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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka svenska kommuner och bolags förutsättningar att bedriva skötsel och underhåll vid dagvattendammar, samt 

undersöka dess roll inom den kommunala dagvattenhanteringen. Fokus ligger främst på hur kommuner och bolag hanterar och upplever arbetet med 

dagvattendammar efter driftsättning, och huruvida frågans hantering påverkas av kommuntyp. Vidare undersöks skötselplaners funktion och innehåll, 
samt i vilken utsträckning dessa nyttjas inom de kommunala förvaltningarna. Två metoder har använts i studien, enkätmetod och dokumentsanalys. 

Enkäten används framförallt för att skapa en generell bild över dagvattenfrågan, samt undersöka dagvattendammars roll, och skötselplaners funktion 

hos de som arbetar med detta. Eftersom dokument har en styrande funktion inom många organisationer, har skötselprogram analyserats. En text- och 
dokumentsanalys har gjorts av fem kommuners skötselprogram. Detta för att undersöka likheter och skillnader mellan olika skötselprogram, men 

även för att se hur de överensstämmer med det som litteraturen föreslagit som centralt för dagvattendammarnas funktion. Studien visar att 

kommuntyp har en inverkan på hur dagvattenfrågan upplevs samt i vilken utsträckning underhåll bedrivs och program för skötsel finns upprättade. 
Resultaten visar att skötsel sker i någon omfattning, men att en majoritet fortfarande saknar skötselprogram. De flesta anser att skötselprogram fyller 

en viktig funktion eller skulle göra det för deras verksamhet. Vidare så ser aktörer dagvattendammar som ett av flera steg för omhändertagande. 

 

 

Abstract 
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investigating its role in municipal stormwater treatment. The principal focus in this study discuss municipalities experience with stormwater ponds 

after commissioning, and whether the handling is influenced by the size of the municipalities. Furthermore, the function and content of management 

plans are examined, and the extent to which these are used in the municipal administrations. Two methods have been used, survey method and 
written document analysis. The survey was primarily used to get an overview of urban runoff, stormwater pond and the functions of management 

program among the persons responsible. Today documents have a governing role within many organizations, therefore stormwater management 

programs have been analysed and interpreted. A text and document analysis has been made of five municipalities stormwater management programs. 
The intension was to investigate similarities and differences between different programs and how the management actions relates to the scientific 

literature. The study shows that the type and size of the municipality has an impact on how the stormwater issue is perceived and the extent to which 

maintenance is carried out and management programs are established. The results show that maintenance is done to some extent, but a majority still 
lacks management programs. Respondents consider that stormwater management programs have a major role for ponds function. Further, 

respondents see stormwater ponds as one of several steps in the urban runoff removal process. 
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Förord 
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reviewed.  
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över dagvattenfrågan, samt undersöka dagvattendammars roll, och skötselplaners funktion hos 

de som arbetar med detta. Eftersom dokument har en styrande funktion inom många 

organisationer, har skötselprogram analyserats. En text- och dokumentsanalys har gjorts av fem 

kommuners skötselprogram. Detta för att undersöka likheter och skillnader mellan olika 

skötselprogram, men även för att se hur de överensstämmer med det som litteraturen föreslagit 

som centralt för dagvattendammarnas funktion. Studien visar att kommuntyp har en inverkan 

på hur dagvattenfrågan upplevs samt i vilken utsträckning underhåll bedrivs och program för 

skötsel finns upprättade. Resultaten visar att skötsel sker i någon omfattning, men att en 

majoritet fortfarande saknar skötselprogram. De flesta anser att skötselprogram fyller en viktig 

funktion eller skulle göra det för deras verksamhet. Vidare så ser aktörer dagvattendammar som 

ett av flera steg för omhändertagande.  

  



Abstract 

This paper aims at examining Swedish municipalities and companies' conditions for conducting 

maintenance at stormwater pond, as well as investigating its role in municipal stormwater 

treatment. The principal focus in this study discuss municipalities experience with stormwater 

ponds after commissioning, and whether the handling is influenced by the size of the 

municipalities. Furthermore, the function and content of management plans are examined, and 

the extent to which these are used in the municipal administrations. Two methods have been 

used, survey method and written document analysis. The survey method was primarily used to 

get an overview of urban runoff, stormwater pond and the functions of management program 

among the persons responsible. Today documents have a governing role within many 

organizations, therefore stormwater management programs have been analysed and interpreted. 

A text and document analysis has been made of five municipalities stormwater management 

programs. The intension was to investigate similarities and differences between different 

programs and how the management actions relates to the scientific literature. The study shows 

that the type and size of the municipality has an impact on how the stormwater issue is perceived 

and the extent to which maintenance is carried out and management programs are established. 

The results show that maintenance is done to some extent, but a majority still lacks management 

programs. Respondents consider that stormwater management programs have a major role for 

ponds function. Further, respondents see stormwater ponds as one of several steps in the urban 

runoff removal process. 
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1 Inledning  

Enligt klimatscenarierna kommer antalet skyfall öka i framtiden (Glaas m.fl., 2015). SMHI 

har gjort lokala modeller över framtida nederbördmönster. Dessa skiljer sig åt mellan olika 

regioner men kommer bland annat ha en påverkan på vattenflödena med ökade skyfall och 

längre torrperioder (Asp m.fl., 2015). Sverige tillhör inte de mest sårbara länderna sätt till ett 

förändrat klimat, trots det finns det stora risker kopplat till exempelvis ökade skyfall i våra 

städer (Glaas m.fl., 2015). Städer är även en av de mest sårbara platserna när det kommer till 

ett förändrat klimat (Semadena-Davies m.fl., 2008). Urban utbredning, minskad växtlighet 

och fler hårdgjorda ytor kan skapa toppar i dagvattenflödet, även vid mindre 

nederbördsmängder (Semadena-Davies m.fl., 2008). Det i sin tur kan öka trycket på städernas 

infrastruktur, exempelvis ledningsnät för vatten, avlopp samt dagvatten. Översvämningar till 

följd av höga dagvattenflöden kan i sin tur störa viktiga samhällsfunktioner (Semadena-

Davies m.fl., 2008). Urban utbredning och ett förändrat klimat tros öka belastningen av 

miljöstörande ämnen som når våra recipienter genom ökade dagvattenflöden (Stephansen 

m.fl., 2016).  

EU:s Ramdirektiv för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG) innehåller 

kravet att en försämring av våra ytvattenförekomster inte får ske (Söderberg, 2011). Framtida 

utmaningar och kravbilder kommer ställa nya krav på städernas dagvattenhantering 

(Stephansen m.fl., 2016) i kombination med att befintliga ledningsnät står inför ökade 

investeringar för att upprätthålla funktionen (Svenskt Vatten, 2007). Om städer är dåligt 

planerade löper de ännu större risk att drabbas av översvämningar till följd av denna 

problematik, vilket belastar sjöar och vattendrag nedströms (Depietri m.fl., 2012). Dagvatten 

kan innehålla en betydande del miljöstörande ämnen. Det i sin tur kan hota den akvatiska 

miljön och anses vara en risk för vår framtida dricksvattenförsörjning (Hassal och Anderson, 

2015; Stephansen m.fl., 2016).  

På 1970-talet växte olika lösningar fram för att ta hand om större mängder nederbörd i 

stadsmiljö. I USA anlades från början torra dammar för att flödesutjämna dagvatten för att 

minska risken för erosion (Drake och Guo, 2008). Med en ökad oro för miljön och dagvattnets 

potentiella skadeverkningar har olika reningstekniker vuxit fram vid sidan av flödesutjämning 

(Starzec 2005; Drake och Guo 2008). Exempelvis har dammar med en konstant vattenspegel 

introducerats. Det för att möjliggöra sedimentering av suspenderat material, vilket leder till 

minskad belastning av exempelvis metaller i recipienter (Starzec 2005; Drake och Guo, 

2008). Dagvattendammar hör idag till den allra vanligaste metoden att rena dagvatten (Istenič 

m.fl., 2012). I Sverige har det under 2000-talet skett en viss systemförändring. Öppna 

dagvattenlösningar, rening nära källan tillsammans med exempelvis dagvattendammar som en 

del av en trögare avledning har nästan blivit norm vid nyanläggning både på lokal- och allmän 

platsmark (Svenskt vatten, 2007).  

Flödesutjämning är fortfarande den vanligaste funktionen i dagvattendammar, men de allra 

flesta fyller även en funktion för att minimera den negativa miljöpåverkan på våra recipienter. 
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Detta sker genom bland annat sedimentation eller upptag i dammarnas växter (Stephansen 

m.fl., 2016, Hassal och Anderson, 2015; Karlsson m.fl., 2010). Enligt studier har 

dagvattendammar även visat sig ha positiva effekter för naturlandskapet (Blicharska m.fl., 

2016; Hassal, 2014). Exempelvis minskar dammarna de negativa effekterna av 

stadsutbredningen, genom att fragmenteringen av naturlandskapet blir mindre påtaglig 

(Blicharska m.fl., 2016; Hassal, 2014). 

Dagvattendammar är trots att de kan innehålla en rad andra sociala och miljömässiga värden 

avsedda som tekniska konstruktioner och behöver därmed underhållas (Blecken m.fl., 2015). 

Flera studier visar på brister inom området, både i Sverige och andra länder. I många fall 

saknas helt rutiner för tillsyn, underhåll, program för skötsel och tillhörande teknisk 

dokumentation om dammarna (Blecken m.fl., 2015; Drake och Guo, 2008; Starzec m.fl., 

2005; Falk, 2007; Bichai och Ashbolt 2017). Skötsel och underhåll är helt avgörande för att 

säkra en damms framtida funktion (Ballestero m.fl., 2013). Under senare år har det vuxit fram 

en bredare mer praktisk forskning om skötsel och underhåll av dagvattendammar. Samtidigt 

som vissa studier fortfarande anser att kostnadsaspekter och underhållsfrekvensen är dåligt 

utredda (Ballestero m.fl., 2013).  

Att ta fram ett bra program för skötsel och underhåll tar tid och måste vägas emot alla andra 

variabler som finns inom systemet (Ballestero m.fl., 2013). Tillsyn måste samtidigt vägas mot 

lokala förutsättningarna och varje damms tekniska installationer (Blecken m.fl., 2015). 

Studier visar även att dammar kan upprätthålla en god funktion med minimal skötsel så länge 

de viktigaste kontroll- och underhållsåtgärderna beaktas, exempelvis tömning av sediment 

(Al-Rubaei m.fl., 2016). Underhållskostnaderna kan hållas på en låg nivå så länge systemen är 

enkla och anpassade för tillsyn och underhåll (Ballestero m.fl., 2013). Dagvattendammar är 

trots allt robusta system (Drake och Guo 2008) detta kan ligga dammarna till last, eftersom de 

då anläggs och sedan försätts i ett tillstånd där de förväntas att klara sig själva (Blecken m.fl., 

2015).  

Studier pekar på att antalet äldre dammar ökar och behovet av underhåll kommer att öka för 

att bibehålla funktionen, speciellt i eftersatta system. Det innebär att skötselrutiner måste 

upprättas för att klara framtida utmaningar. Detta ställer också krav på den kommunala 

förvaltningen, att dagvattendammar lyfts ur den klassiska planeringsprocessen och ses ur ett 

bredare perspektiv (Cettner m.fl., 2013). Utöver ett ökat fokus och anpassning krävs tydliga 

regelverk för hur dagvattenarbete skall inrymmas i det befintliga arbetet inom kommuner och 

bolag. VA-ansvariga (Vatten och Avlopp) har ett ansvar både att lyfta skötseln och styra 

arbetet mot en mer hållbar dagvattenhantering (Cettner m.fl., 2013). Det för att säkra framtida 

generationers rätt till rent vatten. Att studera dagvattenhantering och dammar på en lokal nivå 

ute i VA-verksamheter kan vara ett sätt att närma sig problematiken med underhåll. Att 

anpassa skötselåtgärder efter lokala förutsättningar kräver både platsbesök och data från 

berörda dammar. Att väga samman detta med erfarenheter från andra kommuner, enskilda 

program och jämföra med central forskningslitteratur är ett tillvägagångssätt för en mer 

hållbar dagvattenhantering, samtidigt som de möjliggör en större förståelse för områdets som 

studeras. 
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1.1 Syfte  
Studien syftar till att undersöka olika kommuner och bolags förutsättningar att bedriva skötsel 

och underhåll vid dagvattendammar, samt undersöka dess roll inom den kommunala 

dagvattenhanteringen. Vidare är syftet att se på utformning, användarvänlighet och funktion 

av kommuner och bolags skötselprogram, samt undersöka huruvida principerna för skötsel 

överensstämmer med det som litteraturen föreslagit som centralt för dagvattendammarnas 

funktion.   

1.2 Frågeställningar 
 Hur ser ansvariga inom våra kommuner på dagvattendammar och vilken roll har 

dammarna inom den kommunala dagvattenhanteringen?  

 I vilken utsträckning finns skötselplaner och påverkas dagvattendammar och dess 

hantering av kommuntyp? 

 Lyfter skötselprogrammen sådant som litteraturen föreslagit som centralt för 

upprätthållandet av dammens syfte och funktion?  
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2 Bakgrund 

Dagvatten 

Dagvatten är regn och smältvatten som främst i våra städer tillfälligt rinner över hårdgjorda 

ytor som asfalt, betong, hustak etc. (Hav- och Vattenmyndigheten, 2016) Även uppträngande 

grundvatten kan klassificeras som dagvatten (Prop. 2005/06:78). Innehållet i dagvatten 

varierar kraftigt och styrs av de fysiska och hydrologiska förutsättningarna på platsen (Istenič 

m.fl., 2012).  

Dagvattens innehåll 

Dagvatten innehåller ofta en ansenlig mängd näringsämnen, organiska och oorganiska 

föroreningar som tungmetaller, bekämpningsmedel, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 

och andra miljöfarliga substanser (Hassal och Anderson 2015; Stephansen m.fl., 2016; Casey 

m.fl., 2007; Istenič m.fl., 2012). I damm och partiklar ackumuleras föroreningar som uppstår 

via slitage och korrosion från fordon, byggnader, vägunderhåll, kommersiell verksamhet, 

nybyggnation etc. (Lundy m.fl., 2012; Stephansen m.fl., 2016). 

Spridningsvägar 

Spridningsvägarna är främst diffusa och höga halter av exempelvis tungmetaller kan härledas 

till vägar och industriområden (Lundy m.fl., 2012; Karlsson m.fl., 2016; Egemose m.fl., 2015) 

Studier har visat att halter av tungmetaller, total-fosfor (Tot-P), total-kväve (Tot-N), 

Suspenderade ämnen (SS) och olja (olje-index) är högre vid dagvattendammar nära stora 

trafikflöden (Czemiel Berndtsson, 2014). En minskning av SS i dessa miljöer skulle kunna 

leda till minskad spridning av partikelbundna metaller till dagvattnet (Czemiel Berndtsson, 

2014). Sand eller saltning på vägar kan ge olika utgångar när det kommer till spridning av 

miljöfarliga ämnen till dagvattendammar (Czemiel Berndtsson, 2014). Det finns även tydlig 

säsongsvariation i föroreningsinnehållet i dagvatten, vilket minskar från vår till sommar och 

från sommar till höst (Czemiel Berndtsson, 2014). Andra spridningsvägar är från atmosfäriskt 

nedfall (Casey m.fl., 2007) och otäta avloppsledningssystem (Lundy m.fl., 2012). Det sker 

även naturliga tillskott via växt- och djurriket (Lundy m.fl., 2012). 

Bortledning av dagvatten 

Omhändertagande av dagvatten har hanterats olika under samhällets utveckling främst 

kopplat till tekniska utveckling och förståelse för dagvattnets effekter. Fysiska begränsningar 

har också banat väg för olika lösningar (Balmér, 2017). Idag sker bortledning främst via 

traditionella ledningsnät för dagvatten eller via öppna dagvattenlösningar (Åstebøl m.fl., 

2004). Historiskt har dagvattennätet dimensionerats efter toppar i nederbörden (Wern, 2012). 

Det finns fortfarande system som kombinerar spillvatten och dagvatten, trots försök till 

utfasning (Balmér, 2017). Kombinerade systemen uppgick 2005 till runt 8% (Svenskt Vatten, 

2007). I de kombinerade systemen når dagvatten reningsverk. Problemet är då inte 

föroreningarna, utan flödestopparna dagvattnet skapar (Balmér, 2017).  Det i sin tur kan leda 

till bräddning (Balmér, 2017; svenskt vatten 2007). Trots vetskapen om dagvattens potentiellt 

miljöfarliga innehåll, släpps det på många platser fortfarande ut orenat dagvatten i våra 
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recipienter (Åstebøl m.fl., 2004). Det har vuxit fram en rad lösningar för att rena dagvatten, 

dagvattendammar tillhör en av de vanligare metoderna (Istenič m.fl., 2012).  

Dagvattendammar 

Idag är öppna dagvattenlösningar i Sverige lika självklart som att dagvattnet var rent på 1950-

talet. Indelning av olika öppna dagvattenlösningar har diskuterats flitigt sen 1970-talet. I 

Sverige är det kanske främst Peter Stahre En långsiktigt hållbar dagvattenhantering från 2004 

som varit normgivande (Falk, 2007). Sedan 1990-talet har antalet dagvattendammar i Sverige 

ökat och blivit ett viktigt inslag i den svenska stads- och landskapsplaneringen (Blicharska 

m.fl., 2016). De tidigt byggda dammarna var främst konstruerade för flödesutjämning för att 

minska översvämningsrisk och belastning nedströms vid nederbörd och snösmältning 

(Karlsson m.fl., 2010). Vid sidan av flödesutjämning är det vanligaste syftet med 

dagvattendammarna rening via sedimentering (Falk, 2007). Ju senare dammarna är anlagda 

desto fler potentiella funktioner har presenterats. Idag ser forskare potentiella värden för 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Stephansen m.fl., 2016; Moore och Hunt, 2012).  

EU:s ramdirektiv för vatten 

Idag finns det ett ökat fokus på dagvatten inom våra kommuner och även ett intresse som 

avspeglat sig inom ramen för denna studie. Ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/60/EG) tros ha haft en stor inverkan på dagvattnets hantering. Det 

primära målet i direktivet är att vatten i Europa skall uppnå en god vattenstatus 2015 

(Söderberg, 2011) vilket det inte gjort. Det finns ett krav från lagstiftningen att en försämring 

av våra ytvattenförekomster inte får ske. I dagsläget är det mindre än 50% av de berörda 

svenska ytvattnen som lever upp till direktivets mål (Regeringen, 2016). Eftersom dagvatten 

är en stor källa till föroreningar till recipienterna, blir omhändertagandet viktigt för 

uppfyllelsen av målen. Kommunerna har här ett stort ansvar (Söderberg, 2011). Eftersom 

dagvatten förorenas av främst diffusa källor behöver området angripas på fler sätt, inte bara 

via lagstiftning (Söderberg, 2011).  

