, se 
figur 6.4. Det gräs som växer i området blir högt och skulle behöva slås en eller två gånger för 
man ska kunna komma intill dammen. Ett alternativ till att slå allt gräs i området är att slå gräs 
så att det bildas stigar som människor kan följa genom parken. 

Den svåraste delen av skötseln av dammen kommer när det blir dags att tömma dammen på 
vatten och ta upp de förorenade partiklar som bildar dammens bottensediment. När detta 
behöver göras är svårt att avgöra med endast en provtagning. Bottensedimentet i dammen vid 

Figur 6.4 Åbydammen 
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Åbyvägen är inte så tjockt att dammen behöver rensas av den anledningen än. En annan 
anledning till att man behöver avlägsna bottensedimentet är när dammen är mättad på 
sediment och de partiklar som sedimenterar ner snart virvlar upp igen och följer med vattnet 
till recipienten. Detta kan bara avgöras vid en upprepad provtagning med minst ett par års 
intervaller. Är dammen då mättad märks det på att sedimentskiktets tjocklek inte ökar mellan 
provtagningarna.

När det så blir dags att tömma dammen finns det flera svårigheter som behöver tas i 
beaktande. En av dessa svårigheter är att det inte finns något sätt att koppla förbi flödet av 
dagvatten till dammen vid Åbyvägen så att det går direkt ut i Svartån. Detta gör att man vid en 
tömning av vattnet i dammen är mycket beroende av vädret. Skulle det börja regna under 
arbetet finns risken att de partiklar som sedimenterat till botten virvlar upp och följer med 
vattnet ut ur dammen. 

När man ska tömma dammen på vatten är det viktigt att det skapas så lite turbulens i vattnet 
som möjligt för att bottensedimentet ska hållas så intakt som möjligt. Ett sätt är att pumpa ut 
det mesta av vattnet ur dammen och sedan suga upp bottensedimentet med slamsug.  

De avlägsnade bottensedimentet körs sedan ut till Atletippen för omhändertagande. 

6.6 Diskussion av resultaten 

Vid simuleringen av föroreningsmängden från avrinningsområdet med StormTac gav 
resultatet ganska låga värden av metaller. Vid tidigare undersökningar har betydligt högre 
halter beräknats, se kapitel 6.4.3. En stor osäkerhet i programvaran är att industriområden 
antas bidra till lika mycket föroreningar oavsett vilken typ av industrier som ligger på platsen. 

Enligt jämförelsen mellan mängderna metaller i bottensedimentet och de mängder metaller 
som enligt simuleringen nått dammen är reningen sämre än förväntat. Detta kan bero på flera 
olika saker. En anledning till detta kan vara att avrinningsområdet inte är så belastat som 
modellen som simuleringen beräknar efter. Då är de mängderna som beräknats med Stormtac 
alldeles för höga och reningen är inte så dålig som resultatet visar. Ett annat alternativ är att 
simuleringen ger relativt korrekta resultat och att dammen inte lyckats behålla partiklarna på 
grund av att den är för liten. Detta kan också beror på olika saker. Den första anledningen kan 
vara att de minsta partiklarna inte hinner sedimentera ner och lägga sig på botten på grund av 
uppehållstiden blir för kort. Den andra anledningen kan vara att det inte finns något som 
bromsar flödet innan det kommer in till dammen och det sedimenterade materialet kan 
resuspendera och följa med vattnet ut i recipienten på grund av den stora turbulens som blir 
vid stora flöden av dagvatten till dammen.

Om dammen skulle vara helt opåverkad av turbulens borde tjockleken på sedimentet variera 
så att det är tjockast närmast inloppet för att sedan minska ju närmre utloppet man kommer. I 
dammen vid Åbyvägen kan man se tecken på detta och sedimenttjockleken är störst i den 
första delen av dammen. 
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6.7 Felkällor 

Beräkningarna med programvaran Stormtac är ganska osäker eftersom programmet antar 
vissa föroreningshalter för olika typer av områden oberoende vilken verksamhet som sker 
inom området. Som beskrivits i kapitlet om dagvatten, kapitel 2.2, är sammansättningen av 
föroreningar i dagvattnet mycket beroende på avrinningsområdet. 

Uppskattning av tjockleken på sedimenten är mycket svår att göra eftersom sedimenten 
fördelar sig ojämnt på dammens botten beroende flödesfördelningen i dammen. Vid 
provtagningen mättes djupet på 8 platser i dammen och utifrån dessa uppskattades de två 
medelvärdena som använts vid volymberäkningen. 

