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Abstract 

Follow-Up of the Water Purification Function at Wetland of Steningedalen 
Aiste Girleviciute 

In Märsta, the storm water is contaminated with heavy metals and nutrients (nitrogen 
and phosphorus) among other pollutants. The water emits to the river Märstaån and 
further to the lake Mälaren. The wetland of Steningedalen is a pond system that 
delays part of the stream in Märstaån and purifies the water on its way through the 
system. 
    This independent project is based on investigation of the purification functioning at 
Steningedalen wetland. The investigation has been done by sediment sampling and 
analysis. The samples were taken from the inlet and the outlet of the pond system. 
Chemical analysis has been made on these samples in an accredited laboratory. The 
results were compared in order to see if there is a trend through the system. Five 
sediment traps were placed in parts of the system to study the distribution of the 
sediment and the need of dredging. 
    The results of the study have concluded that the stormwater pond system has a 
good water purification function with regard to heavy metals lead, nickel, cadmium, 
chromium, copper and and zinc aswell as the nutrient phosphorous. The study has 
also shown that the system is in need of dredging.  
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Sammanfattning 

Uppföljning av reningsfunktionen i Steningedalens våtmark 
Aiste Girleviciute 

Dagvattnet från Märsta är belastat med bland annat tungmetaller och näringsämnen. 
Vattnet hamnar i Märstaån och transporteras vidare ut till Mälaren. Steningedalens 
våtmark är ett dammsystem som renar och fördröjer en del av Märstaåns flöde före 
transport ut mot Mälaren. 
    Syftet med detta självständiga arbete på kandidatnivå har varit att undersöka 
anläggningens reningsfunktion med hjälp av sedimentprovtagning. Sedimentprover 
har tagits vid in- och utloppet och en kemisk analys av dessa har utförts i ett 
ackrediterat laboratorium. Resultaten från in- och utloppet har jämförts för att se om 
det sker en minskning av föroreningar genom systemet. Fem sedimentfällor har 
placerats ut i delar av dammsystemet för att undersöka sedimentfördelningen och 
muddringsbehovet i anläggningen. 
    Resultatet av studien visade att dammsystemet har en god vattenreningsfunktion 
med avseende på tungmetallerna bly, nickel, kadmium, krom, koppar och zink samt 
näringsämnet fosfor. Anläggningen har bedömts att vara i behov av muddring. 

Nyckelord: dagvatten, dagvattendamm, sedimentprovtagning, 
avskiljningseffektivitet 
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Förord 
 
Detta självständiga arbete omfattar 15 hp och är en del av kandidatprogrammet i 
geovetenskap på Uppsala universitet. Uppdragsgivare för detta projekt är Sigtuna 
Vatten & Renhållning AB som ansvarar för vattenhanteringen i Sigtuna kommun. 
Sigtuna Vatten har även finansierat arbetet. Projektet har genomförts på Bjerking AB 
där VA-projektören och utredaren Oscar Svensson har varit en handledare på 
företaget. 
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1. Introduktion 
 
Dagvatten är det vattnet som regnar ner eller smälter för att sedan rinna på hårda, 
konstgjorda stadsytor. Exempel på sådana ytor är parkeringsplatser, asfalterade 
gator och vägar, hustak med mera. Det som dessa ytor har gemensamt är dålig 
infiltrationsförmåga vilket resulterar i att vattnet ytavrinner. Dagvatten har ofta 
förhöjda halter föroreningar vilket gör att det i vissa fall måste renas innan det når 
recipienten. Ett sätt att göra detta är rening och fördröjning i dagvattendammar. 
    Steningedalens våtmark är en dagvattenreningsanläggning som tillhör Sigtuna 
kommun och är belägen söder om Märsta tätort. Dammsystemet anlades år 2005 
och togs i bruk året därpå. Anläggningen ligger parallellt med Märstaån som är 
dammens huvudsakliga vattenkälla. Dammen tillhör Steningsdalens naturreservat 
och är därmed ett skyddat område. 
    Anläggningen består av en serie av sammankopplade funktionella ytor för 
dagvattenrening. Dessa ytor är två sammankopplade dagvattendammar som leds 
vidare till ett översilningsyta via att långt dike. Denna typen av anläggning har en 
begränsad sedimentmagasin som fylls på kontinuerligt. Om sedimentmängden blir 
för stor riskerar sedimentet att resuspendera vilket försämrar dammens totala 
avskiljningskapacitet. Den kontinuerliga sedimenteringen i dammar medför att 
anläggningen eller delar av det behöver muddras med återkommande intervaller. 
Muddring innebär att sediment grävs bort och bortförs. Det är viktigt att kontinuerligt 
följa upp dagvattendammars funktion och sedimentmängden för att bedöma om det 
finns ett behov för muddring. 
    Syftet med detta självständiga arbete är: 

 Att följa upp anläggningens reningsfunktion med hjälp av kemiska analyser av 
sediment från dammbotten. Halter av tungmetallerna bly, kadmium nickel, 
koppar, krom och zink samt näringssaltet fosfor undersöks och jämförs med 
resultat från tidigare studier. Kväve kommer inte att undersökas i projektet. 
Detta beror på att kväveavskiljningen inte enbart styrs av sedimentationen. Att 
endast analysera och utgå från sedimentationsavskiljningen kommer 
förmodligen innebära en underskattning av kväveavskiljningen.  