Lagar  

Dagvatten delas in i avloppsdagsvatten och annat dagvatten. Dagvatten styrs av flera lagar 

och regelverk, exempelvis Miljöbalken (MB), Plan- och bygglagen (PBL), Lagen om 

allmänna vattentjänster (LAV). Kommuner har en central roll när det gäller juridiskt ansvar 

för avledning. Kommunala förvaltningar kan både vara verksamhetsutövare och 

tillsynsmyndighet vid dagvattenanläggningar (Christensen, 2015). LAV definierar kommunen 

eller dennes bolag som VA-huvudman, vilket skapar krav att hantera dagvatten inom 

detaljplanerat område (Boverket, odat). Däremot säger inte propositionen till LAV huruvida 

kommuner skall hantera bortledning av dagvatten kopplat till klimatförändringar och ökade 

regnmängder. Kravbilden på kommuner uppkommer egentligen först när det finns risker 

kopplat till miljö eller hälsoaspekter (Christensen, 2015).  Det är dock inte bara kommunen 

som är ansvarig, exempelvis har en verksamhetsutövare ansvar för utsläpp och innehållet av 

det dagvatten som släpps från verksamheten (Christensen, 2015). Dagvatten inom 

detaljplanerat område kan delas in i dagvatten gata och dagvatten fastighet. Detta gör att 

ansvaret för avledning kan ligga på olika förvaltningar i en kommun (Christensen, 2015). 
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Medan det finns tydliga regelverk kring avloppsvatten, är det mer diffust kring dagvatten. 

Dagvattens innehåll avseende miljöstörande ämnen varierar vilket därmed ställer olika krav 

på avledning (Christensen, 2015). Dagvatten från verksamheter får inte orsaka skada eller 

olägenhet, vilket bland annat grundas på de allmänna hänsynsreglerna i MB 2:a kapitel 

(1998:808). Dagvatten styrs även av kravbilder i MB 9:e kapitel, om miljöfarlig verksamhet 

(1998:808).  

Kommunala förutsättningar. 

Sverige och dess 290 kommuner sköts till en betydande del på ett decentraliserat sätt genom 

kommunalt självstyre (Regeringen, 2017). Även om kommuner styrs av samma lagar så finns 

det stora skillnader mellan kommunerna och dess förmåga att hantera sitt uppdrag mot sina 

medborgare (Regeringen, 2017). Hanteringen av kommunala åtagande varierar bland annat 

beroende på invånarantal, geografiskt läge, näringsliv, socioekonomiska förutsättningar om 

det är en storstads- eller landsortskommun (Regeringen, 2017).  Johansson, (2012) skriver att 

den nuvarande VA-försörjningen är långt ifrån hållbar i många kommuner, både utifrån 

ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv. Eftersom kommuner i många fall har ett 

juridiskt ansvar för dagvatten genom bland annat LAV och MB så påverkas även detta av 

kommuners skilda förutsättningar. Men klimatförändringar kommer det ställa större krav på 

kommuner och bolags hantering av dagvatten (Svenskt vatten, 2007). I vissa kommuner 

handlar det om att bygga bort duplikata eller kombinerade system medan det i andra 

kommuner gäller att planera för ett bättre omhändertagande (Svenskt vatten, 2007). Det 

handlar även om att anpassa efter lokala förutsättningar då kritiska områden skiljer sig åt 

mellan olika kommuner och städer. Områden som idag redan är utsatta gällande risker för 

översvämningar kommer fortsättningsvis ha den problematiken, medan nya området kommer 

uppstå (Svenskt vatten, 2007). Denna anpassning måste göras vid sidan av den föreliggande 

förnyelsen av VA-nätet. Sammantaget gör detta att kostnaderna inom sektorn kommer att öka 

markant de närmaste 25-års perioden (Svenskt vatten, 2007). Möjligheterna till hanteringen av 

dessa frågor blir då starkt styrda av kommuners olika förutsättningar.  

Dagvattendammar tekniska funktion 

Vid höga flöden innehåller dagvatten oftast låga föroreningskoncentrationer och det motsatta 

vid låga flöden (Istenič m.fl., 2012) detta styra även av markanvändningen. Undantaget är 

first flush, vilket är den första avrinningen som sker vid nederbörd och har vanligen höga 

föroreningskoncentrationer (Larm, 2000; Istenič m.fl., 2012). Hydrologisk effektivitet är 

viktig vid flödesutjämning och avser kvoten mellan den ackumulerade vattenvolymen och den 

samtidigt ackumulerade tillrinningen (Persson, 1998). Hydraulisk effektivitet är betydelsefull 

för sedimenteringen. Det grundas på att vatten skall strömma jämnt över hela dammen 

(Persson 1998, Vikström m.fl., 2004). Hydraulisk effektivitet påverkas av längd-

breddförhållandet. En konstgjord ö eller skärm framför inloppet kan ha en positiv effekt på 

den hydrauliska funktionen (Persson, 1998; Gu m.fl., 2016). Mindre dammar kan med fördel 

kombineras med ett öppet dike som då kan fungera som ett försteg (Starzec, 2005) vilket 

påverkar reningen positivt (Blecken m.fl., 2016). Den hydrauliska funktionen försämras med 

ökat djup, medan ökad vattenvolym utjämnar detta (Vikström m.fl., 2004). Förutom olika 

typer av in- och utlopp är de vanligaste tekniska konstruktionerna i en damm, oljeavskiljare 
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och skibords. Skibord är ett dämme som reglerar vattenflödet (NE Odat). Oljeskärmen 

förhindrar spridning av olja till recipienten. Olja har lägre densitet än vatten, vilket då hamnar 

på vattenytan medan vatten kan flöda fritt under skärmen.  

Reningseffektivitet: 

Trots dagvattendammars bevisade effekter på minskad belastning i våra recipienter är det 

ingen mirakellösning. Nationella rikt- och gränsvärden kan trots detta överskridas vid utloppet 

(Egemose m.fl., 2015). Det är främst avskiljning av tungmetaller och fosfor som anses goda i 

en dagvattendamm. Dagvattnets koncentrationer av förorenade ämnen påverkar den slutliga 

reningseffektiviteten (Blecken m.fl., 2016). Enligt forskning är reduktion av kväve och fosfor 

effektivast när dammen är ny och minskar med åldern (Sønderup, 2016). Liknande mönster 

har kunnat ses för vissa metaller (Egemose, 2015). Ökad reningseffektivitet med ökad ålder 

har dock visats av Al-Rubaei m.fl., (2016). Starzec m.fl., (2005) skriver att under gynnsamma 

förhållanden kan reningseffektiviteten vara >80% för metaller, ~70% för fosfor och ~30% för 

kväve. Dåligt planerade dammar kan vara väldigt ineffektiva (Karlsson m.fl., 2010). Under 

vår- och vinterhalvår minskar oftast effektiviteten i dagvattendammar på grund av isbildning 

och antropogen påverkan (She m.fl., 2016; Karlsson m.fl., 2010). Klorid från vägsalt kan leda 

till stratifiering och syrebrist i bottenskiktet (She m.fl., 2016; Karlsson m.fl., 2010). 

Stratifiering kan även frigöra fosfor (Chiandet och Xenopoulos, 2016) och metaller från 

sedimentet (She m.fl., 2016). Föremål i dammar skapar turbulens och bör i vissa fall undvikas 

då re-suspension kan uppkomma (Gu m.fl., 2016). Sønderup m.fl., (2015) anser att 250 m3 per 

ha avrinningsområde tillsammans med ett avstånd på >80 meter mellan in- och utlopp skapar 

goda möjligheter till effektiv sedimentering. Försedimentationsdammar har positiva effekter 

på vattenkvalitén och kan minska underhållskostnaderna (Chiandet och Xenopoulos, 2016).  

Flora och fauna 

Halten tungmetaller är ofta högre i dagvattendammars sediment än i naturliga sjöar. Däremot 

visar inte föroreningshalterna alltid på statistiska skillnader (Stephansen m.fl., 2014). Flera 

studier har på olika sätt undersökt dagvattendammars potentiella negativa eller toxiska effekt 

på flora och fauna och hur det kan påverka biologisk mångfald och närliggande ekosystem 

(Søberg m.fl., 2015; Stephansen m.fl., 2014; Istenič m.fl., 2012; Stephansen m.fl., 2016; 

Casey m.fl., 2007). Lite generaliserat kan det konstateras att studierna kommer fram till att 

dagvattendammar i det stora hela snarare skall ses som en tillgång för biologisk mångfald än 

som en risk. Konstgjorda dammar anses dock inte kunna ersätta naturliga vattenförekomster i 

fråga om ekosystemtjänster (Moore och Hunt, 2012). 
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3 Dagvattendammar, kriterier för underhåll 

Underhåll och tillsyn 

Oavsett funktion så finns det en rad underhållsåtgärder som måste beaktas för skötsel, 

inspektion och upprätthållande av en god funktion. I dammar finns det två 

huvudfokusområden. Det första är kontroll av sediment, det innebär uppföljning av 

sedimentets ackumulering i dammen samt utgrävning vid behov (Blecken m.fl., 2015). Det är 

även viktigt att hålla koll på sedimentackumulationen vid in- och utlopp (Blecken m.fl., 

2015). Det andra huvudfokusområden är tillsyn av utloppet (Blecken m.fl., 2015). Andra 

viktiga funktioner är kontroll av inlopp, vegetationsutbredning och erosion (Blecken m.fl., 

2015). I urbana miljöer förekommer även andra risker så som skadegörelse och dumpning av 

avfall, vilket måste följas upp med jämna mellanrum (Blecken m.fl., 2015).  

Sediment 

Tungmetaller på toxiska nivåer är vanligt förekommande i dagvattendammars sediment 

(Stephansen m.fl., 2016, German och Svensson, 2005). I dagvattendammar ackumuleras 

sediment i varierande partikelstorlekar och fraktioner. Teoretiskt så ansamlas grövre partiklar 

i början av en damm och finare partiklar närmare utloppet (Blecken m.fl., 2016). Huvuddelen 

av de föroreningar som når dagvattendammar är partikelbundna (Søberg m.fl., 2015). Al-

Rubaei m.fl., (2016) har visat att dagvattendammar kan upprätthålla en god funktion under 

närmare två decennier med minimal skötsel, så länge denna underhållsfunktion beaktas. När 

sediment ackumuleras så minskar även dammens vattenbärande volym, på sikt leder det till 

att flödeshastigheten i dammen ökar, uppehållstiden minskar och därmed sedimentationen 

(Al-Rubaei m.fl., Odat). Eftersatt underhåll i form av utebliven utgrävning kan leda till re-

suspension (Al-Rubaei m.fl., 2016).  

Muddring och bortforsling av sediment 

Vid urgrävning och muddring av sediment finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Som 

tidigare beskrivit så är en stor del av metallerna i dagvatten bundna till partiklar. Dessa är 

främst bundna i komplex eller på kolloidytor (Bydén m.fl., 2003). Kolloider är partiklar 

bestående av exempelvis lermineral och humusämnen som rör sig fritt i vattenmassan. När 

kolloider flockas möjliggörs sedimentering (Bydén m.fl., 2003). Metaller kan dock skifta från 

partikelbundna till lösa och omvänt genom kemiska och fysikaliska processer. Det kan ske via 

förändringar i pH, syrgasförhållanden och fysisk påverkan (Karlsson m.fl., 2016; Bydén m.fl., 

2003). En förändring i pH till det lägre innebär ofta högre löslighet för tungmetaller (Bydén 

m.fl., 2003). Detta innebär att partiklar som varit bundna kan bli lösliga och därmed 

transporteras vidare i vattensystemet (Karlsson m.fl., 2016). Tungmetallers egenskaper och 

dess förmåga till mobilitet kan även kopplas till de partiklar de är bundna till (Karlsson m.fl., 

2016).  Vid urgrävningar av dagvattendammar läggs sedimenten ofta intill dammen för att 

torka och avvattna (Karlsson m.fl., 2016).  Den fysiska påverkan tillsammans med förändrade 

förhållanden ökar rörligheten hos metallerna, det gör att metallerna kan frigöras och via 
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porvattnet åter spridas till naturen. Det medför en miljörisk för omkringliggande miljö, 

vattenförekomster och grundvatten (Karlsson m.fl., 2016).   

Denna mobilitet hos metaller bör därför beaktas vid utgrävning och torkning, innan bortförsel 

(Karlsson m.fl., 2016). För täta urgrävningar kan indirekt leda till onödig omrörning och 

frigöring av metaller. Även valet av metod vid urgrävning kan påverka resultatet och kopplar 

främst till fysiska processer (Karlsson m.fl., 2010). Karlsson m.fl., (2010) föreslår att 

topsediment med högre vattenmängd och vanligen högre metallinnehåll kan tas om hand med 

hydraulisk muddring. Detta kan sedan mellanförvaras i containrar innan avvattning sker, detta 

för att metaller i finsedimentet åter skall binda till partiklarna. Sediment som ligger djupare 

kan med fördel grävas, då vattenhalten oftast är lägre.  Karlsson m.fl., (2010) skriver att 

transporten kan minskas om metoderna kombineras. Halter av miljöstörande ämnen kan skifta 

i olika nivåer, att särskilja sedimentet efter föroreningsinnehåll kan både vara ekonomisk och 

miljömässigt berättigat (Karlsson m.fl., 2010).  

Det saknas idag föreskrifter om hur sediment från dagvattendammar specifikt skall behandlas 

efter urgrävning, samt vilka gräns- och riktvärden som skall tillämpas (Seffel, 2015). Därmed 

får avvägningar göras utefter områdets förutsättningar. Exempelvis kan Naturvårdsverkets 

riktvärden för förorenad mark användas. Avfall Sveriges rapport 2007:01 kan tillämpas för att 

se om sedimentet anses klassat som miljöfarligt avfall (Seffel, 2015). Om sedimentet skall 

deponeras bör halter av TOC analyseras då detta påverkar möjligheten till deponering (Seffel, 

2015). Provtagning bör göras på vanligt förekommande ämnen i dagvattnets sediment. Om 

halterna av vissa ämnen är höga bör samråd med miljökontoret ske före uppläggning och 

avvattning (Seffel, 2015). Vid eventuell deponering bör kontakt upprättas med avfallsdeponi 

för att klargöra omhändertagande och eventuell provtagningsmetodik (Seffel, 2015). Klassas 

sedimentet som miljöfarligt avfall krävs även tillstånd för transport (Seffel, 2015).  

Idag saknas ofta rutiner för när sediment skall grävas ur, vilket gör att funktionen i dammen 

riskeras. För att veta när sediment skall tas bort så bör grundläggande teknisk information om 

dammarna finnas upprättat för att undvika spridning av suspenderat material till recipient (Al-

Rubaei m.fl., Odat). I en försedimenteringsdamm rekommenderas urgrävning när 50% av 

dammens volym blivit fylld (Al-Rubaei m.fl., 2016; Blecken m.fl., 2016; Hunt m.fl., 2013). 

Studier har föreslagits att dammar skall tömmas när den effektiva volymen minskat med 10 

till 15% (Karlsson m.fl., 2010). Även urgrävning vid 50% har angetts i själva huvuddammen 

(EPA, 2009). Det är inte helt tydligt i rekommendationen om man med 50% menar dammens 

volym eller sedimentationsytan volym. Al-Rubaei m.fl., (Odat) skriver däremot att urgrävning 

skall ske när volymen där sediment kan ackumuleras blivit fylld till 50%. 

Vegetation 

Vegetation kan ha en positiv funktion på dagvattens reningsförmåga genom att bromsa flöden 

och fånga upp partiklar (Gu m.fl., 2016). Exempel på platser där vegetation anses positiv är 

framför huvudfåran i en damm (Gu m.fl., 2016). Vegetation på fel ställen kan leda till att 

vattnets uppehållstid förkortas och skapar en försämrad hydraulisk funktion, vilket påverkar 

sedimenteringen negativt (Gu m.fl., 2016). Vissa studier har visat att vegetation kan leda till 
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ökade TSS koncentrationerna på hösten (Gu m.fl., 2016). Vind kan påverka vattenflöden i 

dammar och minska effektiviteten (Gu m.fl., 2016). Vegetation tillsammans med anpassning 

av in- och utlopp efter vindförhållande kan därmed ha en positiv inverkan på rening och 

sedimentering. Gu m.fl., (2016) skriver att växtlighetens funktion inte skall försummas men 

att förståelse för dess funktioner inte är tillräckligt utredda. Vegetation har visat sig ha en 

marginell positiv påverkan, andra effekter av vegetationsutbredning kan potentiellt ha 

negativa effekter, frågan bör därför utredas ytterligare (Gu m.fl., 2016). 

Att skörda vegetation för att minska näringsläckage i dammen har diskuterats i litteraturen 

(Blecken m.fl., 2015; Winton, m.fl., 2013). Diskussionen rör främst bristande samsyn på 

forskningsområdet och att ingreppen i sin tur kan leda till att andra funktioner påverkas. Wang 

m.fl., (2014) har undersökt hur fosfor- och kväverening skulle kunna förbättras genom skörd 

efter växternas egenskaper. Kväve och fosfor styrs av en rad processer och omlokaliseras i 

växterna beroende på säsong. Wang m.fl., (2014) föreslår att växter kan skördas under olika 

perioder beroende på om fosfor eller kväve vill reduceras. Att studera detta närmare skulle 

kunna optimera framtida skötsel för att minska näringsbelastningen nedströms (Wang m.fl., 

2014). Winton m.fl., (2013) skriver att skörd av vegetation kanske inte är det första man bör 

fokusera på. Vid litteratursökningar har vetenskaplig litteratur som tar upp frågan om 

vegetation och skötsel i dagvattendammar varit bristfällig utan kopplar i större utsträckning 

till anlagda våtmarker vars funktion skiljer sig något. EPA, (2009) guidebok för 

dagvattendammar anger att vegetation inte skall utgöra mer en 50% av dammens yta. Larm, 

(2000) skriver att dammens yta kan vara bevuxen till 25–50%, men det bygger också på 

riktvärden från EPA.  
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4 Metod 

Inom ramen för detta arbete har enkät-metod och dokumentanalys användas. Validitet och 

reliabilitet behandlas löpande i texten. Att kombinera enkät-metod med en dokumentsanalys 

skapar möjligheter att både studera generella samband med mer kvalitativa och tolkande 

inslag (Justesen och Mik-Meyer, 2011). I denna studie har resultaten från enkäten inte bara 

bidragit till empiriska data för studiens syfte, utan även mer rumsliga mönster kring 

dagvattenhantering och kanske främst kring skötsel. Detta har i sin tur bidragit med flera 

perspektiv kring dagvattendammarnas roll och kommuners möjligheter att arbeta med frågan. 

