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 Inledning 
På uppdrag av Nykvarn kommun har Norconsult tagit fram förprojekteringshandling för en 
dagvattendamm för detaljplan Mörby 6. Dagvattendammen har utformats för att det ska finnas goda 
förutsättningar för större vattensalamander att finnas i dammen.  

 

 Underlag 
• Dagvattenutredning för detaljplan Mörby 6 (Norconsult, 2020)  
• Laserdata Mörby-Almnäs, las 2018-10-25 

 

 Förutsättningar 
Dimensioneringsförutsättningar och placering av dammen har tagits fram i ett tidigare skede i 
dagvattenutredning för detaljplan Mörby 6. Den avsedda dammen är ”DAMM 2” i 
dagvattenutredningen. Figur 1 visar delar av plankartan för Mörby 6 och föreslagen placering av 
dagvattendamm 2, samt ytor som föreslås att avledas mot dammen. Gråbruna ytor figur 1 visar 
kvartersmark och gröna ytor visar naturmark.  

 

 

Figur 1. Föreslagen dagvattenhantering för norra delen av Dp Mörby 6 från dagvattenutredning (Norconsult, 
2020). 

Dimensioneringsförutsättningar för DAMM 2 är: 

• Erforderlig fördröjningsvolym 2970 m3 
• Permanent vattenyta utifrån reningsbehov 2130 m2 
• Tillåtet utflöde vid 10-åsregn 69 l/s  
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 Projektering av dagvattendamm 
Utifrån dimensioneringsförutsättningarna har dagvattendammen ritats upp i programvaran Autocad 
Civil 3D. Nedan ges en redogörelse för projekteringen av dagvattendammen. 

 Dimensionering  

För att kunna både rena och fördröja dagvatten utformas dammen med en permanent volym (Vp) och 
en ovanliggande fördröjningsvolym (Vd), vilken fylls upp vid regn, se i figur 2. Rening av dagvatten 
kommer framförallt att ske i den undre permanenta vattenvolymen, dels via sedimentation av 
partikelbundna föroreningar, dels via biokemiska processer vid växtupptag och adsorption av lösta 
föroreningar. Genom att förse dammen med ett strypt eller reglerade utlopp kan det utgående flödet 
begränsas och dagvatten fördröjas i den övre fördröjningsvolymen vid regn. 

   

 

Figur 2. Principritning damm med underliggande permanent volym och en överliggande fördröjningsvolym. 

 

Vid inloppet av dammen föreslås en inledande försedimenteringsdel, ca 10 % av total dammyta, som 
skärmas av med en vall. Här sker den huvudsakliga sedimentationen av inkommande partiklar. På så 
sätt koncentreras reningsbehovet till den inledande djupdelen och resterande delen av dammen kan 
renas med ett längre tidsintervall.  

För att uppnå båda dimensioneringsförutsättningarna om en fördröjningsvolym på 2970 m3 och ett 
begränsat utflöde på 69 l/s, kommer den permanenta vattenytan att behöva öka jämfört med 
dagvattenutredningen. Vid regntillfällen kommer det strypta utloppet i dammen att leda till att 
vattennivån stiger. Utflödet beror då på trycknivån av vattennivån ovanför den normala utsläppsnivån, 
enligt princip i figur 3. I figuren motsvarar HVY (högvattenytan) bräddnivån i dammen och LVY 
(lågvattenytan) motsvarar permanent vattenyta. För att erhålla en fördröjningsvolym om 2970 m3 och 
ett begränsat utflöde om 69 l/s krävs att bräddnivån maximalt är 70 cm ovanför permanent vattenytan, 
samt att arean av den permanenta vattenyta uppgår till ca 4000 m2. 
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Figur 3. Princip för utflöde beroende av högvattennivån. Utflödet beror på skillnaden melan LVY (permanent 
vattennivå) och HVY (bräddnivån) 

 

Utflödet föreslås att utformas som ett naturligt överfall, antingen V-format eller U-format. Ett öppet 
överfall som utflöde gör att det skapas en naturlig övergång till diket, att även små regn kan 
fördröjas vilket gynnar rening samt att det kan vara estetiskt tilltalande. 
 