 Att undersöka muddringbehovet i anläggningen genom att studera 
sedimentdjupet och sedimentationsmönster. 

 Att ta fram förslag på förbättringar som skulle kunna göras för att främja 
anläggningens funktion. 

2. Områdesbeskrivning 
 

2.1 Avrinningsområdet 
 
Avrinningsområdet som förser Märstaån med vatten är ca. 80 km2 stort och ligger i 
sin helhet inom gränsen av Sigtuna kommun. Märstaån har fyra tillflöden: 
Kättstabäcken, Halmsjöbäcken, Odensalabäcken samt Rosenbergsbäcken. 
Märstaån startar vid punkten markerad med F i figur 1 och avslutas vid dess mynning 
ut till Steningeviken. Ån har historiskt sett varit relativt förorenad, framförallt på grund 
av verksamheten på Arlanda flygplats. Vattnets kvalitet har förbättrats under 1990-
talet i samband med minskad belastning från flygplatsen (Sigtuna kommun 2010). 
Det finns ett flertal dagvattenanläggningar i Märstaåns avrinningsområdet och 
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Steningedalens våtmark är den sista anläggningen åns vatten passerar innan det 
mynnar ut i Mälaren. 
    Markanvändning i avrinningsområdet består av skog (39%), åkermark (28 %), 
flygplats (13%), bebyggelse (6%), betesmarker (5%), industri (4%), urbana 
grönområden (2%), vatten (1%) och övrig markanvändning (1%). Värden adderas 
inte ihop till 100 % på grund av avrundning. Arlanda flygplats ansvarar för hantering 
av sitt eget dagvatten (Pansar 2016).  
 

 
Figur 1 Karta över Märstaåns avrinningsområde. Området är markerat i rött. Norr är uppåt i 
kartan. ©Lantmäteriet Gävle 2018. Medgivande: I2018/00145, ©SMHI2018. 

 

2.2 Dammens utformning  
 
Området i direktkontakt med vattenspegel består av betesmark med elstängsel samt 
övervuxen sumpmark. Det finns även tre lågpunkter strax söder om anläggningen 
som har en vattenspegel vid perioder med höga vattenflöden. En promenadled följer 
den södra delen av anläggningen och fortsätter sedan längs med Märstaån. Det finns 
även parkbänkar placerade längst med promenadstigen för att höja kulturvärdet av 
anläggningen. En översikt av dammens utformning är presenterad i figur 2.
    Vattnet leds in i dammarna från Märstaån vid mynningen av Moralundstunneln. 
Denna dagvattentunnel är 3100 m lång och har en diameter på 6,5 m. Dess funktion 
är att leda Märstaån runt de centrala delarna av tätorten (Ahlman 2012). Precis vid 
mynningen av dagvattentunneln är vattnet uppdämt för att bibehålla en jämn 
vattennivå i tunneln. I botten av dämmet finns en ledning med diametern 600 mm. 
Ledningen leder vattnet genom två brunnar och sedan vidare till första dammen 
(damm 1) i dammsystemet.    
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    Damm 1, som är den största enskilda vattenytan i hela anläggningen, är 2641 m2 
stor och har en avlång form. Tre flytväggar anlades i dammen år 2010 för att utnyttja 
hela dammens reningskapacitet. En väletablerad växtlighet under och övervattenytan 
observerades i dammen. Utloppet av dammen består av en ledning kopplad till en 
brunn där genomflödet kan ändras manuellt med en strypfunktion. Detta för att kunna 
dämma upp dammen vid höga flöden och därmed få en flödesutjämning.  
    Från damm 1 leds vattnet vidare till en mindre damm (damm 2). Denna damm är 
också ovalt formad och är 990 m2 stor. Förutom vatteninflödet från damm 1 får damm 
2 vattentillskott från två dräneringsdiken som avvattnar betesmarken intill dammen. 
Dammens belastning påverkas av detta eftersom en mängd partiklar och lösta 
ämnen transporteras tillsammans med vattnet från dikena. Dammen avslutas i ett 
meandrande dike som är 1483 m2 stort. Diket är bevuxen av framförallt vass. 
Ungefär i mitten av diket delas det av med en ö som är täckt av växtlighet, bland 
annat av buskar och träd. Diket tar slut vid inlopp till en rektangulärt formad 
översilningsyta. 
    Översilningsytans djup är huvudsakligen under 0,5 m och dess area är 1484 m2. 
Ytan är konstruerad av makadam placerade i olika nivåer. Vattnet från diket sprids 
över den flacka översilningsytan vilket bidrar till vattnets fördröjning ytterligare. Från 
översilningsytan rinner vattnet ut i ett kort dike som avslutas med ett överfall med en 
flödesmätningsanordning. Slutligen strömmar vattnet ut tillbaka till Märstaån via en 
ledning. 
 

 
Figur 2 Översikt över Steningedalens våtmark. (Andersson, Owenius & Stråe 2012). 
Illustration Sophie Owenius. 
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2.3 Dammens funktion 
 

2.3.1 Sedimentation 
 
Sedimentation är en av de viktigaste avskiljningsprocesser i dammar. Sedimentation 
är främst beroende av vattenhastighet och densitetsskillnad mellan vattnet och 
partiklarna. Flera typer av föroreningar, däribland tungmetaller och fosfor, är ofta 
bundna till partiklar (Seffel 2015). 
    I Steningedalens fall sker en stor del av sedimentation redan i Moralundstunneln 
innan vattnet kommer in i dammsystemet. Detta på grund av en hastighetsavtagande 
mellan tunneln och det första dämmet. De allra största och tyngsta partiklar 
sedimenterar förmodligen där. I första dammen tvingas vattnet runt de tre 
flytväggarna. Flytväggarna förlänger vattnets flödesväg och medför en ökad 
omblandning av vattnet i dammen samt att en större yta av dammen kan rena 
dagvattnet. Vidare sker sedimentation i alla delar av dammsystemet innan vattnet 
rinner tillbaka till Märstaån.  
 