Det empiriska materialet från enkäten har även möjliggjort att skötselprogram för analys har 

kunnat valts med större omsorg, utifrån de premisser som efterfrågats i analysen. Genom att 

kombinera metoderna får man inte bara en inblick i skötselprogrammen utan även den kontext 

som dokumenten skapats inom. 

4.1 Vetenskapliga utgångspunkter 
I studien har betoningen av kvalitativa och kvantitativa ansatser tonats ner i metoddefinitionen 

till förmån för olika metoders styrkor att nå ny kunskap. Asbjørn och Tufte, (2003) skriver att 

kvalitativa och kvantitativa metoder med fördel kan kombineras, samtidigt som det framhäver 

att det är en onödig konstruerad skillnad mellan begreppen. Allwood och Erikson, (2010) 

efterfrågar en nertonad förhållning till begreppen och föreslår en mer anpassad beskrivning av 

metodlärorna. Studien som helhet rör främst samhällsforskning, men för att möjliggöra 

slutledningar för hela studiens syfte, krävs förståelse för den naturvetenskapliga forskningens 

metoder. Studien utgår från ett induktivt förhållningsätt där empirin som samlas in skall leda 

till nya slutsatser. Dessa skall kunna generaliseras och extrapoleras inom forskningsområdet. 

Utgångspunkter för att komma fram till ett resultat i studien bygger på koherensteori och 

korrespondensteori vilket enligt Allwood och Erikson, (2010) innebär att det skall vara 

förenlig med andra utsagor. Samtidigt skall den motsvara den verklighet som den antas 

överensstämma med. Världen antas existerar oberoende av oss, samtidigt som den är knuten 

till vår förståelse och kunskaper, vilket kallas kritisk realism (Allwood och Erikson, 2010). 

Både dokumentanalyser och enkätmetod kräver kännedom om forskningsfältet (Bergström 

och Boréus, 2012; Asbjørn och Tufte, 2003). Detta har uppfyllts genom för studien relevant 

litteratur studerats. Jag har även under min verksamhetsförlagda utbildning vid Tekniska 

Verken i Linköping AB (publ) erhållit en praktisk förståelse kring möjligheter och potentiella 

barriärer med att bedriva arbete kring dagvatten. Platsbesök vid dagvattenanläggningar har 

skapat en djupare förståelse mellan det teoretiska och praktiska. Metoderna i studien är sedan 

valda utefter dess lämplighet att uppfylla syftet och frågeställningarna. 

Frågor om objektivitet skall behandlas inom ramen för en undersökning och det fenomen som 

skall behandlas. Holme och Solvang, (1997) skriver att all vetenskap bygger på ett normativt 

synsätt, hur neutrala vi än vill vara till objektet.  Studien kommer att påverkas av mina 

förkunskaper, att vara medveten om detta kan både underlätta behandlingen av data och öka 

det kritiska förhållningssättet. Eftersom studiens resultat kan komma att ligga till grund för 

riktlinjer för generella skötselplaner, gäller det att i största mjöliga utsträckning inte påverka 

resultatet genom eget tyckande.  
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4.2 Enkät-metod  
Enkäter är en vanlig metod för att samla in större mängd data. Det är ett viktigt underlag för 

att förstå vår omvärld (Holme och Solvang, 1997). Metoden är användbar till den del av 

studien där ett större urval kan motiveras framför djupare analyser av ett fåtal respondenter. 

Med ett större antal respondenter går det att på ett trovärdigt sätt skapa en större 

generaliserbarhet till vissa forskningsfrågor, vilket även tillåter statistisk prövning (May, 

2013). Där behov föreligger kan enkätfrågor kompletteras med öppna textfält där 

respondenten tillåts svara mer detaljerat. Dessa svar bör dock tolkas och analyseras med andra 

metoder om de skall vara fruktbara i studiens analys.  

Enkät är en strukturerad metod, frågeställningarna skapar på förhand ett antal begränsade 

utfall och potentiella svar (Holme och Solvang, 1997). Detta ställer krav på 

enkätkonstruktionen. Fördelen med enkäter är att underlaget blir identiskt för alla 

respondenter och intervjuarens påverkan minimeras (Ejlertsson, 2014). Däremot går det inte 

att utesluta felkällor och brus. När personer svarar på en fråga så påverkas de av 

förutsättningarna för dagen (Allwood och Erikson, 2010). Det finns alltid en risk att fel 

slutsatser dras beroende på hur en fråga ställs och hur den upplevs av en enskild individ vid 

ett enskilt tillfälle.  

4.2.1 Enkätkonstruktion. 

Undersökningen hade som ambition att samla in svar från ett stort antal kommuner och bolag. 

Enkäten riktar sig till tre typer av respondenter. De som enbart hanterar dagvatten, de som har 

dagvattendammar men inget skötselprogram och respondenter med skötselprogram och 

dagvattendammar. Indelning har legat till grund för frågeschemat i enkäten och möjliggör 

svar från alla kommuner och bolag i Sverige, trots avsaknad av dagvattendammar. 

Frågorna som ställs till respondenterna i enkätundersökningen har som utgångspunkt att skapa 

en samlad bild av kommuners arbete med dagvatten, dagvattendammar och skötsel. Vissa 

frågor är ställda i ett du perspektiv. Respondentens kan tänkas svara både från en personlig 

utgångspunkt eller som representant för en förvaltning eller bolag. Frågorna i enkäten är 

konstruerade med få följdfrågor och avsikten är att fånga upp en bred bild av 

dagvattenområdet och de premisser som bedöms centrala för att bedriva tillsyn och underhåll. 

Enkätkonstruktionen i studien gjordes med premissen att den skulle ha en logisk följd. I det 

här fallet innebär det att frågorna ställs utifrån en allmän nivå ner till det lokalt förankrade. 

Respondenterna fick först svara på frågor om dagvattenhantering och det av litteraturen redan 

kända barriärer kring ämnet. Enkäten övergår sedan till frågor om reningseffektivitet och 

dagvattendammars roll inom den kommunala dagvattenhanteringen. Slutligen lyfts frågor om 

dammar, skötselprogram, skötselprogrammens funktion och om det finns förutsättningar att 

bedriva ett bra underhåll. Somliga frågor har hämtat inspiration från tidigare rapporter i 

ämnet, exempelvis Falk (2007). Detta för att möjliggöra en viss jämförelse om progression 

kring kommuners skötsel- och underhållsarbete. Studien har i huvudsak använt sig av ja och 

nej alternativ. Detta för att möjliggöra en statistisk jämförelse i förhållande till förväntad 

svarsfrekvens. Frågor där vi som individer i större utsträckning kan tänkas tolka frågan olika, 

ges möjlighet att kommentera, det för att göra delar av resultaten mer tillämpningsbara både 

för resultaten av enkäten men även i andra delar av studien. 
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Frågematerialet i enkäten bedöms vara av okänslig natur. Då frågorna främst är 

faktaorienterade, är de konstruerade på nominalnivå. Ordinalskala har valts där värderingar 

efterfrågas. Dikotoma variabler används där en viss grundförutsättning krävs av respondenten 

för att kunna besvara efterföljande frågor. Asbjørn och Tufte, (2003) rekommenderar ”vet ej” 

alternativ när antalet svarsalternativ är begränsade, vilket har inkluderats i enkäten.  

Den slutliga enkäten prövades av fyra personer med kännedom om enkätkonstruktion och tre 

personer inom VA-sektorn. Detta för att skapa en bild över entydighet, tolkningar samt om 

frågorna ansågs ledande. Strukturen i frågeschemat skall enligt Holme och Solvang, (1997) 

avvägas mot de svar vi önskar. Dessa premisser har utvärderats inom pilotstudien. 

Vid utskickandet har respondenterna informerats om frivillighet, syfte och enkätens innehåll. 

Respondenterna har blivit informerade om konfidentialitetskravet via följebrevet. Eftersom 

studien görs som uppdraguppsats åt Tekniska Verken så har respondenterna informerats om 

att bolaget inte kommer ha insyn i bearbetning av materialet. 

4.2.2 Urval och tillvägagångssätt  

Asbjørn och Tufte, (2003) diskuterar respondenternas lämplighet och May, (2013) skriver om 

relevans för vem och vilka. I denna studie efterfrågas inte bara en viss grundkunskap om 

dagvatten utan studien riktar sig även till en homogen grupp som hanterar dagvattenfrågor. 

Detta kräver ett systematiskt urval av respondenterna för att kunna skapa hög validitet och 

reliabilitet i undersökningen. Dagvattenfrågan skall hanteras inom ramen för kommunal 

verksamhet, antingen som kommunal förvaltning eller bolag. 

För att nå rätt population har dörröppnare använts (Asbjørn och Tufte, 2003). Två register har 

studerats, Svenskt Vattens medlemsregister samt ”nyckelpersoner inom VA-sektorn”, vilket 

är ett register för branschaktiva som finns i VA-tidskriften Cirkulations årsbok. Från 

branschhåll finns det en uttalad mättnad kring enkäter, därför var det viktigt att hitta rätt 

respondent direkt inom respektive kommun. Det för att undvika en låg svarsfrekvens. 

Medlemsregistret valdes bort, främst för att den innehåller personer i chefspositioner. Den 

största risken ansågs vara kopplad till låg svarsfrekvens, men även för att tänkt population inte 

skulle nås. Därmed användes VA-tidskriften Cirkulations årsbok. Information om 

respondenternas e-post lämnas inte ut av tidskriften. Detta har inneburit en manuell insamling 

av e-postadresser. I tidskriften är nyckelpersoner indelade efter befattning, ansvar och 

yrkesexpertis. Utifrån detta har en tematisk relevans skapats, få verksamheter har nämligen en 

titel som inkluderar dagvatten.  

De centrala i tematiseringen blev att finna respondenter inom ledningsnät och 

ledningsfunktion. Personer med funktion inom vatten och avlopp har valts bort då de normalt 

inte jobbar med dagvatten i större organisationer. Några personer med en funktion inom 

ledningsnät har haft en titel som inte motsvara tänkt population. I dessa fall har andra val 

tvingats göra utifrån verksamhetsområdet inriktning och yrkestitlar. På vissa orter har 

chefstjänster trots tidigare kod-schema valts. Det skulle kunna ses som en brist i den inre 

koherensen för studiens systematiska urval. Dock styrks det av att övriga inom verksamheten 

troligen inte hanterar frågan alls. Ambitionen i undersökningen har varit att nå samtliga 

kommuner och bolag. Enkäten har skickats till alla Sveriges kommuner. En respondent har 
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tagits bort efter att ha visat starkt missnöje med att besvara enkäten, även om personen är 

ansvarig för dagvattenfrågan i kommunen. Vid större osäkerhet om val av respondent har 

enkäten skickats till flera personer inom samma kommun eller bolag. Detta skulle eventuellt 

ha kunnat blivit ett problem i analysfasen om fler respondenter från samma förvaltning svarat. 

I efterhand blev detta inget hinder för studien, bortsett från en procentuellt lägre 

svarsfrekvens. Dagvatten kan hanteras både inom en kommunal förvaltning eller ett bolag. 

Därmed finns vissa kommuner representerade två gånger. Likväl finns det bolag som 

representerar två kommuner eller fler. Enstaka respondenter har påtalat att de inte hanterar 

dagvattenfrågan och tillhör därmed inte tänkt population. Dessa har tagits bort. Av de slutliga 

respondenterna är det troligt att det finns ytterligare ett antal respondenter som inte tillhör rätt 

population och därmed inte besvarat enkäten. 

4.2.3 Relevans och insamling 

Reliabilitet i studien stärks främst genom transparens i förfarande (Ejelertsson, 2014). Olika 

typer av validiteten berörs inom studien, de mest centrala är om rätt respondenter valts i 

undersökningen. Men även om begreppsvaliditeten mäter det som den förväntas mäta. Det vill 

säga om metoderna i studien leder till att syftet uppnås och frågeställningar besvaras (May, 

2013). Distributionen av enkäterna har skett genom mail. Under veckorna för utskick har det 

varit sportlov. Detat kan ha påverkat svarsfrekvensen tillsammans med tidigare nämnda orsaker 

kring enkätmättnad. Generellt brottas webenkäter med låga svarsfrekvenser (Ejlertsson, 2014). 

4.2.4 Statistik 

I analysen har deskriptiv statistik och Chi-två test (χ2) använts. χ2 används för att pröva 

statistiskt signifikanta samband. Vid beräkning av χ2 utgår man från ett tabellvärde med 

faktiskt fördelning och en idealfördelning för respektive cell (Eliasson, 2013). Denna typ av 

test används för att mäta samband för nominalvariabler och χ2 utgår från att variablerna är 

oberoende av varandra (Eliasson, 2013). Datamaterialets storlek och antalet värden i varje cell 

påverkar tillförlitligheten i resultatet (Eliasson, 2013). χ2 säger om det finns en sannolikhet att 

en viss fördelning av svar inom en population beror på slumpen eller inte. (Holme och 

Solvang, 1997). Vald signifikansnivå är, p <0,05, vilket är den konventionella 

signifikansnivån (Holme och Solvang, 1997). Signifikanstestning möjliggörs en större tyngd 

till det material som studeras eftersom det då inte bara grundar sig på subjektiva tolkningar av 

data utan även ger ett matematiskt stöd (Holme och Solvang, 1997). Signifikansnivån i sin tur 

säger vilken procentuell risk (p <0,05 = 5%) att tesen som presenteras är felaktig. 

4.2.5 Kommunindelning 

För att undersöka skillnader och likheter inom en population kan olika variabler väljas och 

studeras beroende på studieområdets syfte. Denna studie vill inte bara se hur 

dagvattendammar och skötsel hanteras utan även om olika kommuners storlek påverkar 

dagvattenfrågans hantering och prioritet. Därför har respondenterna även delats in efter 

kommuntyp, vilket möjliggör statistisk prövning. Det vill säga om det finns ett samband 

mellan dagvattenfrågan hantering och kommuntyp. Kommunindelning har gjorts efter 

Sveriges kommuner och landstings (SKL), kommunindelning 2017. Kategorierna är, A. 

Storstäder (minst 200 000 invånare) och storstadsnära kommuner, B. Större städer (50 000 

invånare med minst 40 000 i största tätorten) och kommuner nära större stad, samt C mindre 



15 
 

tätorter (kommuner med minst 15 000 invånare men mindre en 40 000 invånare i den största 

tätorten) samt landsbygdskommuner. Antalet kommuner inom respektive kommuntyp skiljer 

sig samt hur många underkategorier det finns inom varje huvudgrupp (tabell 1.) (SKL, Odat). 

Tabell 1. Fördelning av kommuner och antal, kommungruppskategorier inom respektive 

huvudgruppskategori, utefter SKL kommunindelning 2017. 

Huvudgrupp, kommuntyp Antal kommuner Underkategorier  

A 46 2 

B 108 3 

C 136 4 
Källa: (SKL, 2016) 

4.3 Dokumentsanalys 
Dokument utgör idag en stor del av vår organisatoriska verksamhet. Moderna ledningssystem 

förespråkar ramar och mallar för effektiva processer inom verksamheter. Detta innebär att 

dokument har en framskjuten roll hur arbete skall utföras både inom den offentliga och 

privata sektorn (Justesen och Mik-Meyer, 2011).  

Många dokument skapas inom den egna verksamheten och kan ha en vägledande funktion 

som exempelvis skötselprogram. Dokumentanalys kan användas för att få en indikator på 

betydelsen av vissa fenomen i texterna och dess omvärld. Skötselprogram är av sådan 

karaktär att de lämpar sig för analys (Holme och Solvang, 1997; Justesen och Mik-Meyer, 

2011). Analys av dokument har som grund att se mönster i texter, främst beskrivet i metoder 

där ord eller företeelser räknas (May, 2013). Även kvalitativa analyser är möjliga, men fordrar 

kännedom om studieområdet (Bergström och Boréus, 2012).  

En dokumentsanalys kan kombineras med andra forskningsmetoder (Bergström och Boréus, 

2012). För att göra en mer djupgående analys praktisk möjlig måste analysen ske med hänsyn 

till avsedd mening och kontext som den skapats inom (May, 2013). Dokumentanalys kan även 

handla om textens relation till andra texter (May, 2013). Denna studie tar hänsyn till både 

innehållet i skötselplanen, relation till andra skötselprogram och kontexten den skapats inom. 

Detta blir möjligt genom ett mindre urval av skötselprogram och en kompletterande metod. 

4.3.1 Urval 

Justesen och Mik-Meyer, (2011) förespråkar att dokument med hög tillförlitlighet och 

neutralitet behandlas, samtidigt skall de vara representativa för undersökningens syfte 

(Asbjørn och Tufte, 2003). Urvalskriterier för materialet kopplar till transparenskriteriet. 

Dokument som produceras inom organisationer skaps ofta med en norm för hur det skall 

utformas (Justesen och Mik-Meyer, 2011). Att selektera och avgränsas material i en analys är 

omdebatterat, främst frågan om materialet är representativt. I dokumentsanalysen har fem 

skötselprogram valts utefter en rad premisser. Det första var att dagvatten skall vara 

prioriterad inom kommunen och att man aktivt jobbar med frågan, exempelvis genom 

förebyggande uppströmsarbete. En andra förutsättning var att det skall vara en större stad eller 

storstadsnära kommun. Detta gjordes med föreställningen om att dagvattenfrågan i dessa 

kommuner med större sannolikhet är en nödvändighet snarare en ett aktivt val. Många 

kommuner och bolag jobbar i vattensamverkansprojekt vilket gör att programmen kan vara 

snarlika. Exempelvis kan en extern konsult anlitas för att ta fram ett skötselprogram inom 
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ramen för ett dagvattenprojekt. En selektering geografiskt minimerar risken för att studien 

analyserar skötselprogram skapade under samma premisser. De fem valda programmen täcker 

in samtliga storstadsområden samt ett program i norra Sverige. I enkäten fick respondenterna 

även svara på frågan om primär funktion. Eftersom en variation i skötselprogrammen 

efterfrågades så inkluderades även denna variabel i valet av program. Samtidigt skapar detta 

möjlighet att kunna jämföra om skötselprogrammens utformning påverkas av dammarnas 

ursprungliga syfte och funktion. Samtliga program är konstruerade eller uppdaterade efter 

2015. Det möjliggör en analys mot aktuell forskningslitteratur.  

Skötselprogrammen har skickats med konfidalitetskrav, det innebär att de valda kommunerna 

är anonyma. Det i sin tur påverkar studiens reliabilitet och får ses som en brist. 