Då det var mycket svårt att få upp ett bra sedimentprov som inte blev utspätt vid upptagandet 
från dammen vid Åbyvägen analyserades torrsubstansen och densiteten av ett prov från 
Krubban istället. Konsistensen och utseendet på sedimentproverna var mycket lika så att 
denna felkälla är förmodligen mindre än felet vid uppskattningen av mängden sedimenterat 
material. 
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7 Slutsatser 

De flesta av Örebros dammar byggdes för mellan tio och femton år sedan. Då fanns det inte 
lika mycket kunskap om hur dagvattendammar skulle dimensioneras som det gör idag. Trots 
detta följer de flesta av dammarna de rekommendationer som tagits fram de senaste tio åren 
och arbetet i Örebros LOD-grupp har legat långt framme i Sverige när det gäller 
dagvattenhantering. Skötseln av dammarna har varit tydligt uppdelad i ansvarsområden sedan 
i början av 1990-talet, men trots detta har inga skötselplaner gjort. Ett problem idag är att 
varken park- eller VA-avdelningen har avsatt pengar till skötseln och för att de skötselplaner 
som tagits fram i detta projekt ska kunna genomföras krävs det att de båda avdelningarna får 
resurser till att genomföra de åtgärder som föreslås i kapitlen som följer. 

Dammarna är trots brist på skötsel vackra men börjar bli igenväxta. Runt några av dammarna 
har det vuxit så mycket sly att det är svårt att se dammen och det är tydligt att det är hög tid 
att dammarna börjar skötas om ordentligt. 

Vid provtagningen av sedimenten i de olika dammarna konstaterades att dammarna inte 
innehåller så mycket bottensediment att det är akut att tömma och rensa någon damm från 
bottensediment. Analyserna av sedimentproverna visade att materialet inte är så förorenat så 
att det behöver transporteras till en klass A deponi utan kan förvaras på kommunens tipp. 

7.1 Skötselplaner 

Svårigheten med att skriva ett förslag på skötselrutiner är att det är flera olika avdelningar 
inom Tekniska förvaltningen som är inblandade i skötseln. De skötselplaner som tagits fram i 
detta projekt är uppdelade mellan de olika avdelningarna men ett samarbete vid driften krävs 
för att skötseln inte ska bli onödigt kostsam. Enligt förslag på driftrutiner ska man varje vår 
göra en gemensam besiktning av dammarna där man gör en ordentlig översyn av vilken 
skötsel som de enskilda dammarna behöver. Då dammarnas läge varierar mycket behöver inte 
de olika dammarna samma skötsel. En damm inne i tätort kan vara viktigare att sköta så att 
den är estetiskt tilltalande medan en damm som ligger avskiljt inte behöver samma typ av 
skötsel.

Nedan redovisas skötseln som behövs av dammarna av respektive avdelning. 

7.1.1 Parkskötsel 

Den skötsel som är gemensam för alla typer av dammar oberoende av läget är att de måste 
vara tillgängliga för skötsel. Marken kring dammen får inte vara så igenväxt med sly, buskar 
och träda att man inte kan komma intill den vid skötseln. Detta var ett problem vid ett par av 
dammarna när båten som användes vid sedimentprovtagningen skulle läggas i. Mycket av den 
skötsel som ligger inom parkavdelningens ansvarsområde skulle kunna göras med maskiner 
för att underlätta arbetet och då är det viktigt att dessa maskiner kan komma åt dammen. 

När det gäller de dammar som ligger i områden där människor rör sig mycket eller i områden 
man vill ska fungera som park eller rekreationsområde behövs betydligt mer skötsel än de 
dammar som ligger mer svårtillgängligt. I parkområden kan man rensa bort mer sly så 
dammens vattenspegel kommer fram och ge mer utrymme till de planterade växterna. Det kan 
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också vara lämpligt att slå gräset i området runt dammarna eller att klippa en gångstig så att 
människor kan promenera runt dammarna. 

Ett problem när det gäller parkskötseln är att inte alla dammarna ligger på parkmark utan på 
oexploaterad mark där Stadsbyggnadskontoret har ansvaret. Ett exempel på detta är marken 
runt Krubban där den västra sidan ligger på parkmark medan den östra är oexploaterad och 
ligger inom Stadsbyggnadskontorets ansvarsområde. För att komma överens om hur marken 
ska skötas i denna typ av områden krävs en bra och tydlig kommunikation mellan 
förvaltningarna. Även de ekonomiska faktorerna behöver diskuteras och lösas i dessa fall. 