2.3.2 Vegetation     
 
Växtligheten har flera viktiga funktioner för vattenrening i ett dammsystemet. 
Växterna har förmågan att ta upp löst fosfor- och kväve samt även mindre 
metallpartiklar från vattnet. Olika växter är ofta specialiserade på att ta upp en eller 
några få metallsorter. Med en regelbunden skörd och bortförsel av växtdelarna kan 
en del av fosfor, kväve och metallerna tas ur systemet (Persson 2010). I 
Steningedalens våtmark har dock ingen skördning skett sedan dammsystemet 
anlagts. Detta innebär att det växterna har ackumulerat under växtperioden återförs i 
vattnet när de vissnar och förmultnar. 
    Förutom att kunna ta upp föroreningar fungerar växter även som ett filter i 
systemet. Vattenhastigheten minskas och partiklar kan fastna på ytan av 
växtdelarna. Vegetationen skyddar dessutom vattnet från vindar som kan orsaka 
resuspension av sediment. Det innebär att sedimentet förhindras från att virvla upp i 
vatten igen. Detta är särskilt viktigt för de grunda delarna av systemet som 
översilningsytan. Risken för resuspension minskar även på grund av 
sedimentstabilisering som växtrötterna ger upphov till. Slutligen bildar växter en 
gynnsam miljö för mikroorganismer som är viktiga för nitrifikation och denitrifikation 
(Persson 2010). 
 

3. Bakgrund 
 

3.1 Tidigare studier 
 
NOS- dagvatten är en förkortning av NorrOrtskommuner i Samverkan – dagvatten 
som är ett projekt där ett samarbete mellan fem Stockholmskommuner, däribland 
Sigtuna kommun, har resulterat i en omfattande utredning av fem 
dagvattenanläggningar. Steningedalens våtmark är en av anläggningar som 
utreddes. Arbetet pågick mellan 2006 och 2010 och utfördes i samarbete med 
konsultföretaget WRS. Denna studie är den första uppföljningen som har gjorts på 
Steningedalens våtmark och syftet med den är att fastställa dammsystemets 
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funktion. Rapporten NOS-dagvatten uppföljning av dagvattenanläggningar i fem 
Stockholmskommuner av Andersson, Owenius och Stråe (2012) har även som syfte 
att utvärdera och jämföra metoder som användes i projektet. Härefter kommer denna 
rapport benämnas som NOS-dagvattenrapporten.  
    Metoder som användes i NOS-dagvattenprojektet är flödesproportionell 
vattenprovtagning samt sedimentprovtagningar. Sedimentprovtagningarna har utförts 
i ett examensarbete: Sedimentprovtagning av dagvattendammar som ett alternativ till 
flödesproportionell vattenprovtagning av Persson (2010). Vidare i texten kommer 
denna rapport benämnas som examensarbetet från 2010. Detta examensarbete är 
en del av NOS-dagvattenprojektet. Examensarbetets syfte är att undersöka 
anläggningens funktion med hjälp av sedimentprovtagning med sedimentproppar och 
sedimentfällor. Dessa metoder jämförs sedan med varandra och utvärderas. 
Resultaten från examensarbetet jämförs även med resultat av flödesproportionell 
vattenprovtagning i NOS-dagvattenprojektet.  
    I NOS-dagvattenrapporten visar resultatet av den flödesproportionella 
provtagningen högre belastning i dammens utlopp än inloppet. Detta innebär att 
vattnet anrikas i dagvattensystemet. Resultatet ifrågasätts dock eftersom det har 
förekommit problem med flödesmätningen vid inloppet av dammen under hela 
provtagningstiden. Dels har första mätningsmetoden visat sig vara olämplig för 
anläggningen och dels har utrustning till den nya mätmetoden inte fungerat som det 
ska (Andersson, Owenius & Stråe 2012). Resultaten från sedimentprovtagningen i 
samma rapport tyder däremot på att sedimentet har lägre föroreningshalter vid 
utloppet än vid inloppet.  
    Metoderna jämfördes och slutsatserna var att: 

 Flödeproportionell provtagning är en bra metod som kan ge exakta värden. 
Metoden är dock mer tids- och resurskrävande än sedimentprovtagning.  

 Sedimentprovtagningen tycks kunna ge en bra översikt av dammens 
reningsfunktion och är relativt enkel att utföra. 