Skötselprogram är benämnda med 1, 2, 3, 4 och 5. Översiktlig information för respektive 

kommun finns i tabell 2. Ungefärlig kommunstorlek är gjord med hänsyn till anonymiteten.  

Tabell 2. Skötselprogram, kommuntyp, primär funktion, antal dammar och ungefärlig storlek på 

kommun. 

Program Kommuntyp Primär funktion i dammarna Antal dammar Ungefärlig storlek 

1  A Flödesutjämning och rening 25 30 000–60 000 

2  A Flödesutjämning och rening 13 30 000–60 000 

3  B Rening 2 80 000–110 000 

4  B Flödesutjämning 103 80 000–110 000 

5  A Flödesutjämning och rening 15 30 000–60 000 

 

4.3.2 Tillvägagångsätt 

Till skillnad från andra metoder existerar materialet som skall analyserar oberoende av 

forskaren, innan studien påbörjas. En utgångspunkt eller angreppsätt där forskaren på ett 

djupare plan analyserar innehållet i ett dokument innebär att dennes världsbild formar delar av 

analysen och därmed skapar utrymme för egna tolkningar. Det viktiga vid en 

dokumentsanalys enligt Asbjørn och Tufte, (2003) är att beskriva processen. Det för att visa 

systematiken i analysen. Detta underlättar för läsaren att se hur tolkningarna av materialet har 

gjorts, vilket stärker reliabilitet. Precis som alla typer av metoder kräver denna typ av data en 

metodologisk ingång.  

Justesen och Mik-Meyer, (2011) skriver om en schablonmetod, den bygger på att analysen 

genomförs utefter en modell, där teman och mönster i texten eftersöks. Detta kan sedan 

kombineras med mer tolkande läsning av materialet. Det gäller dock att ha en klar uppfattning 

vad man letar efter för att kunna bryta ner dokumenten i tematiseringar (May, 2013). 

Analysen har inte gjorts strikt efter en modell, utan den vetenskapliga litteraturen fungerade 

som stöd för att strukturera tematiseringarna utifrån centrala skötselbehov, som sedan legat till 

grund för analysen. Detta har sedan följts av både systematisk och mer tolkande läsning för att 

utläsa både mer givna och komplexa mönster.  

Tematiseringen till skötselprogrammen gjordes först på en övergripande nivå för båda 

metoderna. De fyra huvudteman har valts utefter relevans för studiens syfte. De fyra 

huvudtemana bygger på dagvattenförståelse, skötselprogram, funktion samt 
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hållbarhetsaspekter. I analysen av skötselprogrammen gjordes ytterligare en förfining av 

tematiseringarna. Detta är dels sådant som den vetenskapliga litteraturen anser vara centralt, 

men även frågan kring hållbarhet och hur dess dimensioner behandlas direkt eller indirekt i 

skötselprogrammen inkluderades. Genomläsning har inte bara fokuserat på vetenskapliga 

studier resultat utan analysen bygger även på hur dammarna framställs utifrån olika värden, så 

som estetisk och biologiska infallsvinklar.  

Vissa kommuner eller bolag har sänt tillhörande dokument till sina skötselprogram. Andra har 

bilagor som inte varit tillgängliga för analys. Däremot finns det en beskrivning av innehållet i 

vissa ej bifogade delar vilket möjliggör vissa jämförelser. Skötselprogrammen skiljer sig då 

vissa är skrivna i tabellform medan andra beskriver underhållet i flytande text. Enstaka har en 

bifogad funktionsbeskrivning, andra har den inkluderad. För att skapa en mer grundlig 

förståelse för skötselåtgärder i skötselplanerna och forskningslitteraturen, har dessa prövats 

praktiskt i fält. Detta har skett vid Tekniska Verkens dammar i Hackefors-, Tornby- och 

Smedstad i Linköping. 
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5 Resultat av enkäter 

102 respondenter har besvarat enkäten, svarsfrekvensen är 29%. Av Sveriges 290 kommuner 

är 118 representerade, vilket motsvarar 41%. Av dessa 118 kommunerna har 70% 

dagvattendammar medan 30% saknar. Vissa bolag kan representera flera kommuner, på grund 

av samarbete i regioner. Fördelning sett till respondenter som har dagvattendammar är 66% 

(N=67) medan 34% (N=35) saknar dagvattendammar (Tabell 3). 

Totalt redovisades 878 stycken dagvattendammar i undersökningen. Antalet dammar varierar 

mellan 0 och 156. De bolag som angett fler en 25 dammar representerar flera kommuner. 

Medelvärdet per kommun blir 10,7 dammar. Det vanligaste antalet dammar i en kommun är 

10, följt av 1 och 2.  

Fördelning av enkätsvar efter kommuntyp är A= 25%, B=35% och C =40%. En respondent 

har inte angett kommun.  Av respondenterna anser 78% att dagvatten är en prioriterad fråga 

(Tabell 3). Bryts frågan ner utefter kommunindelning, anser fler respondenter i kommuntyp A 

och B att frågan är prioriterad (Figur 1), vilket är statistiskt signifikant (p =0,035). Sett till den 

geografisk indelning, går det att se en procentuell skillnad i frågan om prioritet.  

 

Figur 1. Procentuell fördelning av svar i förhållande till typ av kommun på frågan om dagvattens 

prioritet. 

 

På frågan om det finns ekonomiska hinder, svarar 41% ja medan 50% svarar nej. Här finns en 

något högre andel (9%) som svarar vet ej (Tabell 3). Av de som svarat vet ej så pekar några 

av respondenterna på det delade ansvaret mellan olika förvaltningar. Även skilda ekonomiskt 

förutsättningar nämns. Enligt vissa respondenter saknas prioritet inom vissa förvaltningar, 

vilket skapar ekonomiska barriärer. Tittar man på ekonomiska hinder utefter 
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kommunindelning, så anser en majoritet av kommuntyp B att det finns ekonomiska hinder. 

Respondenter i kommuntyp A och C upplever inte i samma utsträckning ekonomiska hinder 

för ett effektivt dagvattenarbete (Figur 2). Även fast figuren antyder en synlig skillnad mellan 

kommuntyper, finns ingen statistisk signifikans (p =0,085). 

 

Figur 2. Procentuell fördelning av svar i förhållande till typ av kommun på frågan om ekonomiska 

hinder för ett effektivt arbete.  
 

På frågan om juridiken är svårtolkad kring eventuell rening av dagvatten så svarar 54% ja 

medan 25% inte vet och 21% svarar nej (Tabell 3). Av de respondenter som anser att 

juridiken är svårtolkad sticker kommuntyp B ut. Där anser 69% att juridiken är svårtolkad 

(Figur 3). Det finns en statistisk signifikant skillnad i hur respondenterna svarat beroende på 

kommuntyp (p =0,036). 
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Figur 3. Procentuell fördelning av svar i förhållande till typ av kommun på frågan om juridiken 

upplevs svårtolkad. 
 

På frågan om respondenterna önskar nationella gränsvärden för dagvatten svarar 54% ja 

medan nej och vet ej ligger kring ~23% (Tabell 3). Av de tillfrågade, önskar majoriteten av 

respondenterna i kommuntyp A och B nationella gränsvärden. I kommuntyp C råder en mer 

splittrad bild kring frågan (Figur 4). Det finns dock ingen statistiskt signifikant skillnad i 

fördelningen av svaren (p =0,080).  

På frågan om det sker ett förebyggande arbete, exempelvis uppströmsarbete så svarar 64% ja 

och 34% nej (Tabell 3). Det går att se statistisk signifikans skillnad utefter kommuntyp (p 

=0,023) (Figur 5.). 

Tabell 3. Svarsfördelning på enkätfrågor i procent (%) och antal respondenter (N) 

Fråga Ja % Nej % Vet ej % N 

Är arbetet med dagvatten en prioriterad fråga för er? 

 

78,2 18,6 2,9 102 

Finns det inom er verksamhet ekonomiska hinder för att 

driva ett effektivt dagvattenarbete? 

41,2 49 9,8 102 

Upplever du juridiken svårtolkad kring ansvar för eventuell 

rening av dagvatten? 

53,9 21,6 24,5 102 

Önskar du att det fanns nationella gränsvärden för 

dagvattenkvalité gällande utsläpp i sjöar och vattendrag? 

53,9 23,5 22,5 102 

Har ni dagvattendammar vars grundfunktion är 

flödesutjämning och/eller rening? 

65,7 34,3 - 102 

Jobbar er verksamhet förebyggande med dagvattenfrågan? 63,7 34,3 2 102 



21 
 

 
Figur4. Procentuell fördelning av svar i förhållande till typ av kommun på frågan om de önskar 

nationella gränsvärden för dagvattenkvalité.  
 

Figur 5. Procentuell fördelning av svar i förhållande till typ av kommun på frågan om de jobbar 

förebyggande med dagvattenfrågan.  
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Den procentuella fördelningen efter kommuntyp på frågan om respondenterna har 

dagvattendammar är; A 96%, B 69% och C 44%. I figuren syns en tydlig skillnad i fördelning 

över dagvattendammar utefter kommuntyp (Figur 7). Skillnaden bekräftas även statistiskt (p 

<0,001).  

Figur 7. Procentuell fördelning av svar i förhållande till typ av kommun på frågan om de har 

dagvattendammar med flödes eller reningsfunktion. 

Det mest resurseffektiva sättet att rena dagvatten enligt respondenterna är en kombination av 

LOD och dagvattendammar, vilket 61% svarat (Tabell 4). Följt av LOD med 21% (Tabell 4). 

Något som lyftes i enkäten av respondenterna är vilka fysiska förutsättningar som finns, vilket 

i sin tur skapar grundförutsättningar för valet av olika tekniska lösningar. 

 

Tabell 4. Fördelning i procent och antal på frågan om det mest resurseffektiva sättet att rena 

dagvatten 

Reningsmetod % N 

LOD och dagvattendammar 60,8 62 

LOD  20,6 21 

Dagvattendammar 5,9 6 

Reningsverk 0 0 

Annat 5,9 6 

Vet ej 6,9 7 

Total 100 102 

 

Flödesutjämning har en central funktion i de anlagda dammarna, totalt är flödesutjämning 

funktionen representerad i 90% av dammarna (Tabell 5). I 46% av fallen kombineras detta 
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med rening (Tabell 5). Av de tillfrågade respondenterna har 10% angett att dammarna enbart 

är till för rening (Tabell 5). 

Tabell 5. Fördelning i procent och antal på frågan om dammarnas primära funktion. 

Funktion % N 

Flödesutjämning 43,3 29 

Rening 10,4 7 

Flödesutjämning och rening 46,3 31 

Total 100,0 67 

 

På frågan om dammarna fyller andra syfte utöver flödesutjämning och rening svarade 64% att 

de hade dagvattendammar för rekreation och friluftsliv (Tabell 6). 41% svarade att de även 

fyllde syften för biologisk mångfald (Tabell 6). 

Tabell 6. Fördelning i procent och antal på frågan om dammarna har övriga funktioner.  

Funktion % N 

Rekreation/friluftsliv 64,4 38 

Biologisk mångfald 40,7 35 

 

Av de tillfrågade respondenterna har 18% sökt statligt bidrag för byggnation av dammarna. 

Det råder dock en viss osäkerhet då hela 39% svarat vet ej (Tabell 7). Av de tillfrågade 

respondenterna har 30% angett att de har ytterligare reningssteg vid sina dammar medan 64% 

svarat nej (Tabell 7). På frågan om det finns ett program för provtagning av vattenkvalité vid 

dammarna svarar 13% ja och 82% nej (Tabell 7). Myndighetstillsyn har skett i 27% av 

kommunerna, i vissa fall bara delvis (Tabell 7).  Ett antal kommuner har angett att de kommer 

ske i närtid medan 48% av respondenterna anger att ingen kommunal tillsyn skett (Tabell 7).  

Tabell 7. Svarsfördelning på enkätfrågor i procent och antal respondenter  

Fråga Ja % Nej % Vet ej % N 

Har ni sökt statligt stöd vid anläggandet av era dammar? 17,9 43,3 38,8 67 

Finns det ytterligare reningssteg i anslutning till era 

dammar? 

29,9 64,2 6 67 

Har ni inom er kommun/verksamhet program för 

provtagning av vattenkvalité vid dagvattendammarna? 

13,4 82,1 4,5 67 

Har det bedrivits kommunal myndighetstillsyn vid 

dammarna? 

26,9 47,8 25,4 67 

Om ni skulle anlägga nya dammar idag, tror du dessa skulle 

skilja sig från tidigare dagvattendammar gällande 

utformning/funktion till följd av ny kunskap/forskning på 

området? 

50,7 29,9 19,4 67 

Har ni ett skötselprogram för någon av era 

dagvattendammar? 

61,2 38,8 - 67 
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På frågan om nyanläggning skulle ske och om den skulle skilja sig från nuvarande dammar till 

följd av ny kunskap/forskning svarade 51% av respondenterna ja på frågan. På frågan om 

dammen följts upp gällande förväntad funktion och reningseffektivitet svarade 13% ja medan 

33% svarar att det skett vid somliga dagvattendammar (Tabell 8). Gällande uppföljning av 

dammens dimensionering har 12% svarat ja, medan 22% svarar att de har gjorts för somliga 

dammar (Tabell 8).  

Tabell 8. Svarsfördelning på enkätfrågor i procent och antal respondenter. 

 

På frågan om verksamheten har en lättillgänglig teknisk information om dammarna, svarar 

46% att det finns för tekniska konstruktioner. I 43% av fallen finns det för dimensioneringar 

(Tabell 9). Av de totala antalet respondenter svarar 34% nej, medan 13% inte vet (Tabell 9).  

Tabell 9. Fördelning i procent och antal respondenter på frågan om de har lättillgänglig information 

om sina dammar. 

 % N 

Dimensioneringar 43,3 67 

Tekniska konstruktioner 46,3 67 

Flöden 26,9 67 

Nej 34,3 67 

Vet ej 13,4 67 

 

Av de kommunerna som har dagvattendammar svarar 61% att de har skötselprogram (Tabell 

7).  Den procentuella fördelningen efter kommuntyp på frågan om respondenterna har 

Skötselprogram är; A= 88%, B=58% och C =28% (Figur 9). Av de kommuner och bolag som 

inte har skötselprogram anger 85% att det finns ett behov av detta samtidigt som 69% anger 

att det ändå sker en sporadisk skötsel och tillsyn vid dammarna. 

Fråga Ja % Somliga % Nej % Vet ej % N 

Har dammen/dammarna följts upp gällande 

funktion och förväntad reningseffektivitet? 

13,4 32,8 40,3 13,4 67 

Har dammen/dammarna följts upp gällande 

dimensionering?  

11,9 22,4 47,8 17,9 67 
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Figur 9. Procentuell fördelning av svar i förhållande till typ av kommun på frågan om de har 

skötselprogram för någon av deras dagvattendammar. 
 

På frågan om respondenterna upplever att skötselprogrammen fyller en viktig funktion svarar 

97% ja (Tabell 10). På frågan om det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan olika 

förvaltningar gällande skötsel, har 54% svarat ja medan 46% svarar nej. Frågan om 

ansvarsfördelning och tydlighet mellan förvaltningar fördelar sig ungefär likadant oavsett 

kommuntyp (Figur 10). Det finns ingen statistisk skillnad mellan kommuntyp och 

ansvarsfördelning (p 0,991). 

 

Tabell 10. Svarsfördelning på enkätfrågor i procent och antal respondenter. 

Fråga Ja % Nej % N 

Upplever du att skötselprogrammen fyller en viktig funktion? 
97,4 2,6 38 

Om ni har ett delat ansvar för skötseln av dagvattendammarna, finns 

det då en tydlig ansvarsfördelning i skötselprogrammen? 
54,1 45,9 37 

Vet du om rekommendationerna i era skötselprogram 

överensstämmer med relevant forskning på området? 
19,5 80,5 41 
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Figur 10. Fördelning av antal svar i förhållande till typ av kommun på frågan om det finns en tydlig 

ansvarsfördelning i skötselprogrammen.  
 

På frågan om respondenterna har ett detaljerat eller vägledande skötselprogram svarar 77% 

vägledande och 23% detaljerat. Sett till kommuntyp är det främst A kommuner som har ett 

vägledande program, följt av B kommuner (Figur 11). Antalet C kommuner som svarat är lågt 

(N=4). Av dessa har 75% angett detaljerat program (Figur 11).  

 

Figur 11. Procentuell fördelning av svar i förhållande till typ av kommun på frågan om  

respondenterna har vägledadande eller detaljerat skötselprogram. 
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På frågan om vilken typ av skötselprogram respondenterna anser skulle vara till störst hjälp 

vid förvaltning av dammarna, utifrån verksamhetsbehov och förutsättningar, svarar 51% av 

respondenterna ett detaljerat program. Respondenterna som anser att ett vägledande program 

skulle vara till störst hjälp är 37%. Av de som har detaljerat program idag (N=8), anser 88% 

att detta är bäst utefter verksamhetens behov medan 13% anser att ett vägledande program 

skulle fungera bäst.  Av de respondenter som idag har ett vägledande skötselprogram (N=27) 

skulle 44% istället föredra ett detaljerat.  

 

Det som har lyfts i kommentarerna till frågan om skötselplan är att det exempelvis kan vara 

vägledande men att kritiska punkter bör anges detaljerat. Andra kommentarer är att det inte 

får blir för omfattande. Risken är då att de inte utförs korrekt eller i värsta fall inte utföras alls. 