7.1.2 Skötsel för VA 

När det gäller den skötsel som ligger på VA-avdelningen är det framförallt kontroller av in- 
och utlopp, vattennivåer, slänter och förekomst av skräp som behöver göras regelbundet minst 
ett par gånger om året och efter stora nederbördstillfällen. Även de växter som ligger under 
högsta högvattenyta och i vattnet ska skötas av VA-avdelningen.  

Den stora utmaningen när det gäller den skötseln som ligger på VA är när det är dags att 
tömma dammarna på vatten och ta bort det förorenade sediment som ligger på dammens 
botten. För att kunna avgöra när det är dags att tömma dammen föreslår jag att man vart tredje 
år tar sedimentprov enligt metoden som beskrivits i kapitel 4.3. Resultaten av tjockleks- 
mätningen bör sedan jämföras med tidigare provtagning. Har inte sedimenttjockleken ökat 
märkbart sedan förra provtagningen kan det vara dags att tömma dammen då dess kapacitet 
kan vara uppnådd och mer sediment inte kan lagras i dammen utan spolas ut med kraftiga 
regn. Visar det sig att det inte är någon markant förändring i någon av dammarna kan 
provtagningsintervallet ökas till vart fjärde år. Om sedimenttjockleken någonstans i dammen 
överstiger 40 cm rekommenderar jag att dammen töms på sediment oavsett dammens 
sedimenttjocklek vid det senaste provtagningstillfället. Dammarna i Örebro har ett djup 
mellan 1-2 meter och det är inte troligt att ett lager av bottensediment som är över 40 cm 
tjockt är stabilt utan kommer att lämna dammen på grund av turbulensen vid stora 
vattenflöden.

När det är dags att ta bort sedimentet från dammen bör dammen först tömmas på vatten. För 
de flesta dammarna i Örebro behöver vattnet pumpas ur dammen. Det är viktigt att dammen 
töms på vatten försiktigt så att inte partiklar från bottensedimentet virvlar upp och följer med 
vattnet ut ur dammen.

Sedimentskiktet på botten består av ett mycket löst, geléliknande material och kan vara svårt 
att gräva upp med skopa om inte vatteninnehållet är väldigt lågt. Så lågt vatteninnehåll är 
svårt att få så det bästa sättet är troligtvis att suga upp slammet med slamsug. Risken med att 
ta upp och transportera vått slam är att det blir väldigt tungt och krävs mer energi för både 
upptagande och transport. Ett alternativ till detta är att låta sedimentmassan torka innan den 
forslas bort om det finns markyta nära dammen som tillåter detta. 

Enligt de provtagningar som gjorts och redovisas i kapitel 5 är tungmetallhalterna i 
sedimenten i dammarna på en sådan nivå att de kan transporteras ut till tippen vid Atle och 
där användas som till exempel marktäckning. Partiklarna i sedimenten är mycket små och ser 
efter torkning ut som en lerkaka. För att bli bra som marktäckning kanske det behöver blandas 
ut med något annat material med större kornstorlek som exempelvis sand. 
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7.1.2 Skötselsamarbete 

Det finns även andra dammar i kommunen som inte är gjorda för rening av dagvatten. 
Dammar för rening av lakvatten finns både vid den gamla tippen vid Venan och vid 
avfallsverket vid Atle. Kommunbiologen Mats Rosenberg har i ett stort projekt vid Oset och 
Rynningeviken byggt dammar vars huvudsyfte är att främja biologisk mångfald och som 
rekreationsområde för stadens befolkning (Rosenberg, 2005). Skötseln av dessa dammar har 
stora likheter med den som behövs för dagvattendammarna. Vissa åtgärder görs bäst med 
stora maskiner som kommunen hyr in under en begränsad tidsperiod. Ett exempel på detta är 
en speciell typ av grävskopa som används för att skära av och ta upp växter under vattenytan. 
Detta är något som behöver göras vid alla typer av dammar och skulle kunna samordnas av de 
olika förvaltningarna och avdelningarna för att minska kostnaden. 