Dessa slutsatser är anledningen till att enbart sedimentprovtagning används i detta 
självständiga arbete.  
    Förutom de tidigare nämnda studier har WRS utfört ytterligare en studie: 
Sedimentundersökning i dagvattendammar i Sigtuna kommun av Preetam C. 
Hernefeldt, Yvonne Byström och Jonas Andersson (2016). Syftet med denna studie 
är att undersöka sedimentmängden och sedimentets föroreningshalter i 
Steningedalens våtmark och fyra andra dammar. Detta för att utvärdera när dessa 
dammar behöver muddras och hur detta ska verkställas på bästa sätt. Det som 
gjordes i Steningedalens våtmark var att sedimentprover togs med sedimentproppar 
för att mäta sedimentdjupet i damm 1. Dessutom uppskattades sedimentdjupet i 
damm 2 med hjälp av en enklare undersökning med en träpinne. Föroreningshalter 
som användes i rapporten var tagna från examensarbetet från 2010.  
    Anledningen till att en utredning av dammsystemets funktion utförs igen i detta 
självständiga arbete är för att bibehålla kontinuerlig uppföljning av anläggningen. Om 
vattenreningen inte fungerar tillfredställande kan åtgärder behöva vidtas. Dessutom 
är det viktigt att bevaka om maximalgräns för sedimentlagring har nåtts och muddring 
därmed behövs. 
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3.2 Tungmetaller och fosfor 
 
De tungmetallhalter som undersöks i detta projekt är bly, kadmium, nickel, koppar, 
krom och zink. Anledningen till at just dessa sex metaller undersöks är att de är 
klassade som prioriterade ämnen eller särskilt förorenande ämnen i Sverige. Detta 
innebär även att det finns gränsvärden framtagna för just dessa metaller i olika typer 
av miljöer som vatten, sediment, mark med mera. 
 

3.2.1 Riktlinjer 
 
Naturvårdsverket har även framtagit riktvärden för förorenad mark för att förenkla 
bedömningen om ett område är förorenat och om hur det bör åtgärdas. Dessa 
värden är inte rättsnormer utan fungerar endast som ett verktyg vid riskbedömning.  
I detta projekt är gränsvärdena för förorenad mark aktuella för at bedöma hur 
sedimentet från dammsystemet bör hanteras i samband med muddring. Det finns två 
gränsvärden att förhålla sig till: känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM). Det förstnämnda innebär att marken (i detta fall sedimentet) 
kan användas till det mesta och inte utgör hälsorisker för människor eller djur vid 
permanent exponering. Samtidigt får sedimentet inte hota omgivande markens 
ekosystem eller försämra grund- och ytvattnets kvalitét. MKM innebär att sedimentet 
kan användas till ändamål där människor och djur vistas endast tillfälligt samtidigt 
som grund- och ytvatten inte får påverkas på 200 meters avstånd. Om sedimentet 
överstiger gränsvärden för MKM, får det deponeras på ett en specifik anläggning 
beroende på vilka ämnen det gäller (Naturvårdsverket 2009). I tabell 1 är 
gränsvärden för KM och MKM presenterade för samtliga sex metaller. 
    Både tungmetaller och fosfor avskiljs framförallt genom sedimentation i dammar. 
Metaller adsorberar (metalljoner binder till fasta ämnen) eller fälls ut medan fosfor är 
ofta partikulärt bundet redan när det kommer in i systemet (Persson 2010). Att 
sedimentationen är den primära reningsprocessen är en grundförutsättning för att 
sedimentprovtagning ska kunna användas som en analysmetod för 
avskiljningseffektiviteten i dagvattendammar.  
 
Tabell 1 Gränsvärden för metallhalter i mark (Naturvårdsverket 2009).  

Metaller KM (mg/kg) MKM (mg/kg) 

Bly, Pb 50 400 

Kadmium, Cd 0.5 15 

Nickel, Ni 40 120 

Koppar, Cu 80 200 

Krom, Cr 80 150 

Zink, Zn 250 500 

 

3.2.2 Bly 
 
Spridningskällorna för bly är framförallt trafik och atmosfären. Tillförseln av bly har 
minskat kraftigt de senaste årtiondena som resultat av att drivmedel har blivit blyfria. 
Atmosfärstransporten av bly är en effektiv process. Detta kan orsaka deposition av 
betydande mängder bly som egentligen härstammar från andra länder i Sverige. 
Blyavsättningarna som lagras i marken kan därefter kontinuerligt lakas ut i 
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vattendrag. Detta är anledningen till att blymängder i vattendrag i Sverige har varit 
relativt konstanta de senaste årtiondena (Persson 2010). I dagvatten är bly till största 
del (80-90 %) bunden till partiklar (Persson & Petterson 2006). 
    Bly har en skadlig effekt på nervsystemet på djur och människor. Framförallt är 
småbarn och foster utsatta. Största mängden bly människor exponeras för 
härstammar från livsmedel (Naturvårdsverket 2018a). 
 

3.2.3 Kadmium 
 
Stora delar av kadmium som förekommer i miljön har sitt ursprung i konstgödsel. 
Vissa typer av gödsel är mer kadmiumberikade än andra men det har i allmänhet 
skett en drastisk minskning av kadmiumhalter i handelsgödsel de senaste 
årtiondena. Förutom gödseln är metallindustrin en källa till kadmiumföroreningen i 
miljön. Dels släpps partiklar ut i atmosfären vid brytning men även vid bearbetning av 
metaller (Persson 2010). Kadmium återfinns även i importerade teknikartiklar och i 
batterier. Om dessa källsorteras felaktigt och förbränns, sprids kadmium ut i 
atmosfären (Naturvårdsverket 2018b). 
    Kadmium är ett ämne som är särskilt farligt för vattenlevande  organismer 
(Naturvårdsverket 2018b). 
 