Enkelheten och vägledning är också sådant som förordas, men även att det är handfasta och 

användarvänliga. En respondent anser att kostnader för driften skall tydliggöras. En annan 

respondent tycker att platsspecifika program bör tas fram efter dammens behov och 

förutsättningar. Några har angett att de bara har delvis fungerande program och att styrningen 

inte är tillfredställande. När detaljerat styrning kommenteras i enkäten är det med betoning på 

översyn efter årstid och ekonomisk fördelning mellan bolag och kommun. 
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6 Enkätdiskussion 

6.1 Dagvattenförståelse 

Ett lyckat arbete med dagvattendammar och skötsel kräver en god förståelse för alla de 

samverkande processer som rör hela dagvattenområdet. Samtidigt som frågan måste vara 

prioriterad. Resultaten från enkäten visar att 4 av 5 respondenter anser att dagvatten är en 

prioriterad fråga. I kommuntyp A är resultatet nästan 100% följt av kommuntyp B och 

slutligen C. I de mer övergripande frågorna om dagvatten visar kommuntyp A på en ganska 

homogen fördelning av svar. Förutom att frågan är prioriterad, ser de flesta inga ekonomiska 

eller juridiska problem, det sker ett förebyggande arbete, majoriteten har dagvattendammar 

och skötselprogram. Bland kommuntyp B och C finns ett mer växlande mönster kring de 

allmänna frågeställningarna. I kommuntyp B anser något fler respondenter att frågan är 

prioriterad jämfört med kommuntyp C. Samtidigt upplever kommuntyp B de juridiska och 

ekonomiska hindren något större än i kommuntyp C. Det råder däremot en större osäkerhet i 

kommuntyp C på frågan om juridiken upplevs svårtolkad kring ansvar för rening. En 

respondent säger exempelvis ”…Vi har liksom inte kommit så långt som till juridiken kring 

dagvattenrening…” Indirekt så skulle resultaten och dessa mönster kunna bottna i att frågan 

är mer prioriterad i kommuntyp B. Samtidigt finns det fler samverkande processer på 

organisatorisk nivå att ta hänsyn till med den kraftiga exploatering som sker i städer av 

kommuntyp B, vilket kan göra frågan mer komplex. Att frågan har hög prioritet av 

respondenterna speglas inte fullt ut i resultatet avseende uppföljning och dokumentationen 

kring dammarna. En tolkning skulle kunna vara att ett aktivt arbete kring dagvatten sker på 

andra håll inom verksamheten, exempelvis genom strategier och framarbetande av 

dagvattenpolicys etc. Även om dem omkringliggande förutsättningar skiljer sig i 

kommunerna, så finns det fortfarande gemensamma hinder kring förståelsen av 

dagvattenfrågan inom kommuner och bolag. Detta speglar sig i kommentarer” Ja, 

ansvarsfrågorna är mycket svåra att reda ut, framförallt inom kommunens olika enheter”. 

Däremot finns det många kommuner som även visar en god förståelse både till 

dagvattenfrågans prioritet och de framtida utmaningar man står inför. 

6.2 Skötselprogram 
Resultatet från enkäten visar att det finns en mycket stark tilltro till skötselprogram både hos 

de som har skötselprogram i drift och hos de som fortfarande saknar. Däremot finns det en 

tydlig skillnad mellan kommuntyperna, där majoritet av Storstadskommunerna har 

skötselprogram medan endast 28% i kommuntyp C har det. Regelbunden skötsel och tillsyn är 

en grundförutsättning för långsiktig och bibehållen funktion i dagvattendammar (Blecken 

m.fl., 2016). Tidigare undersökning av specifika dammar och via enkäter till kommuner 

(Starzec 2005; Falk, 2007) har gett siffror på runt 50% eller lägre när det kommer till 

huruvida det finns upprättade skötselprogram eller inte. Enkäten är inte på något sett 

heltäckande men det finns ett stort antal kommuner representerade vilket gör att vissa 

slutsatser kan dras från dessa resultat. Respondenter som angett befintliga skötselprogram är 

något högre en vad som angetts i tidigare studier. Samtidigt skulle det slumpmässiga urvalet 

kunna styras av att det finns en starkare vilja bland respondenter som har ett aktivt arbete med 

dagvattendammar att besvara enkäten. Enbart några få respondenter har svarat att ingen 

skötsel sker. Enligt Blecken m.fl., (2016) spås dagvattenfrågan få en ökad betydelse för att 
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kunna leva upp till bland annat ramdirektivet för vatten. Resultaten skulle kunna vara i linje 

med sådana insikter inom kommuner och bolag. Enkäten i sig ger dock inga svar i vilken 

omfattning skötsel sker vid dammarna. Sett till kommentarerna i resultatet så lyser en god 

förståelse igenom hos många respondenter. I synnerhet kring skötsel och hur det skall fungera 

praktiskt i deras verksamhet.  

Det finns ofta ett delat ansvar mellan förvaltningar och bolag när kommer till skötsel av 

dagvattendammar. En knapp majoritet upplever en tydlig ansvarsfördelning kring skötseln 

medan en betydande del av respondenterna anser att det inte finns. Utifrån kommuntyp är 

fördelningen av svar nästan identiska huruvida man upplever ansvarsfördelningen. Bristen i 

kommunikation mellan förvaltningar är tidigare klarlagt (Blecken m.fl., 2015). Studier visar 

på att förvaltningar utan profession inom området har en annan syn på frågan (Cettner m.fl., 

2013). Tvetydighet kan leda till att dagvattendammar blir eftersatta (Drake och Guo 2008; 

Blecken m.fl., 2015). Det behöver inte alltid vara en fråga om brist i kommunikationen. 

Blecken m.fl., (2015) skriver att olika förvaltningar kan se skilda intressen vid 

dagvattendammar, då blir det snarare en fråga om att skapa samsyn. Frågan om de har ett 

detaljerat eller vägledande program visar på ett intressant utfall. De som har ett vägledande 

program, verkar i högre mån vilja ha ett detaljerat program. Av de som i sin tur har ett 

detaljerat program, skulle 7 av 8 behålla programmet. Storstadskommuner har i större 

utsträckning vägledande program medan landsortskommuner har fler detaljerade program 

procentuellt. En enkel tolkning skulle vara att storstadskommuner har fler dammar och 

därmed mer vägledande program. Denna tes korrelerar inte med data från denna studie, 

troligen är det andra faktorer eller normer som styr detta. 

6.3 Uppföljning av funktion 
Vid sidan av skötselprogrammet är uppföljning, utvärdering, dokument och tillgänglighet av 

data om dammens konstruktion minst lika viktiga för att upprätthålla de grundläggande 

funktionerna i en damm (Drake och Guo 2008; Al-Rubaei m.fl., Odat). Blecken m.fl., (2015) 

anser att det finns några huvudfokusområden när det kommer till att upprätthålla en god 

effektivitet och reningsfunktion i dammen, ackumulationshastighet av sedimentet är bland de 

primära att bevaka, vilket kräver både ursprunglig och fortlöpande data. Karlsson m.fl., 

(2010) visade med egna resultat och med resultat från liknande studier att 

sedimentsackumulering varierarar. Sammantaget ställer det krav på löpande dokumentation 

för att inte riskera re-suspension och för att dammen skall kunna hålla de vattenvolymer som 

beräknats vid dimensionering. Att gräva ur en damm är en kostsam process som påverkar 

miljön. Att gräva ur dammens om det inte behövs är inte önskvärt, då viss frisättning av 

miljöstörande ämnen inte går att undvika. Mot bakgrund av detta, får resultaten i min studie 

anses väldigt låga när det kommer till uppföljning av funktion, reningseffektivitet och 

dimensionering. Mindre en 15 procent svarade ja på frågor om detta. I kommentarerna till 

enkäten har vissa respondenter nya dammar. Även om ett visst bortfall beror på nyetablering, 

måste siffrorna anses ligga i nivå med de enkätsiffror från tidigt 2000-tal som Falk, (2007) 

redovisade, vilket inte tyder på någon förbättring. 

 

På frågan om lättillgänglig dokumentation om dammarna saknas även det i en majoritet av 

fallen. Bara 1 av 4 säger att de har data om flöden och fler än 55% säger att de saknar 
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lättillgängliga data om dimensioneringar. Det framgår i vissa kommentarer att det varierar 

inom verksamheter; ”För vissa anläggningar finns ok information och för vissa finns ingen 

dokumentation alls” och saknas vid äldre dammar ”Finns ingen dokumentation … Kan finnas 

djupt inne i arkivet”. Med tanke på att litteraturen påpekar vikten av god dokumentation och 

uppföljning, får resultaten i sin helhet uppfattas som att det finns utrymme för förbättring. 

 

Falk, (2007) skrev att i början av 2000-talet hade bara ett fåtal kommuner kontrollprogram för 

vattenkvalité i sina dammar, resultaten från denna studie visar på ett liknande utfall. Samtidigt 

är mätning av vattenkvalité kanske inte det främsta kommunerna behöver fokusera på när det 

finns brister i implementering gällande uppföljning, underhåll och skötsel, vilket bör kunna 

ses som ett försteg till mer omfattande metoder för uppföljning av funktion. 

 

Sett till primär funktion är flödesutjämning det vanligaste antingen som separat funktion eller 

i kombination med rening, vilket är helt i linje med den historiska utvecklingen på området. 

Enligt Drake och Guo, (2008) är kommuner positiva till resultaten av dammarnas 

flödesutjämningsfunktion, något som gärna prioriteras. Det finns en större osäkerhet när det 

kommer till kostnadseffektivitet av reningen hos dammar enligt författarna. Resultatet från 

denna studie visar dock en stark tilltro till dagvattendammar på frågan vad som är det mest 

resurseffektiva sättet att rena dagvatten. Av respondenter svarade 6 av 10 att LOD och 

dagvattendammar i kombination är det mest resurseffektiva sättet att rena dagvatten. Detta 

följs av LOD, som 2 av 10 svarat. Flera respondenter har valt att utveckla frågan. De betonar 

fysiska förutsättningar och att mindre platskrävande alternativ kan vara mer lämpliga. Även 

föroreningsbilden i området styr valet av reningsmetoder. Kombinationer av åtgärder är något 

som lyfts av flera respondenter samt att undvika kostsam rening. Detta speglas tydligt i 

resultaten, ingen anser att reningsverk är resurseffektivt för rening av dagvatten.  

Många respondenter anser även att det gäller att begränsa föroreningarna nära källan via 

lokala åtgärder, däremot så lyfts frågan om VA-huvudmannen kan förlita sig på att detta 

efterlevs av verksamhetsutövaren. Drake och Guo, (2008) och Blecken m.fl., (2015) skriver 

att kommuner måste jobba långsiktigt med dagvattenstrategier för att minska belastningen 

nedströms, något som saknas inom vissa kommuner. Resultaten från denna studie visar att 

>60% arbetar med förebyggande uppströmsarbete. Resultaten av uppströmsarbete följer 

samma mönster som dagvattens prioritet. Det vill säga att större städer och storstadsnära 

kommuner har ett mer aktivt arbete med detta. 

När det kommer övriga syften med dammen svarar 64% att de uppfyller syften för rekreation 

medan 41% svarar att dammarna även uppfyller syften kring biologisk mångfald. Sett till 

kommentarerna i enkäten, gäller inte detta samtliga dammar i en kommun, utan vissa. En 

respondent skriver att ”funktionen” biologisk mångfald troligen fylls av de flesta dammarna, 

även om de inte är planerade för det. Det är i linje med vad Stephansen m.fl., (2016) och 

Moore och Hunt, (2012) redovisat i sina studier.  

Drake och Guo, (2008) skriver att kommuninvånare inte alltid förstår tanken med en 

dagvattendamm utan ser de som enbart rekreation. Det kan leda till störningar om dammen 

exempelvis är planerad för sedimentering av miljöstörande ämnen och aktiviteter vid dammen 
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gör att sedimentet rivs upp. Detta är kanske något som bör lyftas inom det lokala arbetet, 

speciellt i områden där dagvattendammarna placeras i parker eller där rekreation är vanligt 

förekommande.  

6.4 Resurser och redskap 
En majoritet av respondenterna har kommenterat frågan om ekonomiska hinder. Frågan är 

tolkningsbar vilket gör att respondenterna gett olika perspektiv på frågan. Resultaten visar att 

drygt hälften av respondenterna inte ser några finansiella hinder att bedriva ett bra arbete 

kring dagvatten. Det är främst kommuntyp B som ser ekonomiska hinder kring 

dagvattenhantering medan storstadsregioner inte upplever det lika problematisk. En tolkning 

är att det i större städer finns högre prioritet, vilket denna studie visat. Det skulle kunna 

innebära finansiella fördelar kring dagvattenarbetet. Det skulle även kunna vara en process av 

ett långvarigt arbete, där samarbeten och rutiner arbetats fram. Även i små kommuner upplevs 

inte ekonomiska hinder lika påtaglig som i mellanstora. Mindre tätorter och kommuner 

påverkas troligen mindre av dagvattenrelaterade problem då andelen hårdgjorda ytor i många 

fall är mindre. Åtgärder är troligen också mindre kostsamma. Samtidigt har små kommuner 

mindre resurser att röra sig med vilket några respondenter i kommuntyp C uppger tillsammans 

med andra konkurrerande behov; ”Investeringar på dagvatten ställs mot andra projekt och 

tillsammans med tillgänglig tid kan dagvattnet ibland få stå åt sidan”. En generalisering i 

stort kan dock inte göras, eftersom det finns små kommuner där frågan prioriteras högt. Detta 

kan bero på lokala förhållanden, historiska risker, men även andra faktorer. Dagvattenfrågan 

kopplar på många sätt till frågan om klimatanpassning. Det finns studier där man sätt att 

mindre kommuner ser just ett marknadsvärde i att ”klimatanpassa”, samtidigt som 

ekonomiska hinder och utflyttning är ett mer uttalat problem i landsortskommuner (Hjerpe 

m.fl., 2015). Förutom rena ekonomiska hinder framhäver respondenter personalbrist, 

konkurrerande behov och tidsbrist. Dessa blir ju indirekt ekonomiska hinder medan andra svar 

är mer långtgående och handlar om organisationsstrukturer. Exempel på detta är delat ansvar, 

brist på kompetens, prioritering samt förståelse och samsyn. Detta är i linje med vad som 

presenterat i tidigare studier, exempelvis Blecken m.fl., (2015).  

 

Många vill inte riktigt heller tolka det som ett ekonomiskt hinder utan ser det som ekonomiska 

ramverk att förhålla sig till. Förutsättningarna kan se olika ut beroende på om det är inom ett 

bolag eller en kommunal förvaltning. Flera respondenter ställer sig även frågan om 

betalningsansvar mellan förvaltningar och bolag, samt hur VA-huvudmannen och andra 

förvaltningar skall fördela kostnaderna. Detta är något som Blecken m.fl., (2015) lyfter när 

det kommer till skötselåtgärder. En förvaltning och en VA-huvudman kan ha finansiellt 

ansvar för en damm men vanligen kring olika åtgärder. Detta skapar en ständig diskussion 

enligt en respondent. Något som framhävs är prioritet kring olika åtgärder. En respondent 

sammanfattar denna problematik; ”Nyanläggning betyder investering, då finns finansiering. 

Underhåll/skötsel betyder driftkostnad; vilket sällan räcker till att prioritera dagvatten” 

medan en annan säger; ”En viktig aspekt gällande dammar och andra dagvattenanläggningar 

är driften. ofta sker ett anläggande men sedan missas det att de ska driftas och skötas”.  

Kommentarerna faller väl ut med tidigare studier som konstaterat att det investeras i dammar, 

men sedan försätts de i ett tillstånd där de förväntas klara sig själva, vilket leder till att den 
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tänkta funktionen med dammen på sikt hotas (Blecken m.fl., 2015; Starzec m.fl., 2005). 

Drake och Guo, (2008) i sin tur föreslår att finansiering av skötsel- och underhållsåtgärder 

borde inkluderas redan i projekteringsfasen för att säkerställa dammarnas framtida funktion. 

Cettner m.fl., (2013) visade på att dagvattenhanteringen har en undanskymdroll inom 

stadsplaneringen och att experter på området kommer in sent i processen. I kommentarerna 

till ekonomiska hinder så nämns just planavdelning och att de inte förstår vikten av 

dagvattenhantering. Samtidigt skriver Cettner m.fl., (2013) att mycket är upp till VA-sektorn 

själva, att de måste driva arbetet mot en mer hållbar dagvattenhantering. 

 

VA-taxan lyfts i kommentarerna, många anser att den är för låg för att täcka kostnaderna för 

dagvattenhanteringen. Kanske är det därför 54% önskar att det fanns nationella gränsvärden 

för dagvattenkvalité. Det skulle kunna skapa en ny kravbild. Taxorna skulle kunna regleras 

lokalt efter de faktiska åtgärder som krävs, för att minska belastningen på recipienterna. Vissa 

kommuner vill inte höja taxan för sina kunder. Nationella gränsvärden skulle kunna vara ett 

steg mot att den kan regleras efter behov. En höjning av VA-taxan skulle då bli enklare att 

rättfärdiga i kommuner där låga avgifter efterfrågas.  

 

Gällande juridiken är det kommuntyp B som i större utsträckning upplever den svårtolkad. 

Storstadskommuner ser inte samma problem, medan det råder en större osäkerhet inom små 

kommuner. En majoritet anser dock att lagen är svårtolkad. Svaren i enkäten signalerar att det 

finns en spretighet, otydlighet kring ansvar och att det inte är anpassad efter dagvatten. Flera 

respondenter anser att det är svårt att ställa krav på verksamhetsutövare. Att sedan olika 

experter och kommuner tolkar lagen olika gör inte saken lättare enligt en respondent. Många 

respondenter ser brister i nuvarande lagstiftningen och önskar syntes mellan LAV, MB och 

PBL. Ett annan respondenter upplever inte förarbetet till LAV belyser sådant som är relevant 

för kommuner när det kommer till praktisk hantering. Detta försvårar det egna agerandet 

enligt respondenten.  Dagvatten, skötsel och ansvar för eventuell rening kan ligga på flera 

bord. Att det saknas en tydlighet i vad VA-huvudmannen, kommunen eller 

verksamhetsutövaren skall bekosta försvårar processerna ytterligare. Detta skulle också kunna 

vara en indikation till varför många respondenter vill ha någon form av gränsvärden och få 

faktiska kravbilder att leva upp till. Saknas det en tydlighet i lagen om vem som bär ansvar 

och därmed skall bekosta åtgärder leder det troligen till att frågor förhalas. En trolig effekt är 

även att kommuner och bolag helt enkelt undviker att investera i åtgärder i väntan på tydligare 

lagstiftning. Christensen, (2015) skriver att det finns ett visst ansvar för rening, men han 

skriver också att lagtexten och de verktyg som idag finns till förfogande gör det svårt att ställa 

krav. Att man i sin tur har ett uppdelat dagvattennät inom en stad skapar såklart viss 

förvirring. Speciellt om öppna dagvattenlösningar som dammar ligger i samma vattensystem. 

Ytterligare ett grundproblem är att dagvatten inte behöver vara speciellt förorenat, vilket 

skapar ytterligare en dimension till frågan om rening.  

 

Starzec m.fl., (2005) ser ett ökat behov av skötsel, då antalet äldre dagvattendammar växer. 

En respondent ser kommande sedimentsutgrävningar som en stor framtida kostnad. Enligt en 

amerikansk studie (Drake och Guo, 2008) har inte urgrävning av dammar varit en obligatorisk 

del av kommuners underhåll. Svag politisk vilja, strama budgetar och oförståelse gör att 
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åtgärder skjuts upp på obestämd framtid. Utan tydliga ekonomiska- och juridiska ramverk 

finns det en stor sannolikhet att detta skulle kunna vara fallet även i Sverige. Just oförståelse 

som Drake och Guo, (2008) kopplat till vad en respondent önskan om att det fanns bättre 

underlag för omhändertagande och rensning av sediment. Svenska kommuner styrs på ett 

decentraliserat sätt och utgifterna för utgrävning är stora, det skulle finnas stora 

samhällsvärden att på nationell nivå skapa verktyg för kommunerna att hantera detta.  