Vissa skötselåtgärder har parkavdelningen bättre kunskap och kompetens att utföra än VA-
avdelningen. Framförallt gäller detta skötseln av växter kring dammen. Eftersom gränsen 
mellan de olika avdelningarnas skötselansvar går vid högsta högvatten betyder de att VA-
avdelningen har ansvar för de växter som ligger närmast strandkanten. Enklast vore om 
parkavdelningen hade ansvar för all växtskötsel då de har kunskap och utrustning för detta. 

En annan viktig del av skötseln av dagvattendammarna är att ta bort allt skräp som hamnar i 
dammarna. Nackdelen med öppna dagvattensystem är att de ofta blir nedskräpade. 
Godispapper och annat skräp fastnar i växtligheten runt om dammen men även i vattnet kan 
man hitta exempelvis cyklar och brädor. Även i detta fall är det onödigt att följa ansvars- 
fördelningen bokstavligt utan det är bättre att komma överens om vilken avdelning som bäst 
kan städa i och kring dammarna. 

När det gäller den gemensamma skötseln är en svårighet hur man delar upp kostnaden för de 
olika åtgärderna. Kan man inte komma överens om en jämn arbetsfördelning mellan de olika 
avdelningarna får lösa det genom att köpa tjänster av varandra. Om man till exempel 
bestämmer sig för att parkavdelningen har bättre rutiner och utrustning för att avlägsna skräp 
kan de ta allt skräp när de är ute och VA får då betala den delen som är inom dess 
ansvarsområde. 

7.1.3 Sammanfattning skötselförslag 

Då skötselbehovet varierar för alla olika dammar är det svårt att göra ett generellt 
skötselprogram, men vissa åtgärder är samma för alla dammar. Dessa generella åtgärder 
sammanfattas nedan. 

• Varje vår: Kontrollera alla dammar och avgöra skötselbehovet för respektive damm. (Park 
och VA tillsammans) 

• Utförande av beslutade skötselåtgärder över högsta högvattenyta. (Park) 
• Utförande av beslutade skötselåtgärder under högsta högvattenyta. (VA) 
• Kontroll av in- och utlopp, slänter och vattennivå minst två gånger om året. (VA) 
• Regelbunden provtagning av sedimenten vart 3:e-4:e år. (VA) 
• Tömma dammen och avlägsna sediment när tjockleken på sedimentskiktet inte ökar eller 

sedimenttjockleken överstiger 40 cm. 
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7.2 Förslag för framtiden vid anläggandet av nya dammar i Örebro 

Under de år då dagvattendammarna har varit i drift har man gjort erfarenheter som kan vara 
viktiga vid framtida anläggningar. Nedan listas de brister hos dammarna i Örebro som jag i 
mitt arbete kommit fram till skulle behöva tas i beaktande vid framtida dammbyggen. 

7.2.1 Flödesreglering eller dammar i flera steg 

Den brist som noterats oftast är att dammarna är något för små i förhållande till den 
hårdgjorda ytan i avrinningsområdet. Detta gör att vattnet inte får tillräckligt med uppehållstid 
i dammen för att en så bra avskiljning av partiklar som möjligt ska ske. Ett annat problem som 
uppstår när dammen är för liten är att den blir betydligt känsligare för turbulens som bildas 
när stora mängder vatten kommer snabbt till dammen, vilket sker vi kraftig nederbörd. Dessa 
brister kan åtgärdas på sätt som gör att dammen inte behöver byggas alltför stor, då ytan oftast 
är den begränsande faktorn vid anläggning av dagvattendammar. 

Då problemen uppstår vid de tillfällen med högst flöden är en åtgärd att begränsa flödet in till 
dammen. Det kan göras på flera olika sätt. Ett sätt är att ha en flödesreglering in till dammen 
så att påverkan av de högsta flödestopparna kan minskas. När flödet blir högre än den 
begränsning man valt till dammen låter man en del av vattnet passera förbi dammen. Detta 
vatten går då direkt ut i recipienten utan rening, men denna lösning kan göra så att den totala 
reningen blir betydligt bättre. 

Ett annat sätt att öka en damms reningsförmåga är att dela upp dammen i två steg med 
kontrollerat flöde mellan stegen. Denna lösning har också som syfte att minska flödestopparna 
in till dammen men här används den första delen av dammen som fördröjningsmagasin till 
den andra dammen som fungerar som sedimentationsanläggning. 