3.2.4 Nickel  
 
De huvudsakliga utsläppskällor av nickel till naturen i Sverige är pappersmassa-
industrin och avloppsreningsverk. I båda fallen sker utsläppet direkt till vatten. 
Belastningen till atmosfären är mindre än den till vattnet och härstammar framförallt 
från förbränning av pappersmassa samt metallindustrin. Små mängder nickel  
behövs för vissa växters och djurs normala funktion. Förhöjd koncentration av 
metallen kan dock vara giftig (Naturvårdsverket 2017a). 
 

3.2.5 Koppar 
 
Den antropogena tillförseln av koppar till atmosfären kommer från trafiken, särskilt 
bidragande är förslitning av fordonsbromsar. Tillförseln till vatten härstammar från 
avloppsreningsverk och från pappersmassaindustri. 
    För de flesta livsformer är koppar ett essentiellt ämne. Förhöjda halter kan dock 
vara skadliga, framförallt för vattenlevande organismer och växter. Skadlighetstyp är 
varierande mellan arter och för människor kan för stort exponering orsaka olika typer 
av magbesvär och skador på levern (Naturvårdsverket 2017b).  
 

3.2.6 Krom 
 
Mänskliga kromutsläpp i vatten sker från framförallt pappersmassaindustrin och 
avloppsreningsverk. En mindre del krom släpps ut i atmosfären och härstammar från 
metallindustrin och avfallsförbränning (Naturvårdsverket 2017c). Dessutom kommer 
en del av utsläppen från trafiken, där slitage av däck, bromsar och vägbanor är 
särskilt bidragande (Persson 2010). 
    Krom är ett essentiellt ämne för människor och djur. Det är dock ytterst små 
mängder som behövs och överexponering av krom är istället skadligt för de flesta 
organismer. Skadligheten beror på vilken form krom förekommer i naturen 
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förekommer krom i tre-, eller sexvärdig form. Detta innebär att kromatomen har 
avgett tre eller sex elektroner och bildat en positivt laddad jon. Det är det mer 
ovanliga sexvärda kromet som är den mest toxiska formen och som kan orsaka 
cancer, mutationer, störningar i reproduktion samt luftvägsproblem och eksem 
(Naturvårdsverket 2017c).  
 

3.2.7 Zink 
 
Zinkutsläppet till miljön kommer till stor del från el- och värmeverk vid förbränning av 
biomassa. Förutom detta släpps zink ut i vatten från avloppsreningsverk och 
pappersmassaindustrin. Dessutom har trafik även vad gäller zink en bidragande roll. 
Bland annat orsakar däckslitage en betydande utsläpp av zink till naturen 
(Naturvårdsverket 2017). 
    Zink har en betydande roll i olika organismers, inklusive människornas, 
ämnesomsättning. Därför är det ett essentiellt ämne i små mängder. För höga 
koncentrationer av zink är dock toxiska för vattenlevande organismer. Bland annat 
kan beteendet och reproduktionsförmågan påverkas negativt (Persson 2010). 
 

3.2.8 Fosfor 
 
Det finns ett flertal källor som fosfor i dagvatten härstammar från. Ursprunget till 
fosfor i ett vattendrag beror nästan helt på markanvändningen i avrinningsområdet. 
Stora jordbruksområden bidrar med mycket fosfor som ursprungligen kommer från 
gödsel. Betesmark bidrar med fosfor som kommer från djurspillning. Tättrafikerade 
områden bidrar också med förhöjda fosforhalter i vatten. En del fosfor som finns i 
vattendrag kommer även från atmosfäriskt nedfall. Enskilda avlopp är också en stor 
bidragande faktor (Persson 2010). 
    Fosfor har oftast en partikulär form i dagvatten (Seffel 2015). Detta medför även 
att sedimentation är den viktigaste avskiljningsprocessen för fosfor i 
dagvattendammar (Persson 2010). Efter att ha sedimenterat kan fosfor resuspendera 
genom processer som diffusion, bioturbation eller turbulens orsakad av vind. Den 
totala mängden fosfor i sediment kan delas upp i tre-fyra fraktioner beroende på i 
vilka kemiska sammansättningar fosforn befinner sig i. Sammansättningen påverkar 
fosforns mobilitet i sediment. 
    Förhöjda halter fosfor orsakar övergödning i vattendrag, sjöar och hav. Detta är ett 
rikstäckande problem och det är välkänt att Mälaren har problem med övergödning. 
    I dagsläget finns det ingen miljökvalitetsnorm om tillåtna fosforhalter i vatten. Detta 
på grund av mycket varierande utgångslägen kombinerat med bristande kunskap om 
hur övergödningen påverkas av olika åtgärder (Havs- och vattenmyndigheten 2011). 
 

3.2.9 Organisk material 

Organisk material som återfinns i mark består av växt och djurdelar som har i olika 
grad genomgått humifieringsprocessen. Denna typ av material har en förmåga att 
bygga komplex med metall-katjoner och bidrar därmed till metallavskiljningen. 
Stabiliteten av dessa komplex beror till stor del på katjonernas laddning, där en större 
valenstal ger en stabilare komplex. För de tvåvärda katjonerna avgör jonens radie 
och elektronegativitet komplexens stabilitet (White, R. E. 1937). Enligt Lin J.Gs och 
Chen S.Ys studie The relationship between adsorption of heavy metal and organic 
matter in river sediments (1998) finns det en positiv korrelation mellan halten 
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organiskt material och halten tungmetaller krom, koppar, bly och zink i flodsediment. 
Resultat i studien påvisade att organiskt halt kan användas som en indikator för 
relativ mängd av tungmetaller i sedimentet. Med högre organiskt halt förväntas större 
metallhalter. 