7 Analys av skötselplaner 

7.1 Dagvattenförståelse 

Skötsel, underhåll och tillsyn kan bedrivas i olika utsträckning beroende på dammens 

egenskaper och förutsättningar. Därför kan det vara en god idé att göra individuella program 

för varje anläggning. Eftersom bland annat belastning från avrinningsområdet, 

sedimentsackumulering, fysiska förhållanden och utformning varierar. De analyserade 

skötselprogrammen är i tre fall specificerade för ett dammsystem. Två program berör flera 

dammar. I program 1 har flera dammsystem inkluderats, de skriver om varje systems 

förutsättningar i sitt program och även hur skötselansvaret bör fördelas mellan olika 

förvaltningar. Program 4 skriver ”Vid behov skapas specifika skötselplaner för enskilda 

anläggningar”. Samtliga program ger en bild av att lokala förhållanden tagits i beaktande. 

Trots att det finns många likheter i programmen och att det råder en samstämmighet sett till 

vissa åtgärder så varierar utformningen av själva programmen. Drake och Guo, (2008) skriver 

att den inte finns någon standard för hur skötsel skall bedrivas eller hur åtgärder skall 

behandlas, något som dokumentanalysen visar på. Vissa aspekter som litteraturen lyfter som 

central kanske har en mindre funktion i vissa system.  
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7.2 Skötselprogram 
För att säkerställa skötsel och underhåll i ett visst dammsystem, krävs olika angreppssätt, det 

innebär att funktionen av vissa teman kan variera. Exempelvis kan sociala och ekologiska 

värden ha mer eller mindre betydelse i ett dammsystem. En sammanställning av för studien 

centrala punkter summeras i Tabell 11. 

Tabell 11. Underhållsåtgärder och hållbarhetsaspekter som behandlas i respektive skötselprogram. 

Underhållsåtgärder som berörs i respektive skötselprogram. 1  2  3  4  5  

Sediment (allmänt) x x x x x 

Utgrävning av sediment x x x  x 

In- och utlopp x x x x x 

Erosion   x x x 

Vegetation  x x x x x 

Övriga tillsynsbehov (skräp, reparationer) x x x x x 

Rumslig avgränsning x     

Har inhägnade dammar i sin regi.  x   x 

Fullständig teknisk dokumentation  x  x x x 

Ansvarsfördelning (skötsel och underhållsåtgärder). x  x x  

Hänsyn till flora och fauna (biologisk mångfald) x x x x x 

Ekonomisk ansvarsfördelning  x     

Social hållbarhet (ex risker för barn, rekreation/friluftsliv, buller) x    x 

 

Sediment  

Oavsett funktion i dammen är sedimentationen en av de viktigaste skötselparametrarna att 

följa upp (Blecken m.fl., 2015). Samtliga skötselprogram lyfter sedimentering eller rensning. 

Program 3 och 5 har tillsyn av sedimentationsackumulering. Program 4 skriver att det inte är 

en del av det löpande underhållet, men att entreprenören skall rapportera till ansvarig om 

sedimentansamlingar uppmärksammas. Program 1 och 2 skriver om urgrävning och rensning, 

men hur detta skall följas upp är otydligt. 

Tre program tar upp frågan om när urgrävning skall ske efter en viss ackumulation av 

sedimentet. Program 2 skriver att det skall ske när sedimentlagrets tjocklek är större än halva 

dammen djup. Av skötselprogrammet framkommer det inte om det finns en 

försedimentationsdamm. Annars brukar 50% anges som ett generellt värde i litteratur när en 

försedimentationsdamm skall tömmas (Al-Rubaei m.fl., 2016, Blecken m.fl., 2016, Hunt 

m.fl., 2013). Program 1 har inga uppgifter när urgrävning bör ske. Program 3 skriver att 

dammen skall tömmas efter att sedimentsdjupet är större en 20 centimeter. I program 5 är 

motsvarande siffra 30 centimeter eller när 50% av den ursprungliga vattenvolymen försvunnit 

i försedimentationsdammen. Det framgår inte av program 5 om det finns en anslutande damm 

som behöver tillsyn eller om det är en efterföljande våtmark. Program 3 innehåller fasta 

värden och program 5 har delvis fasta värden för utgrävning.  
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I studier har de föreslagits att dammar skall tömmas när den effektiva volymen minskat med 

10 till 15% (Karlsson m.fl., 2010) eller 50% av den möjliga volymen som kan ackumuleras i 

dammen (Al-Rubaei m.fl., Odat). Program 3 angivna värde på 20 centimeter, skulle kunna 

vara en platsspecifik uträkning av minskning av volymen. Fasta värden föreslås annars av 

somliga dagvattenguider, exempelvis har 30 centimeter föreslagits av Seffel, (2015). En 

tömning av dammen sediment är givetvis bättre än att det inte sker alls, men för täta 

urgrävningar om det inte behövs skapar onödig omrörning i sedimentet. Eftersom de flesta 

dammar byggs efter platsspecifika förutsättningar är det viktigt att dokumentation finns 

tillgängligt för att optimera varje enskild damms funktion. Det finns även i studier beskrivet 

ungefärliga tidsintervaller för när utgrävning kan bli aktuellt baserat på andra dammars 

ackumulering. Vid försedimentationsdammar är uppskattningen av tömningsintervall 5–10 år 

(Al rubei m.fl., 2016) och för dagvattendammar 10–25 år (Karlsson m.fl., 2010). 

Tidsintervaller kan förvisso ge riktvärde när det kan vara aktuellt. Däremot finns exempel där 

volymen minskat med 18% på mindre en två år (Karlsson m.fl., 2010). Att bara analysera 

skötselprogrammen ger troligen inte en helhetsbild av hur de hanterar urgrävning av sediment 

inom verksamheten. Endast program 2 tar upp frågan om hur sediment skall tas om hand efter 

utgrävning. Program 2 anger deponering på tipp. Hur sediment skall tas om hand efter 

urgrävning styrs dock av innehållet och andelen totalt organiskt kol i sedimentsmassorna. 

Samtliga program visar på en grundförståelse för sedimenteringens roll i dagvattendammar. 

Jag anser att samtliga program behöver jobba med tydligheten och hur hela kedjan av åtgärder 

skall hanteras. Individen som bedriver tillsyn i dagvattendammen bör ha den bakomliggande 

kunskapen för att bedöma utgrävningsförfarandet. En enkel åtgärd kring förståelse kan vara 

att skriva i programmet varför dammen skall grävas ut och på vilka grunder. Tillsyn av 

dammar skiljer sig mot andra driftåtgärder, vilket stärker tesen om ett förtydligande.  

In- och utlopp 

Jämte sedimentering är utloppet kanske det viktigaste att kontrollera (Blecken m.fl., 2015). 

Det gäller både att kontrollera att det fungerar som planerat och att det rensas från skräp och 

vegetation (Blecken m.fl., 2015).  Att det ansamlas mycket skräp i utloppet kan påverka både 

dammens funktion och ändra vattennivån i dammen (Blecken m.fl., 2015). Detta kan leda till 

att dammens tänkta funktion riskeras (Blecken m.fl., 2015). Samtliga program hanterar 

kontroll av in- och utlopp samt rensning av skräp och vegetation. Program 3 och 1 har ganska 

enkla beskrivningar men förmodligen fullt tillräckliga för att säkra funktionen i dammen. 

Program 2 behandlar även frågan om islossning och att detta kan behöva extra kontroller för 

att undvika stopp i samband med detta. Program 5 tar upp både kontroll av konstruktionen, 

tillsyn av skräp, sedimentsansamlingar, läckage och spår efter miljöfarliga ämnen som oljor. 

Program 4 skiljer sig från övriga program då det främst behandlar löpande underhåll. Under 

punkten övrigt lyfts dock frågor som är mer kopplade till konstruktioner och drift. Program 4 

är det enda skötselprogram som skriver om vegetationsskötsel specifikt kring in- och utlopp. 

Al-Rubaei m.fl., (Odat) skriver att utloppen inte skall vara överbevuxna. Stora träd bör 

undvikas då rötter kan skada konstruktionerna, det värsta scenariot är att dammen brister (Al-

rubaei, m.fl., Odat; Winton m.fl., 2013). 
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Erosion 

Dagvattendammar minskar erosionen nedströms eftersom dammarnas utlopp skapar ett 

reglerat utflöde (Strickman och Mitchell, 2017). Detta innebär att dammen i sin tur kan 

belastas med flöden som kan leda till erosion. Kontroll av erosionsskador är en 

underhållsåtgärd som bör behandlas i ett skötselprogram (Bleckent m.fl., 2015). Att inte 

kontrollera detta innebär en risk för dammens långtidsfunktion (Starzec, 2005). Program 1 

och 2 behandlar inte erosion alls i sitt program. Program 1 skriver om sättningar i vallen vid 

konstruktion, som kan äventyra dammens funktion vid högvatten. Detta stycke är dock inte 

relaterat till skötseln och därmed beaktas detta troligen inte av berörd personal. Program 3 och 

5 behandlar både kontroll och reparation av erosionsskador i sitt program. I program 4 ingår 

inte kontroll av erosions i det löpande underhållet, men skall bevakas av de som utför den 

löpande skötseln. Om en entreprenör utför övrig skötsel föreligger det nog en risk att extra 

uppgifter inte genomförs, vilket kan vara fallet med erosionskontroll. Programmen överlag 

ger en splittrad bild över frågans prioritet. Det går inte att se några skillnader i tillsynen av 

erosion sett till dammarnas ursprungliga funktion. Det är främst de som angett samma primära 

funktion som hanterar frågan olika. Materialet i analysen är inte tillräckligt stort för att dra 

några djupare slutsatser. 

Vegetation  

När det kommer till litteraturen så behandlas frågan om vegetation olika beroende på 

funktion. Serrano och De Lorenzo, (2008) föreslår att vegetation anläggs runt dammarna där 

det saknas för att skapa en barriär för ogräsmedel och kemikalier. Växtlighet kan med fördel 

växa i grunda delar av dammen skriver Larm, (2000). Brix, (1997) skriver att makrofyter kan 

ha en god funktion för dammar genom att de stabilisera ytan. Vattenväxter kan utöver sina 

egenskaper tillhandahålla estetiska och biologiska värden utöver vattenrening (Brix 1997). 

Blecken m.fl., (2015) skriver att vegetationsutbredningen måste kontrolleras. 

När det kommer till skötsel lyfter skötselprogrammen i analysen dels växtligheten i vattnet 

och i anslutning till dammen. Samtliga program lyfter skötsel kring dammarna, exempelvis 

röjning av sly, träd, slåtter, klippning med olika förslag på tidsintervall mycket baserat på 

behov, vilket är i linje med forskningen. Vissa har angivna tidsperioder medan andra har mer 

vägledande instruktioner. Program 1 har flera dammar där hänsyn måste tas till de 

kulturhistoriska omgivningarna och skötsel måste anpassas efter dessa behov. I samtliga 

program förutom 2 finns det en tyngdpunkt på att det skall vara estetiskt tilltalande,  

vilket får ses som en social dimension. Program 4 har en stark betoning på estetik och även 

tätast intervallet av klippning under växtsäsong, samt åtgärdande av tuvbildning. Av 

skötselprogrammen, nämner 4 av 5 frågan om växtlighet i dammen. Skötseln gäller främst 

undvikandet av igenväxning och fördämning. Samtidigt så förespråkas växtlighet i dammar av 

flertalet skötselprogram, men under kontrollerade former. Borttagning av högt gräs på 

dammvallar och slänter kan även minska risken för att sorkar och andra djur bygger bon. 

Dammvallen bör kontrolleras för detta, då hållfastheten på sikt kan påverkas genom oönskat 

läckage. Inga skötselprogram tar upp frågan om skörd av vegetation för att minska 

näringsbelastning. Att skapa skötselprogram där vegetation skall skördas i olika etapper 
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baserat på translokering av näringsämnen som Wang m.fl., (2014) föreslår går emot den enkla 

skötseln som många respondenter efterfrågar.  

Platsspecifik skötsel av vegetation och vad litteraturen föreslår kanske är detta svåraste 

området att sätt upp generell skötsel kring. Växtligheten varierar stort och dammens placering 

och belastning skapar olika förutsättningar. Att ge förslag på skötsel vid en damm i ett 

naturreservat eller intill en hårt trafikerad väg utan naturmässiga värden ger helt olika 

förutsättningar. Ett exempel av platsspecifik vegetationsskötsel tas upp av Program 4 och är 

bekämpning av björnloka under särskilda tidpunkter på året. Program 4 skriver även om hur 

större vegetation skall undvikas i slänter, för att minimera riskerna för dammens funktion. 

7.3 Uppföljning av funktion 

Löpande underhåll/tillsyn 

För att möjliggöra tillsyn och skötsel behöver dammar vara lättillgängliga. Om dammar 

placeras svårtillgängligt eller stängslats in försvåras tillsynen och den framtida driften.  

Studier har påvisat brister kring detta (Al-rubaei m.fl., Odat; Blecken m.fl., 2015). Endast i 

program 2 och 5 framkommer det att de finns inhägnade dammar. I Program 2 går det att 

passera med maskiner om det behövs, vilket då inte strider mot rekommendationerna i 

litteraturen. Program 5 nämner bara att skyddsstängslet skall kontrolleras. Samtliga program 

tar upp andra tillsynsbehov, exempelvis är skräpplockning en sådan åtgärd. Program 5 har ett 

flertal dammar där människor vistas. Där beskrivs tillsyn av bänkar, broar, livbojar, 

informationstavlor och klotter för att nämna några. Program 3 tar upp kontroll av bräddiket 

medan Program 4 skriver att anläggningssystemet skall hållas fritt från främmande föremål.  

Det är inte helt tydligt i programmen var de geografiska avgränsningarna är. Det vill säga vad 

som skall räknas till dammen i fråga om underhåll. Endast program 1 har en tydlig indelning 

av vad som tillhör dammen; ”Dagvattenanläggningen slutar vid utlopp från röränden vid 

strandlinjen av vattendraget. Om vattendraget utgör en naturlig bäck, som grävts ur och med 

tiden blivit en del av dagvattenhanteringen, ansvarar VA-enheten för skötsel och underhåll 

samt strandzonen”. Här tror jag att ett förtydligande skulle behövas göra av resterande 

program, även om det säkerligen kan finns naturliga avgränsningar vid många dammar. 

Enligt Al-Rubaei m.fl., (Odat) saknas tekniska uppgifter hos många kommuner, vilket 

försvårar underhållsplaneringen och kan innebära en risk för att optimal funktion inte uppnås. 

Utöver uppgifter om dammens tillhörande tekniska installationer kan uppgifter om funktionen 

behöva beskrivas. Program 3 har ingen information om detta i själva skötselprogrammen, men 

har angett i enkäten att sådan information finns lättillgänglig. Det är bara program 2 som inte 

vet om dessa data finns. Eftersom inte hela deras material delats så är det svårt att göra en 

egen analys. Program 1 har dammar med rörliga delar. Det framgår att tätare kontroll av dessa 

behöver ske för att minimera riskerna kopplat till funktion. De andra programmen tar även 

upp installationer som oljeavskiljare, skibord. För att kunna följa upp vissa funktioner i 

dammen behövs dokumentation av dammarnas dimensioneringar, exempelvis för att räkna på 

uppehållstid. Program 4 och 5 har sådan information, där program 5 har funktionsbeskrivning 

för varje enskild damm i ett separat dokument. Starzec m.fl., (2005) skriver att grundat på 

erfarenhet bör normal tillsyn av tekniska funktionerna inklusive kontroll av in- och utlopp i 
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enklare dammsystem inte ta mer en högst en dag i anspråk per år. Program 1 beskriver inte 

bara dammarnas skötsel utan hur nykonstruerade dammar skall kontrolleras för att säkerställa 

en framtida god funktion. Exempelvis beskrivs kontroll av dammvallar för att inte riskera 

sättningar. Denna typ av information kan i viss mån vara överflödig i ett skötselprogram. Det 

visar dock att man tänkt en extra gång på eventuella framtida problem, vilket Drake och Guo, 

(2008) förespråkar. Däremot kan det finnas en god idé att faktiskt inkludera sättningar i själva 

skötselprogrammen, åtminstone som en del av ett periodiskt underhållet. 

 

Ansvarsfördelning 

Denna studie visade på att ansvarsfördelningen mellan olika förvaltningar inte är helt utredd. 

Tidigare studier har visat på liknande brister i hur ansvar och skötseln skall fördelas, vilket 

kan leda till att dammarna blir eftersatta (Drake och Guo 2008, Blecken m.fl., 2015). Därmed 

är ansvarsfördelningen viktig för underhållet. Program 2 damm är nyanlagd, där har troligen 

inte denna del behandlas än, även om Drake och Guo (2008) anser att detta skall klarläggas 

redan vid projektering. Program 3 har en tydlig fördelning av underhåll mellan park och VA-

enheten. Däremot skulle dessa kanske separeras från varandra då materialet kan upplevas lite 

stort och lite rörigt. Program 4 har tydliga riktlinjer hur entreprenören skall sköta det löpande 

underhållet. Hur övrigt underhåll fördelas framgår ej. Program 1 har i inledningen av sitt 

program ett avsnitt om syfte, rutin och ansvarsfördelning. Där beskrivs vad olika förvaltningar 

skall sköta utifrån dammens funktion, men även vad som skall kontrolleras gemensamt. När 

varje dammsystem beskrivs finns föreslagen ansvarsfördelning i procent. Eftersom de redan i 

stor utsträckning förklarat ansvaret så kan procentfördelningen upplevas lite svår. Hur man 

rent praktiskt gör en 20/80 fördelning mätbar känns invecklat. Program 1 visar att de ändå 

tagit frågan om ansvarsfördelning på allvar. Däremot är dokumentet omfattande och 

ansvarsförhållandena är utspridda i dokumentet. Detta skulle kunna försvåra 

användarvänligheten. Dokumentet skulle kunna delas in i flera dokument beroende på 

ansvarsbild, som andra program gjort. I program 5 är inte ansvarsfördelningen klarlagd i 

skötseldokumenten. 

7.4 Resurser för hållbar utveckling 
Det är bara program 1 som lyfter frågor om kostnadsfördelning, därför kommer inte frågan 

om ekonomisk hållbarhet behandlas närmare.  

