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Trafikverkets dagvattendammar

Enstaka dammar före 1994, ca 200 st år 1999

Kartläggning 2020 ca 800 dagvattenhanteringsanläggningar varav de 

flesta är dammar

Återkommande rapporter om att något inte står rätt till, många dammar 

verkar inte fungera

Oklarheter gällande anläggningsansvar fram till 2015/2017

Preliminära slutsatser 2021: Görs oftast stora misstag vid behovsprövning 

och bestämmande av dimensioneringsförutsättningar
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Dagvattendammar – hur fungerar de?
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Dagvattendammar

• Behovsprövning

‒ Flödesutjämning

‒ Rening

‒ Retention* (vattenskydd, kunna fånga upp ett utsläpp)

• Dimensioneringsförutsättningar

‒ Tillrinning – vilket vatten kommer till beräkningspunkten?

‒ Utjämning – hur får vattnet lämna beräkningspunkten (flöde)?

‒ Rening – behöver vattnet renas och i så fall till vilken kvalitet?

‒ Andra behov – hur stor volym behöver kunna kvarhållas och hur länge?
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Behovsprövning flöde

• Flödesutjämning

‒ Sällan/aldrig sakligt definierat behov

‒ Markavvattningsföretag: uppnå 0,5 – 1,5 l/s·ha

‒ Vid vilken väderhändelse?

‒ Markavvattningsföretaget har typiskt utgått ifrån regnintensitet 5-15 l/s·ha

‒ Oftast räknas vägavvattningen på skyfall med 1-10 års återkomsttid och 10-
15 min varaktighet = ett regn med intensitet på 180-280 l/s·ha (klimatfaktor 
på 1,25)

• Avrinningsflöde bestäms utan hänsyn tagen till fördröjning och 

infiltration i vägslänter och diken som har hög infiltrationskapacitet

• Flödesutjämning efter pump…
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Behovsprövning rening

• Utgår delvis från flödesanalysen och tar med sig misstagen därifrån

• Överskattning av årsavrinningen, ofta antaget 80-100% av 

årsnederbörd, men är i verkligheten 50-70% av densamma

• Beräkningsfallet för flödet (1-10 årsregn) är endast representativt för en 

mycket liten andel av årsflödet, 90% av nederbörden faller med < 15 

l/s·ha

• Beräknat årsflöde till dagvattendamm (och utsläppspunkt) inte sällan 

överskattat med en faktor 100 eller mer

• Recipientens tolerans och övriga belastningar på densamma beaktas 

nästan aldrig
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Observationer
• Inga spår av högvatten – om syftet är flödesutjämning bör man kunna 

se spår av högvattennivå

• Ingen eller liten sedimentmängd – om syftet är rening bör förväntningen 

vara en sedimentackumulation på 200-500 kg/ha ansluten hårdgjord 

yta

• Vanlig markvegetation – om syftet är rening bör anläggningen 

vattenfyllas 30-60 gånger per år och innehålla vattenälskande växter

• Mycket vatten långt efter att det slutat regna – anläggningen ligger i ett 

vattendrag

• Enda sättet för vatten att komma till dammen är att det pumpas, endast 

dränvatten kan nå pumpgropen
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Utförande av anläggning, exempel

• > 90% av tillrinningen är lägre än vad utloppet är strypt till

• Inlopp i lägsta punkt

• Tillfartsvägar saknas

• Vattendrag/markavvattning leds in i damm

• Avsiktlig överdimensionering

• ”Extrafunktioner” utöver vad behovsprövningen kom fram till
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