 

Figur 4. Exempel på V-format naturligt överfall som utlopp från damm.  
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 Markförutsättningar och grundvatten 

Föreslagen plats för dammen är ett torvområde, se figur 5. Det föreslås att en geoteknisk utredning 
genomförs för att kontrollera föreslagna släntlutningar och dammutformning. Behovet av eventuella 
markförstärkningar och tät bottenduk bör också utredas i samband med att en geoteknisk utredning 
tas fram. En tät bottenduk kan behövas för att säkerställa en permanent vattenyta om underliggande 
jordarter är genomsläppliga. Nuvarande och framtida grundvattennivåerna bör också utredas för att 
kunna bedöma risken för bottenupptryckning. 

 

 

Figur 5. Jordarter från (SGU, 2021). Dammens placering visas i blått. 

 

 Hänsyn till större vattensalamander i projekteringsskedet 
För att ge goda förutsättningar för större vattensalamander har nedanstående aspekter behandlats. 
Förutom hänsyn till större vattensalamander har ambitionen varit att även skapa goda förutsättningar 
för andra groddjursarter och en ökad artmångfald i allmänhet. 

• Ett medeldjup om 1 m för att minska risken för bottenfrysning på vintern, samt säkerställa 
vattenspegel vid torra somrar 

• En ö för att förlänga kantzonen och variera djup i dammen 
• Grundare zoner, 20 cm, djup runt om ön, 2 m i bredd   
• Grundare zoner, 20 cm längs med strandkanten, 1 m bredd 
• Dammkrön/slänt bör inte förses med skuggande träd eller buskar 
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 Skötsel och driftaspekter 
Underhåll av dagvattenanläggningar är viktigt för att behålla en god funktion och reningsförmåga.  

Avlägsnandet av bottensediment bör ske med jämna mellanrum beroende på 
föroreningsbelastningen. Lämpliga rutiner kan vara att mäta tjockleken på bottensedimenten. 
Lågflödesmuddring är en möjlig metod för att tömma anläggningen på bottensediment utan att behöva 
gräva bort rotfilmen. Alternativt kan sediment tas bort med grävmaskin. Intilliggande mark utformas så 
att driftväg för grävmaskin, lastbilar med mera är möjligt.  

En viktig aspekt för djurlivet i dammen är att inte rensa hela dammen vid samma tillfälle. Det föreslås 
att dammen rensas i omgångar för att underlätta att bottendjur i opåverkade avsnitt sprider sig till de 
rensade bottenavsnitten. Av hänsyn till salamandrarnas lekperiod och larvernas utveckling bör 
rensning undvikas under perioden mars till och med september. 

Trafikverket har tagit fram en handbok för inspektion och skötsel av öppna dagvattenanläggningar 
som våta dagvattendammar (Trafikverket, 2015). I tabell 1 finns sammanställt förslag på 
skötselåtgärder i en skötselplan.  

 

Tabell 1. Exempel på skötselåtgärder i en skötselplan för damm (Trafikverket, 2015).. 

Skötselåtgärder damm Intervall 

Inspektion 2 ggr/år + efter stormar och olyckor 

Grundskötsel  

• Rensning av inlopp och utlopp 2 ggr/år 

• Slåtter eller klippning 1gg/år 

• Skötsel av växtbädd och växter Vid växtetablering 

• Slyröjning 1 ggr/år 

• Slåtter av vass, kaveldun, säv Vartannat / var 3e år 

• Reparation av mindre erosionsskador Vid behov 

• Rensning, rengörning, etc. av tekniska 
installationer så som brunnar, 
inlopp/utlopp 

Första året varje kvartal och i händelse av 
storm eller skyfall. Därefter ca 1 ggr/år 

Tilläggsåtgärder  

• Reparation av erosionsskador Vid behov 

• Borttagning av sediment Vid behov. Ev. vart 10 - 20 år 

 

Även inkommande och utgående diken bör inspekteras och underhållas årligen för att 
bibehålla adekvat funktion.  

 

Norconsult AB 

Kontaktperson: axel.andre@norconsult.com & ola.sjostedt@norconsult.com   

mailto:axel.andre@norconsult.com
mailto:ola.sjostedt@norconsult.com
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 Litteraturförteckning 
SGU. (den 12 10 2021). Jordarter 1:25 000 - 1:100 000. Hämtat från 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html 

Trafikverket. (2015). Öppna dagvattenanläggningar - Handbok för inspektion och skötsel. Publikation 
2015:147. 
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