Biologisk mångfald 

Hur skötselprogrammen tar upp frågan om biologisk mångfald varierar. Dels på grund av 

programmens utformning men även kopplat till platsspecifika förutsättningar. Skötselförslag 

kan gynna biologisk mångfald, utan att det är tanken med programmet. Vissa dammar ligger 

inom naturskyddsområden och skötselprogrammen måste då anpassas efter detta. I kommun 4 

och 1 finns dammar inom skyddat område, där framgår det att skötseln anpassas. Program 4 

behandlar inte frågan specifikt i programmet, men av de vägledningar som ges, lyser en 

förståelse för naturvård igenom. Exempelvis skriver program 4 att giftfria metoder skall 

användas. Däremot har program 4 instruktioner för en ganska hård skötsel i de vanliga 

skötselrutinerna vilket exempelvis Blicharska m.fl., (2016) skrivit att det kan vara negativt 

sett ur värden för biologisk mångfald. Blicharska m.fl., (2016) förespråkar annars en 
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medelintensiv skötsel. Program 3 skriver inte uttalat om biologisk mångfald. Däremot skriver 

de gällande växlighet; ”Har någon art tagit över helt?” vilket indikerar på en förståelse för 

begreppet. Program 2 och 5 skriver inte explicit ”biologisk mångfald” i skötselprogrammet 

men hänsyn tas till djurlivet, det innebär att viss växtlighet skall bevaras eller att skötsel skall 

undvikas under vissa tidsperioder. Program 5 har även i sin tillhörande funktionsbeskrivning 

en ekologisk faktaruta. Program 1 som har ett omfattande skötseldokument, har detaljerade 

instruktioner hur biologisk mångfald skall beaktas i olika dammsystem både när det kommer 

till skötsel av dammarna, inventering av djur och växtliv samt hur döda träd exempelvis skall 

lämnas. De skriver även att dammar skall konstrueras för att gynna biologisk mångfald. 

Eftersom skötselprogrammen skiljer sig till utformning får frågan om biologisk mångfald 

olika mycket utrymme i respektive program. Analysen som helhet ger troligen inte en rättvis 

bild av eventuellt arbete med biologisk mångfald. I somliga kommuner kanske detta 

behandlas som i program 5, där biologisk mångfald tas upp i tillhörande 

funktionsbeskrivning. Det innebär att det skulle kunna vara samma fokus, även om det inte 

framgår specifikt i skötselprogrammet.  

Sociala dimensioner  

Frågan om sociala dimensioner lyfts av några få program. Program 5 har en del punkter i sitt 

program som bygger på att omkringliggande utrustning skall vara hel och att ingen skall 

skada sig på anläggningen. De beskriver även hur viss typ av utsmyckning skall finnas synlig 

för att skapa en vacker inramning kring dammarna för ökade sociala värden. De skriver även 

att klagomål skall behandlas. Program 1 har instruktioner för hur riskerna skall minskas för 

barn som vistas vid dammarna. De skriver även att buskar kan planteras för att försvåra för 

barn att nå strandlinjen, det motsatta blir att det skapar en barriär och risk åt andra hållet, att 

barn inte upptäcks. När det gäller risker vid dammarna i urban miljö är barns lek alltid 

närvarande. Att skapa lekzoner för barn vid en dagvattendamm rekommenderas inte, just för 

att vattennivåerna kan skilja sig åt och bottnar kan ha ett sedimentlager som gör det besvärligt 

att komma loss om man trillar i.  
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8 Slutdiskussion  

En sammanvägning av resultaten visar att dagvattenfrågan är prioriterad. Genom att dela upp 

kommuner efter vissa egenskaper går det att särskilja prioriteten inom varje kommuntyp. 

Kommuntyp A visar utefter valda frågeställningar på en högre prioritet och fokus avseende 

dagvattenfrågor i förhållande till övriga kommuntyper. I kommuntyp C fanns den lägsta 

prioriteten. Eftersom kommuner i stor utsträckning styrs på ett decentraliserat sätt, blir frågans 

hantering väldigt skiftande utifrån kommuners möjligheter och begränsningar (Regeringen, 

2016). Kommuner med en lägre population lyfter i större utsträckning problem med 

utflyttning och ekonomiska hinder (Hjerpe m.fl., 2015). Denna typ av problematik kan vara 

en orsak till att mindre befolkade kommuner strategiskt inte tagit dagvattenfrågan längre. I 

Synnerhet eftersom dagvattenfrågan i största allmänhet ansetts ha en undanskymd roll inom 

den kommunala förvaltningen (Cettner m.fl., 2013). Kommuntyp B är svårare att analysera då 

den kan ha likheter med både A och C kommuner (SKL, 2017). Det kan vara en orsak till att 

resultaten uppvisar en spretighet, men att det ändå är en övervägande majoritet som tagit 

frågan vidare. Kommuntyp B skiljer sig troligen också från övriga kommuntyper då de i större 

utsträckning kan tänkas få en kraftigare urban utbredning till följd av ökad population. 

Planeras inte dagvattenfrågan tidigt i omvandlingsområde, kan kostnaderna öka (Alm och 

Åström, 2014). Med ökade omkostnader följs debatten ofta av en juridisk diskussion om vem 

som skall bekosta omvandlingen och hur taxor skall regleras.  

Dagvattendammars roll inom dagvattenhantering kan ses som en del av ett större system, där 

lokala förutsättningar inverkar. I resultaten av enkäten var det främst kombinationen av LOD 

och dagvattendammar som ansågs mest resurseffektivt. Dammar som ett fristående verktyg 

för omhändertagande angavs i liten omfattning. Av de respondenter som valde att 

kommentera enkäten ansåg en majoritet att LOD var att föredra framför andra 

reningsmetoder. Dagvattendammars roll, upplevdes av många respondenter som en möjlighet 

för VA-huvudmannen att fånga upp sådant som inte fastighetsägaren hanterar lokalt. I enstaka 

fall var det även fråga om en viss tveksamhet huruvida fastighetsägarna faktiskt uppfyllde 

sina krav om rening och omhändertagande. Kommuners olika möjligheter att ta hand om 

dagvatten påverkar även inställningen till dammarnas funktion. Kommuner där 

infiltrationskapaciteten är låg på grund av rådande geologi, upplevdes dammarna som en 

bättre lösning. Respondenterna önskade även ett större ansvar från fastighetsägarna, detta 

bottnar både i det ekonomiska och miljömässiga perspektivet. Dagvattendammar är en stor 

investering som kräver underhåll och platsutrymme, vilket försvårar möjligheterna till 

anläggning. I synnerhet i kommuner där ytan är begränsad. 

Det finns goda skäl att se över dagvattendammars funktion, de är effektiva men ingen 

universal lösning för omhändertagande (Egemose m.fl., 2015). Vidare så behövs 

långtidsfunktionerna utvärderas i större omfattning, något som även Al rubei m.fl., (2016) 

påpekat. Även om dagvattendammar bör utformas relativt enkelt för att säkerställa 

underhållet, så kräver vår tids utmaningar mer forskning om alternativa reningsmetoder och 

komplement till befintliga. 
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Trots att mer fokus läggs på dagvattenarbete, så måste de ekonomiska förutsättningarna vägas 

mot andra åtaganden inom verksamheten. Ett troligt utfall är att ekonomiska medel i större 

utsträckning läggs på processer där kravbilden rent juridiskt är mer klarlagd. Eftersom 

somliga anser att VA-taxan inte täcker utgifterna för dagvattenhanteringen är risken att man 

ser investeringar i dagvattenlösningar som ”good will” projekt. Åtgärder kanske då inte blir 

tillräckligt utredda och drift av dessa anläggningar inte inkluderas. Resultaten visar också på 

att det fortfarande finns stora luckor i dokumentationen men att nyare dammar visar på bättre 

uppföljning. Rent krasst kanske det kan vara svårt att lägga resurser på att äldre data skall 

sammanställas och digitaliseras. Dagvattendammarna har ökat under en tid då 

organisationsteorier som new public management varit framträdande inom de offentliga 

förvaltningarna. Att jobba mer processtyrt som kommun kan leda till att ”produkter” som inte 

är inkomstbringande eller tydligt lagförda får mindre utrymme. De negativa konsekvenserna 

av dessa ledningsprocesser skulle kunna vara en orsak till dagvattenarbetet haft en 

undanskymd roll inom kommuner och bolag.  

Eftersom dokument har en styrande roll inom våra verksamheter (Justesen och Mik-Meyer, 

2011) så har skötselprogrammen troligen en indirekt funktion genom att bara existera i 

ledningsstyrda verksamheter. Skötselprogram skapar även riktlinjer ute i verksamheten hur 

något skall behandlas. Både litteratur och respondenter anser att skötselprogram fyller en 

viktig funktion. Det finns en stor skillnad mellan kommuntyp A och kommuntyp C huruvida 

skötselplaner finns upprättade. Med stor sannolikhet påverkar detta även hur underhåll och 

skötsel hanteras utefter kommuntyp. Erfarenheten från tekniska enheter är att det inte ser hela 

perspektivet kring skötsel, då skötsel av dammar skiljer sig från andra uppdrag inom 

verksamheten. Det ökar behovet av vägledning via program och kanske i synnerhet anpassade 

efter respektive system. 

Ekonomi anses viktig även vid underhållet. Respondenter förespråkar enkla och 

kostnadseffektiva åtgärder, något som litteratur visat vara möjligt (Al-Rubei m.fl., 2016; 

Ballestero m.fl., 2013; Blecken m.fl., 2015), åtminstone i enklare system. Antalet 

arbetstimmar i sådana dammar kan därmed hållas till ett minimum (Starzec m.fl., 2005), utan 

att funktionen riskeras (Al-Rubei m.fl., 2016). Den största faran är om dammar försetts i ett 

tillstånd utan skötsel (Blecken m.fl., 2015), vilket på sikt kan leda till stora engångskostnader 

när åtgärder blir ofrånkomliga. Vissa dammar kan av olika anledningar kräva ett större 

underhåll. Det blir då en rimlighetsavvägning mot miljö- och samhällsnyttan.  

Sett till specifika program föredrar respondenterna detaljerade program, programmen får dock 

inte vara så detaljerade att de istället blir betungande att utföra. Någon respondent 

förespråkade detaljerade åtgärder vid kritiska punkter och i övrigt vägledande. Detta skulle 

kunna vara en bra utgångspunkt. I mitt eget framtagande av skötselprogram har jag utöver 

logisk följd jobbat med kartor för visualisering av problemområden eller hotspots. Detta spar 

både text och gör att programmen upplevs mindre röriga, samtidigt som en tydligare 

geografisk avgränsning skapas. 

Det finns inga normer för hur skötselprogram skall upprättas (Drake och Guo 2008). Detta 

bekräftas av skötselprogrammen i denna studie. Av analysen finns häller ingen tydlighet om 

det finns skillnader i utformning sett till funktion. Troligen behövs ett större underlag för att 
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klarlägga detta. Skötselprogrammen valdes utefter en rad premisser, både till innehåll, 

prioritet och rumslig spridning. Detta har troligen påverkat utfallet av studien och bidragit till 

programmens stora variation. Hade program enbart valts från Stockholm- eller 

landsortskommuner, hade utfallet med största sannolikhet sätt annorlunda ut. Detta var dock 

inte studiens syfte. Trots olikheter i utformning, finns det en samsyn i programmen. 

Resultaten visar att skötselprogrammen håller en hög kvalité, vilket sannolikt är en 

konsekvens över de val som gjordes vid studiens utformande och därmed påverkat resultatet.  

Många ser dagvattendammar som multilösningar, rent krasst så kan de inte uppnå alla 

funktioner på ett fullt ut tillfredställande sätt. Dammar kan dock ha många positiva bieffekter. 

Det gäller att känna till sin damms egenskaper, fundera över bakgrundbelastningar och vad 

man vill begränsa. Sedimentsackumuleringen är det som litteraturen trycker hårdast på. 

Skötselprogrammen visar i olika utsträckning på förståelse för dess generella funktion. Av 

vissa skötselprogram framgår det inte hur de praktiskt skall följas upp. Däremot visar 

kommentarerna i enkäten att sedimentfrågan inte är helt enkel och man saknar vägledning 

från nationell nivå. Att fysiskt mäta ackumuleringen och att känna till föroreningshalterna i 

sedimentet kan på sikt både bli kostnadsbesparande och miljömässigt effektivt (Karlsson 

m.fl., 2010).  

Diffusa utsläpp, som dagvattnet innehåller kommer sannolikt ha en viktig roll för att leva upp 

till EU:s ramdirektiv för vatten. Här handlar det inte bara om tydligare lagstiftning som 

efterfrågas utan även uppströmsarbete som flera kommuner jobbar med. Däremot kan det vara 

problematiskt att ge allmänheten råd om förståelsen för dagvattenfrågor om det inte är 

förankrad i dem egna leden (Cettner m.fl., 2013).  

German och Svensson (2005) skriver att föroreningshalterna i dagvattendammars sediment 

ligger på toxiska nivåer och att det kan utgöra en risk. Nivåerna är dock inte mycket högre en 

vad som uppmäts vid reningsverk (German och Svensson 2005). Det German och Svensson 

(2005) inte skriver är att dagvattendammar är en teknisk anläggning med syfte att ackumulera 

föroreningar. Dammars förmåga att rena är näst efter flödesutjämning det mest centrala för de 

flesta dammarna. Dagvattendammar skapar tillsammans med andra ekologiska 

reningsmetoder en möjlighet att släppa dagvatten direkt mot recipient utan att belasta 

reningsverken. En majoritet av respondenterna anger att de jobbar med uppströmsarbete. Den 

information jag funnit riktar sig ofta till verksamheter, fastighetsägare eller privatpersoner. I 

Linköpings kommun bjuder man in skolklasser för studiebesök på reningsverken. Varför inte 

göra något liknande vid dagvattendammar? Processerna som sker i en dagvattendamm är 

minst lika spännande och kan skapa resonans till vuxenvärlden. Dagvattendammar är just en 

kombination av naturens storhet och ingenjörers kunnighet.  

En vidare slutsats av detta arbete är att litteratur på vissa plan är bristfällig. Vetenskapligt 

granskad litteratur kan dra centrala slutsatser gällande skötsel från grå litteratur. Därmed 

riskeras den inre koherensen, i värsta fall kanske skötsel baseras på enskilda personers 

tyckande istället för vetenskapligt förankrad forskning.  

Fritt översatt skriver Blecken m.fl., (2015) ”En god drift och implementering av 

dagvattenåtgärder bygger på ett ömsom samarbete mellan olika discipliner inom en kommun 
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eller bolag. Kompetensen för att se alla delar inom en damm bygger på kunskaper inom 

vattenteknik, konstruktion, stads och trafikplanering, biologi, kemi och ekologi”. Denna 

meningen sätter fingret på just vad som behövs inom många kommuner. 

Dagvattenfrågan kopplar på många sätt inför rustandet för framtiden. En hållbar 

dagvattenhantering och förbättrat underhåll handlar om att minska risker för samhället och vår 

miljö. Hjerpe m.fl., (2014) skriver gällande klimatanpassning och risker att det inte skall se 

som ett valbart tillägg, utan något som måste integreras inom verksamheter på kommunal 

nivå. Cettner m.fl., (2013) och Blecken m.fl., (2015), drar liknande slutsatser inom 

dagvattenfrågan och att det inte bara kan ses som en teknisk lösning i en detaljplaneprocess.  

Utöver samordning inom de kommunala förvaltningarna, behövs tydligare nationella riktlinjer 

kring öppna dagvattenanläggningar så som dammar. Det finns även ett stort behov av praktisk 

vägledning kring underhåll och skötsel, speciellt kring kostnadskrävande åtgärder där 

miljönyttan måste vägas mot dess rimlighet. Omhändertagande av sediment tror jag är ett 

område som är extra viktigt, då kommuner och bolag känner en viss osäkerhet inför detta. För 

även om det finns tydlig lagstiftning gällande deponering av sedimentsmassor är det mer 

diffust huruvida sedimentet bör och kan användas i andra sammanhang, när inte deponering är 

befogat. Sådan information skulle kunna stärka arbetet kring dagvatten i kommuner och bolag 

och kanske främst i mindre kommuner där frågan av olika skäl inte har samma prioritet. Även 

om det finns många vägar framåt, så är det i slutänden en kostnadsavvägning. Nationella 

vägledning möjliggör en bättre kalkyl över vad som ”måste” göras och därmed ger frågan nytt 

ljus.  

Vid uppstarten fanns det röster som ansåg att enkäters roll är förbi, det anser jag är en 

feltolkning av enkätmetodens potential inom dagvattenområdet. Tillsammans med mer 

kvalitativa metoder tror jag det är ett mycket bra verktyg för att lyfta de utmaningar som finns 

inom dagvattenområdet. Resultatet från denna typ av studier kan även skapa resonans till mer 

ekonomiskt begränsade kommuner och bolag. Dessa kommuner kan sen dra nytta av de 

kunskaper och erfarenheter som finns inom mer resursstarka kommunala förvaltningar. 
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9 Slutsatser 

Ansvariga inom kommuner och bolag ser dagvattendammar som en del av ett system för 

omhändertagande av dagvatten. Betydelsen av dammar styrs till stor del av lokala 

förutsättningar och möjligheter till infiltration lokalt. Även om ansvariga ser en funktion med 

dagvattendammar och anser att det är en bra metod för att rena dagvatten så förespråkas i 

större utsträckning LOD vilket anses mer resurseffektiv, men gärna i kombination med 

dammar för att säkra upp omhändertagandet i flera led. Att säkerställa ett gott underhåll vid 

dammarna krävs rutiner. Slutsatsen av studien visar på en stark tilltro till skötselprogram och 

dokument för uppföljning. Detta gäller både dem som har och de som saknar skötselprogram. 

Behovet av rutiner, dokumentation och styrda processer kan vara en stark bidragande orsak 

till detta. Tittar man på vissa centrala frågor om prioritet, förebyggande arbete samt 

implementering av skötselprogram som en indikator för hur långt man tagit arbetet vid 

dagvattendammarna, så skiljer det sig mellan de tre kommuntyperna. Däremot är indelningen 

inte lika tydlig när det kommer till detaljfrågor om teknisk dokumentation. För vidare arbete 

inom området så bör man även överväga kommungruppsindelning och vilken roll den får för 

resultatet, det kan finnas andra indelningar som gör att nya slutsatser kan dras kring området. 

De valda skötselprogrammen lyfter i stor utsträckning sådant som föreslagits som centralt i 

litteraturen, även fast de fullt ut inte lyfter innebörden av dess funktioner. I de flesta fall 

saknas kanske någon variabel utifrån den referenslitteratur som använts.  

 

  



45 
 

10 Källförteckning 

Vetenskaplig litteratur 

Al-Rubaei m.fl., 2016. Long-term hydraulic and treatment performance of a 19-year old constructed 

stormwater wetland—Finally maturated or in need of maintenance? Ecological Engineering, 95, 

pp.73–82. 

Al-rubaei m.fl., Odat. Survey of the operational status of 25 Swedish municipal Stormwater 

Management Ponds. 