7.2.2 Förbipassering av flödet 

Som nämnts tidigare är den stora utmaningen med dammskötseln när dammen ska tömmas. 
Dagvattnet måste i de flesta fall pumpas ut ur dammen försiktigt och om det under tiden 
skulle falla nederbörd kan det orsaka stora fördröjningar av arbetet. Man måste då vänta med 
att fortsätta pumpningen till dess att de små partiklar som virvlats upp av nederbördsflödet 
sedimenterat ner igen för att inte de förorenade partiklarna ska pumpas med ut i recipienten. 
En lösning på det problemet är att man vid anläggning av nya dammar ser till att de byggs en 
ledning eller ett dike för förbipassering av flödet. Ett bra exempel är att behålla den 
dagvattenledning som fanns innan dammbygget. Vägen för förbipasseringen av flödet kan 
också användas vid reglering av flödet till dammen vilket beskrivits i kapitel 7.2.1 ovan. 

7.2.3 Planering av skötsel 

Vid planering av dagvattenanläggningar är det viktigt att man så tidigt som möjligt i 
planeringsskedet ser över och bestämmer vilken skötsel anläggningen kommer att behöva. 
Skötsel och andra driftskostnader bör också ingå i den budget man gör för dammen. Om 
dammen ska fungera under en längre tid krävs en regelbunden skötsel. Det ger den verkliga 
kostnaden för dammen och är bra att veta så man inte lägger ner mycket pengar på en 
reningsanläggning som man inte har råd att sköta om. 
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7.2.4 Tillgänglighet 

Vid anläggandet är det viktigt att man gör dammen åtkomlig för fordon och maskiner som 
måste kunna komma intill dammen för skötsel. Även om inte området kring dammen används 
som rekreationsområde måste det finnas en körbar väg till dammen och marken närmast 
dammen ska vara så stabil att tunga maskiner tryggt kan köra på den. 

7. 3 Förslag till fortsatt arbete 

De dagvattendammar som är i drift idag i Örebro fungerar olika bra beroende på en mängd 
faktorer, som till exempel storlek i förhållande till avrinningsområdet och hur de är 
dimensionerade. Funktionen av vissa dammar skulle kunna förbättras genom olika åtgärder 
för att till exempel bromsa stora dagvattenflöden. En utvärdering av Örebros samtliga 
dagvattendammar med undersökningar av sammansättning av föroreningar i dagvattnet och 
flödessimuleringar skulle ge information om hur dagvattendammarna fungerar idag och vad 
man skulle kunna göra för att förbättra funktionen. 

I Örebro har man valt att satsa på dammar för att minska mängden föroreningar från 
dagvattnet, men det är inte allt dagvatten som är så förorenat att det behöver renas. Exempel 
på detta är takdagvatten och dagvatten från vägar i mindre förorenade områden som till 
exempel villaområden. I dessa områden är inte behovet av att rena dagvattnet så stort utan 
syftet med dagvattenlösningar här är att minska vattenflödet från mark där det är möjligt att ta 
hand om dagvattnet lokalt. Det finns flera fördelar med att ta hand om dagvattnet lokalt. Dels 
undviks en sänkning av grundvattennivån och sättningar i marken minskas. Dels minskar 
flödet i dagvattenledningar vid nederbörd och stora stötvisa flöden till Svartån kan begränsas. 
Att minska mängden dagvatten som behöver ledas bort är en annan typ av dagvattenåtgärder 
som man inte jobbat så mycket med i Örebro men som skulle kunna ge flera vinster för 
miljön. 
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Bilaga 1 Ordlista

Absorption En process där ett ämne tränger in i ett annat
ämne.

Adsorption Process där ett ämne tränger binder till ytan av
en partikel.

Aerob/anaerob Aerob = med tillgång till syre, anaerob = utan
tillgång på syre.

Affinitet Här Mått på förmåga att binda till en annan
partikel.

Bräddning När vattnet från ett överfullt system rinner ut
ur systemet.

Duplikat system Ledningssystem där dag- och spillvatten leds i
skilda parallella system.

ED Ekologisk Dagvattenhantering

Kanalbildning När vattenflödet tar den väg med minst
motstånd istället för att fördelas jämnt över
ytan.

LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

Permeabel Genomtränglig för vätska eller gas

Recipient Här Mottagare av dagvatten från
ledningssystem eller reningsdamm.

Reducerande/oxiderande
förhållanden

Reducerande förhållande = kemiskt

Spillvatten Avloppsvatten från bostäder och industrier.



Bilaga 2 Analysresultat från AnalyCen AB



















































Bilaga 3 Analysresultat för samtliga prover
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Kopparhalt i sediment
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