3.3 Underhåll och skötsel 
 

3.3.1 Muddring 
 
Alla dagvattendammar har en livslängd då föroreningar avskiljs och sedimentet 
ackumuleras kontinuerligt. När sedimentmängden är för stor är sedimentationen 
mindre effektiv och resuspension uppstår. För att bevara dammens funktion bör 
sedimentet avlägsnas med jämna tidsintervall som är specifik för enskilda 
anläggningar. Om en damm är dimensionerad för en specifik volym av sediment, kan 
tillväxthastigheten och därmed även dammens livslängd räknas ut. Hastighet av 
sedimenttillväxten bör räknas ut efter kontinuerlig provtagning och mätning av 
sedimentdjupet. Det finns dock inte alltid tillgänglig information om sedimentvolymen 
dammen är projekterad för. En riktlinje att förhålla sig till då är att sedimentet ska 
muddras före sedimentdjupet utgör hälften av det totala dammdjupet eller före 
sedimentdjupet blir 30 cm (Andersson, Stråe, Byström, van der Nat & Granath 2013). 
 

3.3.2 Skörd av växtlighet 
 
I avsnitt 2.3.2.Vegetation beskrivs vegetationens bidrag till vattenrening i en 
dagvattendamm. Bland annat nämns det att växterna kan ta upp näringssalter och 
tungmetaller direkt från vattnet eller sediment. 
    Växterna fungerar som ett magasin för dessa ämnen men om växtligheten inte 
skördas och bortförs töms det magasinet tillbaka i systemet när växterna vissnar. Det 
är dock inte helt klart om regelbunden skörd totaltsett resulterar i en effektivare 
vattenrening. Mängden metaller och näringssalter som förs bort med växterna är 
mycket liten i jämförelse med mängden som avskiljs genom sedimentation. 
Dessutom kan skördning orsaka att bottensedimentet resuspenderar. Bortförsel av 
växter kan även störa andra processer som bidrar till vattenrening. Exempelvis utgör 
växtdelar en kolkälla som denitrifierande bakterier livnär sig på (Andersson et al. 
2013).  
 

3.3.3 Erosionsskydd 
  
I dammar utsätts framförallt slänter och strandkanten för erosion. Det innebär att 
dessa ytor förstörs och mineraljorden slukas av vattnet. Faktorer som orsakar 
erosion är regn, kontakt med is samt betesdjur som trampar sönder marken. För att 
förebygga skador på dessa erosionskänsliga ytor bör marken stabiliseras. Detta görs 
framförallt med växtlighet eller stenkross.  
    Växtligheten stabiliserar jorden med hjälp av rotsystemet. Stabiliseringsförmågan 
är dock varierande mellan växtarter så anpassade växtarter bör planteras just på 
dessa ytor. För slänter är gräsfröblandning av typen vägslänt lämplig och för 
strandkanten kan växter som skogssäv, vasstarr samt jättestarr användas 
(Andersson et al. 2013). 
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    Stenkross stabiliserar också marken och kan användas som en snabb lösning. För 
att stabilisera slänter bör kantigt och erosions- samt vittringståligt stenkross  
användas (Kårmark & Maringelli 2011).  
 

4. Metoder 
 

4.1 Provtagning 
 
Sedimentprover togs från dammsystemet för kemisk analys samt för undersökning 
av sedimentfördelningen inom systemet. Provtagningen utfördes med två olika 
metoder: sedimentproppar och sedimentfällor. Sedimentproppar togs med en 
rörprovtagare för att samla sediment för kemisk analys och sedimentfällor sattes ut 
för att avgöra sedimentfördelningen. Dessa metoder användes i Perssons studie 
Sedimentprovtagning av dagvattendammar som ett alternativ till flödesproportionell 
vattenprovtagning av (2010) och valdes även till detta självständiga arbete för att 
resultaten ska vara jämförbara. Provplatser är markerade i flygbilden i figur 3. 
 

 
Figur 3 Flygbild över området från Eniro.se. Platser med sedimentfällor är markerade med 
vita rektanglar, platser där rörprovtagaren användes är markerade med röda cirklar. 

 

4.1.1 Sedimentproppar 
 
Sedimentprovtagningen gjordes den 9:e mars 2018. Dammsystemet var vid 
tidpunkten till största del istäckt förutom två öppningar i första dammen. Proverna 
togs med en rörprovtagare som bestod av en rörhållare i stål med ett långt skaft och 
ett genomskinligt plaströr. Röret monterades i hållaren och fördes sedan ner i 
sedimentet och den underliggande leran. Leran bildade en propp i botten av röret 
vilket underlättade upptaget av provet. Röret avlägsnades sedan från hållaren och 
vattnet hälldes av försiktigt. Sedimentet överfördes i två 500ml plastkärl som sedan 
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skickades in till SYNLABs ackrediterade laboratoriet för metall- och fosforanalys. 
Provkärlen låg i ett kylskåp i fyra dagar innan de sändes iväg till laboratorium.  
Förutom provkärlen fylldes två provpåsar med sediment för övriga analyser. Dessa 
var glödgningsförlust och densitetsbestämning. Påsarna med sediment låg i kylskåp i 
tre dagar innan analyserna utfördes på dessa. 
    Innehållet i det första kärlet och provpåsen var samlingsprov från damm 1. Det 
bestod av en blandning av prover från plats 1 och plats 2 i damm 1 (figur 3). Det 
andra kärlet och påsen innehöll ett prov från inloppet till översilningsytan och 
provplatsen är markerad som plats 1 i översilningsytan i figur 3. Proverna i första 
dammen togs från båt, medan de i översilningsytan togs från strandkanten. 
 