Ballestero m.fl., 2013. Comparison of Maintenance Cost, Labor Demands, and System 

Performance for LID and Conventional Stormwater Management. Journal of environment 

engineering, 139, pp.932–938. 

Bichai m.fl., 2017. Public health and water quality management in low-exposure stormwater 

schemes: A critical review of regulatory frameworks and path forward. Sustainable Cities and 

Society, 28, pp.453–465. 

Blecken m.fl., 2015. Stormwater control measure (SCM) maintenance considerations to 

ensure designed functionality. Urban Water Journal, 14(3), pp.1–13. 

Blicharska. m.fl., 2016. Effects of management intensity, function and vegetation on the 

biodiversity in urban ponds. Urban Forestry & Urban Greening, 20, pp.103–112. 

Brix, 1997. Do macrophytes play a role in constructed treatment wetlands? Water Science and 

Technology, 35(5), pp.11–17.  

Casey m.fl., 2007. Temporal trends of trace metals in sediment and invertebrates from 

stormwater management ponds. Water, Air, and Soil Pollution, 178, pp.69–77. 

Cettner m.fl., 2013. Stormwater management and urban planning: Lessons from 40 years of 

innovation. Journal of Environmental Planning and Management, 56(6), pp.786–801.  

Czemiel Berndtsson m.fl., 2014. Storm water quality of first flush urban runoff in relation to 

different traffic characteristics. Urban Water Journal, 11(4), pp.284–296.  

Chiandet och Xenopoulos, 2016. Landscape and morphometric controls on water quality in 

stormwater management ponds. Urban Ecosystems (2016), 19, pp.1645–1663. 

Depietri m.fl., 2012. Heat waves and floods in urban areas: a policy-oriented review of 

ecosystem services., Sustainable Science (2012), 7, pp.95–107. 

Drake och Guo, 2008. Maintenance of Wet Stormwater Ponds in Ontario. Canadian Water 

Resources Journal, 33(4), pp.351–368. 

Egemose m.fl., 2015. Heavy metal composition in stormwater and retention in ponds 

dependent on pond age design and catchment type. Environmental technology 36(5-8) pp.959-

69. 



46 
 

German och Svensson, 2005. Stormwater pond sediments and water—characterization and 

assessment. Urban Water Journal (2005), 2(1) pp.39–50. 

Glaas m.fl., 2015. Increasing house owners adaptive capacity: Compliance between climate 

change risks and adaptation guidelines in Scandinavia. Urban Climate (2015), 14(1), pp.41–

51. 

Gu m.fl., 2016. Sediment modelling and design optimization for stormwater ponds. Canadian 

Water Resources Journal, 42(1), pp.39–50. 

Hassall, 2014. The ecology and biodiversity of urban ponds. Wiley Interdisciplinary Reviews 

Water, 1(2), pp.187–206. 

Hassall och Anderson, 2015. Stormwater ponds can contain comparable biodiversity to 

unmanaged wetlands in urban areas. Hydrobiologia (2015), 745, pp.137–149. 

Hjerpe m.fl., 2015. “There is nothing political in it”: triggers of local political leaders’ 

engagement in climate adaptation. Local Environment, 20(8), pp.855–873. 

Istenič m.fl., 2012. Improved urban stormwater treatment and pollutant removal pathways in 

amended wet detention ponds. Journal of environmental science and health. Part A, 

Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 47(10), pp.1466–77 

Lundy m.fl., 2011. Risk prioritisation of stormwater pollutant sources. Water Research, 

46(20), pp.6589–6600. 

Karlsson m.fl., 2010. Stormwater Pond Sediments: Temporal Trends in Heavy Metal 

Concentrations and Sediment Removal. Soil and Sediment Contamination, 19, pp.217–230 

Karlsson m.fl., 2016. Environmental Risk Assessment of Sediments Deposited in Stormwater 

Treatment Facilities: Trace Metal Fractionation and Its Implication for Sediment 

Management. Journal of Environmental Engineering, 142(11). 

Moore och Hunt, 2012. Ecosystem service provision by stormwater wetlands and ponds – A 

means for evaluation? Water Research, 46(20), pp.6811–6823. 

Semadena-Davies m.fl., 2008. The impacts of climate change and urbanisation on drainage in 

Helsingborg, Sweden: Combined sewer system. Journal of Hydrology, 350(1–2), pp.100–113. 

Serrano och De Lorenzo, 2008. Water quality and restoration in a coastal subdivision 

stormwater pond. Journal of Environmental Management, 88(1), pp.43–52. 

She m.fl., 2016. Investigation into freezing point depression in stormwater ponds caused by 

road salt. Cold Regions Science and Technology, 131, pp.53–64 

Starzec m.fl., 2005. Technical and environmental functioning of detention ponds for the 

treatment of highway and road runoff. Water, Air, and Soil Pollution, 163(1–4), pp.153–167. 

http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/journal/22120955
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/journal/22120955/14/supp/P1
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/journal/00221694
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/journal/00221694/350/1


47 
 

Stephansen m.fl., 2016. Invertebrates in stormwater wet detention ponds — Sediment 

accumulation and bioaccumulation of heavy metals have no effect on biodiversity and 

community structure. Science of The Total Environment, 566, pp.1579–1587 

Stephansen m.fl., 2014. Distribution of metals in fauna, flora and sediments of wet detention 

ponds and natural shallow lakes. Ecological Engineering, 66, pp.43–51. 

Strickman och Mitchell, 2017. Methylmercury production and accumulation in urban 

stormwater ponds and habitat wetlands. Environmental Pollution, 221, pp.326–334. 

Sønderup m.fl., 2016. Factors affecting retention of nutrients and organic matter in 

stormwater ponds. Ecohydrology, 9(5), pp.796–806. 

Wang m.fl., 2014. Vegetation effects on floating treatment wetland nutrient removal and 

harvesting strategies in urban stormwater ponds. Science of The Total Environment, 499, 

pp.384–393.  

Winton m.fl., 2013. Review of best management practices for aquatic vegetation control in 

stormwater ponds, wetlands, and lakes, Prepared by NIWA and the University of Waikato for 

Auckland Council. Auckland Council technical report, TR2013/026  

Åstebøl m.fl., 2004. Sustainable stormwater management at Fornebu—from an airport to an 

industrial and residential area of the city of Oslo, Norway. Science of The Total Environment, 

334–335, pp.239–249.  

Litteratur 

Allwood och Erikson, 2010. Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra 

beteendevetenskaper. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Alm och Åström, 2014. Kommunal dagvattenhantering – juridiska och finansiella aspekter, rapport 

Nr 2014–07. Stockhom: Svenskt Vatten Utveckling. 

 

Asbjørn och Tufte, 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber 

Asp m.fl., 2015. Framtidsklimat i Östergötlands län − enligt RCP-scenarier. SMHI 

Avfall Sverige, 2007. Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Avfall 

Sverige Utveckling 

Bergström och Boréus (red.), 2012. Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3; uppl. Lund: Studentlitteratur¨ 

Blecken m.fl., 2016. Literature review Stormwater control measures for quality treatment. 

rapport Nr 2016-05. Svensk Vatten Utveckling,  

Bydén m.fl., 2003. Mäta vatten: undersökningar av sött och salt vatten. 3; rev. och utök uppl. 

Göteborg: Institutionen för miljövetenskap och kulturvård. 
 



48 
 

Christensen, 2015. Juridiken kring vatten och avlopp En översiktlig genomgång av juridiken 

kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Rapport 2015:15. Havs- och vattenmyndighetens. 

Ejlertsson, 2014.  Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. 3; uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Eliasson, 2013. Kvantitativ metod från början. 3; rev, uppl. Lund: Studentlitteratur 

United States Environmental Protection Agency (EPA), 2009. Stormwater Wet Pond and 

Wetland Management Guidebook. Center for Watershed Protection. 

Falk, 2007. Erfarenheter av kommunala Dagvattendammar, rapport nr 2007–14. Stockhom: 

Svenskt Vatten Utveckling. 

 

Hjerpe m.fl., 2014. Svensk forskning om klimatanpassning inom styrning och planering 

Swedish research on climate change adaptation, governance and planning. CSPR Briefings; 

Vol. 12. Linköping: University Electronic Press. 
 
Holme och Solvang, 1997.  Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. 2. 

uppl. Lund, Studentlitteratur 

Hunt m.fl., 2013, Stormwater Ponds: Improving Aesthetics, Value & Function. North 

Carolina Sea Grant, NC State University 

Johansson, 2012. Kommunala VA-planer – en kunskapsöversikt, rapport Nr 2012–03. 

Stockhom: Svenskt Vatten Utveckling. 

 

Justesen och Mik-Meyer, 2011. Kvalitativa metoder: från vetenskapsteori till praktik. 1. uppl. 

Lund, Studentlitteratur 

Larm, 2000. Utformning och dimensionering av dagvattenreningsanläggningar, Stockholm, 

VAV AB. 

May, 2013.  Samhällsvetenskaplig forskning. 2. uppl. Lund, Studentlitteratur. 

Persson, 1998. Utformning av dammar: en litteraturstudie med kommentarer om dagvatten-, 

polerings och miljödammar. 2. uppl. Göteborg, Chalmers Tekniska Högskola 

Regeringen, 2017. Kommittédirektiv 2017:13 Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta 

samhällsutvecklingen. 

Seffel, 2015. Öppna vägdagvattenanläggningar – Handbok för inspektion och skötsel. 

Trafikverket. 

Svenskt vatten, 2007. Klimatförändringarnas inverkan på allmänna avloppssystem 

Underlagsrapport till Klimat- och sårbarhetsutredningen. Östervåla, svenskt vatten. 



49 
 

Sveriges kommuner och landsting, 2016. Kommungruppsindelning 2017 omarbetning av 

Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning. Stockholm, Sveriges kommuner 

och Landsting. 

Söderberg, 2011. EU:s ramdirektiv för vatten och dagvattenförorening – Klarar Sverige 

kraven? Nordic Environmental Law, 1, pp.3–30. 

Vikström m.fl., 2004. Dagvattendammars avskiljningsförmåga, påverkande faktorer och 

metodik för bedömning. Rapport 2004-11. Svenskt vatten. 

Wern. 2012, Extrem nederbörd i Sverige under 1 till 30 dygn, 1900 – 2011. SMHI.  

Lagtexter 
 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, av den 23 oktober 2000 om upprättande 

av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. 

Svensk författningssamling, 1998:808. Miljöbalken. 

Proposition 2005/06:78, Allmänna vattentjänster. 

Websidor 

Balmér, 2017. avlopp. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/avlopp  (hämtad 

2017-03-10) 

Boverket, odat, Flera lagar reglerar dagvatten http://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/flera-lagar-reglerar-

dagvatten/ (Hämtad 2017-03-15) 

Hav- och vattenmyndigheten, 2016. Dagvatten. 

https://www.havochvatten.se/funktioner/ordbok/ordbok/d---f/ordbok-d-f/2016-02-23-

dagvatten.html (Hämtad 2017-02-23) 

Nationalencyklopedin, Odat. skibord. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skibord (hämtad 2017-04-10) 

Regeringen, 2016. Viktigt steg för att nå EU:s ramdirektiv för vatten 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/viktigt-steg-for-att-na-eus-ramdirektiv-

for-vatten/ (Hämtad 2017-03-28) 

SKL, Odat. Kommungruppsindelning 2017 

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelni

ng.2051.html (Hämtad 2017-03-10) 

 

  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/avlopp
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/flera-lagar-reglerar-dagvatten/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/flera-lagar-reglerar-dagvatten/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/flera-lagar-reglerar-dagvatten/
https://www.havochvatten.se/funktioner/ordbok/ordbok/d---f/ordbok-d-f/2016-02-23-dagvatten.html
https://www.havochvatten.se/funktioner/ordbok/ordbok/d---f/ordbok-d-f/2016-02-23-dagvatten.html
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skibord
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/viktigt-steg-for-att-na-eus-ramdirektiv-for-vatten/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/viktigt-steg-for-att-na-eus-ramdirektiv-for-vatten/
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html


50 
 

11 Bilagor 

11.1 Enkät 
 

  
  

  

Enkät till dig som hanterar dagvattenfrågor! 

Enkäten riktar sig till dig som har kännedom om ert kommunala eller regionala arbete med 
dagvatten och dess förvaltning. Din medverkan är helt avgörande för att resultatet av denna 
undersökning skall bli bra. Enkäten tar 310 min att besvara beroende på om ni har 
dagvattendammar eller inte, alla svar är lika viktiga! Inom kommuner och VAbolag så finns det en 
mångårig erfarenhet av att jobba med dagvattenfrågor som är väldigt viktig att fånga upp, jag vore 
mycket tacksam om ni kunde avvara några minuter av er tid. 

Finns det någon annan på din arbetsplats som har större kännedom om just ert dagvattenarbete? 
Vidarebefordra gärna detta mail. 

Studie syftar till att undersöka hur förvaltningen av våra dammar ser ut men även att få en 
nulägesbild över dagvattenfrågans prioritet. Studien kommer dels bygga på svaren i enkäterna 
men även genom att studera befintliga skötselprogram för dagvattendammar. Arbetet genomförs 
inom ramen för mitt miljövetenskapliga examensarbete vid Linköpings universitet och i samarbete 
med Tekniska verken i Linköping. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och samtliga svar kommer att behandlas konfidentiellt. Tekniska 
verken kommer inte ha någon insyn i databehandlingen av enskilda bolag eller kommuners svar 
utan dessa kommer att behandlas av mig personligen med översyn av handledare på universitet. 
Frågorna i enkäten är främst faktaorienterade. 

Resultaten kommer att presenteras i min uppsats där jag utifrån analys och resultat även kommer 
presentera ett förslag till skötselprogram. Önskar ni ta del av resultatet? Maila mig så skickar jag ut 
detta när arbetet är godkänt. 

Vid frågor eller funderingar kring enkäten eller arbetet är du alltid välkommen att kontakta mig. 

Jag är även i stort behov av skötselprogram för att kunna jämföra olika program, har ni ett program 
för skötsel av era dammar? Skicka det till Chrbj156@student.liu.se detta kommer likt enkätsvaren 
behandlas helt konfidentiellt. 

  

Tack på förhand 

Med vänlig hälsning/ 

Christoffe L Björnqvist 

Miljövetareprogrammet 

Linköpings universitet 
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Tel 0704626261 

 

2. Är arbetet med dagvatten en prioriterad fråga för er? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

3. Finns det inom er verksamhet ekonomiska hinder för att driva ett effektivt dagvattenarbete? 

(motivera gärna svaret om den upplevs svår att besvara) 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Kommentar 

4. Upplever du juridiken svårtolkad kring ansvar för eventuell rening av dagvatten?   

Ja 

Nej 

Vet ej 

Kommentar 

5. Vad tror du är det mest resurseffektiva sättet att rena dagvatten? 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)   

Dagvattendammar 

Reningsverk 

LOD och dagvattendammar 

Annat 

Vet ej 

Kommentar 

Chrbj156@student.liu.se 

1 .  Vilken kommun/kommuner är ni verksamma inom? 
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6. Jobbar er verksamhet förebyggande med dagvattenfrågan? (exempelvis 

uppströmsarbete/information till kommuninvånare) 

Ja 

Nej 

Vet ej 

7. Önskar du att det fanns nationella gränsvärden för dagvattenkvalité gällande utsläpp i sjöar och 

vattendrag? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

8. Har ni dagvattendammar vars grundfunktion är flödesutjämning och/eller rening? 

Ja 

Nej 

9. Har du andra synpunkter på ämnet? 

Ja 

Nej 

10. Skriv här 

11. Vilken funktion är primär i era dammar? 

Flödesutjämning 

Rening 

Flödesutjämning och rening 

12. Fyller någon av dessa dammar även andra syften och funktioner?  

Flödesutjämning 

Rening 

Rekreation/friluftsliv 

Biologisk mångfald 
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 Annat 

Kommentar 

13. Hur många dagvattendammar har er verksamhet ansvar för?  

 

14. Har ni sökt statligt stöd vid anläggandet av era dammar? (exempelvis LIP eller KLIMPbidrag) 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Kommentar 

15. Finns det ytterligare reningssteg i anslutning till era dammar? (exempelvis anlagda våtmarker) 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Kommentar 

16. Har dammen/dammarna följts upp gällande funktion och förväntad reningseffekt? 

Ja 

Nej 

Somliga 

Vet ej 

Kommentar 

17. Har dammen/dammarna följts upp gällande dimensionering? 

Ja 

Nej 

Somliga 

Vet ej 

Kommentar 
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18. Har ni inom er kommun/verksamhet program för provtagning av vattenkvalité vid 

dagvattendammarna? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

19. Har det bedrivits kommunal myndighetstillsyn vid dammarna?  

Ja 

Nej 

Vet ej 

Kommentar 

20. Har er verksamhet en lättillgänglig dokumentation om dammen/dammarnas tekniska 

konstruktioner, dimensioneringar och flöden? 

Tekniska konstruktioner  

Dimensioneringar 

Flöden 

Nej 

Vet ej 

Kommentar 

21. Om ni skulle anlägga nya dammar idag, tror du dessa skulle skilja sig från tidigare dagvattendammar 

gällande utformning/funktion till följd av ny kunskap/forskning på området? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

22. Har ni ett skötselprogram för någon av era dagvattendammar? 

Ja 

Nej 

23. Tror du det finns ett behov av ett skötselprogram för era dammar? 
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Ja 

Nej 

Vet ej 

24. Trots avsaknad av skötselprogram sker det ändå en sporadiskt skötsel och tillsyns vid dammarna?   

Ja 

Nej 

För somliga Vet ej 

25. Har du andra synpunkter på ämnet? 

Ja 

Nej 

26. Skriv här 

27. Upplever du att skötselprogrammen fyller en viktig funktion? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

28. Har ni ett detaljerat eller ett mer vägledande skötselprogram?   

Detaljerat 

Vägledande 

Vet ej 

Kommentar 

29. Vilken typ av skötselprogram anser du skulle vara till störst hjälp vid förvaltningen av dammarna, 

utefter er verksamhets behov/förutsättningar? 

Detaljerat 

Vägledande 

Vet ej 
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Kommentar 

30. Om ni har ett delat ansvar för skötseln av dagvattendammarna, finns det då en tydlig 

ansvarsfördelning i skötselprogrammen? (exempelvis mellan olika förvaltningar) 

Ja 

Nej 

Vet ej 

31. Vet du om rekommendationerna i era skötselprogram överensstämmer med relevant forskning på 

området? (Att en åtgärd som föreslås i programmet är förankrad i vetenskaplig litteratur) 

Ja 

Nej 

32. Har du andra synpunkter på ämnet? 

Ja 

Nej 

33. Skriv här 

 

 34. Om du har några andra synpunkter gällande enkäten, skriv nedan annars skicka!  

 