4.1.2 Sedimentfällor 
 
Sedimentfällorna konstruerades utifrån beskrivning och ritning i Perssons 
examensarbete Sedimentprovtagning av dagvattendammar som ett alternativ till 
flödesproportionell vattenprovtagning (2010). Kvadratiska 40x40 cm plywoodskivor 
monterades på två meter långa armeringsjärn och säkrades med slangklämmor. 
Sedan monterades genomskinliga plastburkar in i skivorna. Dessa fästes in i 
skivorna med epoxilim samt två små monteringsskruvar per fälla. 
    Fällorna placerades ut den 27:de februari. Dessa sänktes från båt ned i det mjuka 
sedimentet så djupt det gick innan armeringsjärnet tog emot. Syftet var att 
plywoodskivorna och plastburköppningarna skulle hamna på samman nivå och 
parallellt med dammens botten. Placeringen var dock svår att se från båt på grund av 
djupet. Totalt anlades fem sedimentfällor i dammsystemet varav tre placerades i 
damm 1 och två i damm 2. Punkterna där fällorna anlades är markerade i figur 3. 
Just dessa lägen valdes på grund av att de var de enda isfria platserna i 
dammsystemet. Sedimentfällorna fick ligga i dammarna i cirka sex veckor och togs 
upp den 6:e april. Vid upptaget av fällorna mättes sedimenttjockleken på 
plywoodskivorna och i burkarna. 
 

4.2 Provanalys 
 
Analyserna som utfördes på sedimentproverna var metall- och fosforanalys, 
glödgningsförlust samt densitetsbestämning. Den kemiska analysen utfördes på 
SYNLABs ackrediterade laboratorium där halter av nio tungmetaller och 
totalfosforhalten bestämdes. Av de nio analyserade metallerna, användes sex 
stycken i denna studie. Detta eftersom dessa har referenshalter att jämföra med och 
eftersom det var dessa som undersöktes i tidigare studier. Glödgningsförlusten och 
densitetsbestämningen gjordes på egen hand i Uppsala Universitets geo-
laboratorium på Geocentrum.  
 

4.2.1 Glödgningsförlust 
 
Glödgningsförlust utfördes med syfte att undersöka halten organiskt material i 
sedimentet vid in- och utloppet av dammsystemet. Detta för att se om det finns en 
koppling mellan metallhalter och organisk halt i sedimentet. 
Glödgningsförlusten utfördes med hjälp av instruktioner från kompendiet Instruktioner 
för jordartslaborationer av Hellqvist (2014). Proverna som analyserades förvarades i 
provpåsar i tre dagar i ett kylskåp. Den 12:e mars fördes proverna till varsin 
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metallbunke och ställdes i ett torkskåp med temperaturen 60C. På grund av den 
stora mängden vatten i sedimentproverna tog torkningen lång tid och proverna kunde 
analyseras den 16:e mars. De torra sedimentproverna mortlades för enklare 
hantering.  
    För glödgningsförlust användes 4 deglar som torkades i ett torkskåp i 110C och 
vägdes. Varje sedimentprov analyserades i två deglar och ett medelvärde av 
resultaten användes. De torkade deglarna fylldes med sediment från respektive 
prover och torkades ännu en gång i torkskåpet med temperaturen 110C för att 
avlägsna allt vatten. Därefter vägdes dessa för att sedan brännas i en muffelugn i 
550C. Efter två och en halvtimmes förbränning vägdes deglarna på nytt och en 
glödgningsförlust i procent kunde räknas ut enligt formel (1). Deglarna förvarades i 
en exsickator med ett blågel som bevarade proverna torra under tiden dessa 
transporterades mellan ugnrummet och vågrummet samt under avkylning. 
 
 

ö ö 	 	 	 	 ö

ä 	 	
∗ 100                                 (1) 

 

4.2.2 Densitetsbestämning 
 
För att bestämma densiteten för det torkade sedimentet, mortlades proverna och 
vägdes sedan. En glasbägare vägdes först tom, därefter fylld med vatten och 
slutligen fylld med torkat sediment. Vattnets densitet antogs vara 1000kg/m3. Formel 
(2) användes för att räkna ut bägarens exakta volym. Formel (3) användes sedan för 
att räkna ut det torkade sedimentets densitet. 
 
 

ä ä


                                                                                       (2) 

 
där V= glasbägarens volym 
= densitet 
m= vikt 
 
 

 ä ä
                                                                     (3) 

 

4.3 Sedimentvolym 
 
För att avgöra den totala volymen sediment i dammsystemet behövdes sedimentets 
djup samt bottenarea för anläggningens olika delar. Bottenarea av dammsystemets 
olika sektioner är tagen från rapporten Sedimentprovtagning av dagvattendammar 
som ett alternativ till flödesproportionell vattenprovtagning av Persson (2010). 
Sedimentdjupet mättes i damm 1, damm 2, diket runt ön samt översilningsytan. 
Punkterna där sedimentdjupet mättes är markerade i figur 3. Detta utfördes med en 
rörprovtagare. Eftersom färgskillnaden mellan sediment och den underliggande leran 
var tydlig var det enkelt att mäta djupet av endast sedimentet. Den totala 
sedimentvolymen beräknades enkelt genom att multiplicera sedimentdjupet och 
bottenarea för varje sektion. 
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5. Resultat 
 

5.1 Glödgningsförlust, densitetsbestämning och sedimentvolym 
 
Resultat från glödgningsförlust visar att sedimentet i damm 1 beststår av 11% 
organiskt material och sedimentet i översilningsytan består av 16%. Resultatet från 
år 2008 visar 8,8 % organiskt material vid inloppet och 7,7 % vid utloppet. 
    Densitetsbestämningen visar att det torkade sedimentets densitet är 0,726 g/cm3= 
726 kg/m3. Motsvarande värde från 2009 är 720 kg/m3. 
    Resultatet från kemiska analysen visar att torrsubstansen (TS) i damm 1 är 13,5 % 
och i översilningsytan är det 21,1 %. 
    Sedimentvolym i dammsystemets olika sektioner samt den totala 
sedimentvolymen i hela anläggningen är presenterade i tabell 2. Sedimenttillväxten 
är som störst (328%) i damm 1 och som lägst (142%) i diket. 
 
Tabell 2 Sedimentvolym i de olika sektionerna i Steningedalens våtmark 

År Damm 1 (m3) Damm 2 ( m3) Diket (m3) Översilningsytan 
(m3) 

Totalt 
(m3) 

2018 660 198 252 178 1288 
2009 201 99 178 68 546 

 
 

5.2 Sedimentdjupet 
 
Sedimentdjupet från resultat år 2009, 2016 samt 2018 är presenterade i figur 3. År 
2016 uppskattades djupet endast i damm 1 och damm 2. År 2009 var sedimentdjupet 
större i damm 2 och framför allt i diket i jämförelse med det i damm 1. Både år 2016 
och 2018 har sedimentdjupet haft en tydlig avtagande trend med strömriktningen.  
    Utifrån dessa resultat är medelsedimentationshastigheter för de olika sektionerna 
framtagen. I damm 1 är hastigheten 2,3 cm/år, i damm2 är det 2,1 cm/år, i diket är 
det 2,7 cm/år och i översilningsytan är det 1,4 cm/år.  
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Figur 4 Sedimentdjupet i Steningedalens våtmarkens olika sektion år 2009, 2016 samt 2018. 

 

5.3 Metallanalys 
 
I figur 5 visas resultat från metallanalysen av sediment från sedimentproppar. 
Riktvärden för KM är angivna som referensvärden. Värden för kadmium, nickel och 
zink överstiger riktvärden för KM. Dock överstiger inte någon av metallhalterna 
riktvärden värden för MKM (tabell 1). Halterna av bly, nickel och krom var högre i 
sedimentet från översilningsytan än det från damm 1.  
    Mätosäkerhet för metallerna är sammanställd i tabell 3.  
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Figur 5 Tungmetallhalter i damm 1 och översilningsytan samt riktvärden för metallhalter i 
mark för känslig markanvändning (MK) från Naturvårdsverket. 

Tabell 3 Mätosäkerhet av metallhalter och fosforhalter i sedimentet i damm 1 och 
översilningsytan 

Ämne Damm 1 
(mg/kg TS) 

Översilningsytan 
(mg/kg TS) 

Pb 3 3,5 
Cd 0,13 0,1 
Ni 7,6 8,1 
Cu 9,6 8,7 
Cr 6,9 8,7 

Zn 59 39 
P 270 300 

 
I figur 6  samt figur 7 presenteras resultat av metallhalter i damm 1 respektive 
översilningsytan i jämförelse med resultat för dessa sektioner från examensarbetet 
från 2010.  I damm 1 har halter för bly och krom minskat sedan 2009. I damm 2 har 
samtliga halter ökat från 2009 till 2018. Kadmiumhalter är inte presenterade eftersom 
dessa saknades i tidigare studie.
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Figur 6 Metallhalt i sediment i damm 1 år 2009 och 2018. 

 

 
Figur 7 Metallhalt i sediment i översilningsytan år 2009 och 2018. 

 

5.4 Fosforhalt 
 
Fosforhalt i damm 1 var 1,25 g/kg TS och 1,8 g/kg TS år 2009 respektive 2018. 
I översilningsytan var fosforhalter 1,1 g/kg TS och  2,0 g/kg TS år 2009 respektive år 
2018. Halterna har alltså genomgående stigit i båda sektionerna av dammsystemet 
under tidens förlopp. Både åren har halterna stigit i riktning mot utloppet. 
Mätosäkerheten för analysen av fosforhalten är presenterad i tabell 3. 
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5.5 Sedimentfällor 
 
De fem sedimentfällor som placerades ut i Steningedalens våtmark har legat kvar där 
i nästan sex veckor. I första dammen har tre fällor  placerats enligt figur 3 där fällorna 
ett till tre var placerade i strömriktningen från inlopp mot utloppet. Resultatet från 
damm 1 är presenterat i figur 8. Resultatet visar att sedimenttillväxten minskar i 
strömriktningen. 
 

 
Figur 8 Resultat från sedimentfällor i damm 1. 

Fällorna i damm 2 var utsatta enligt figur 3 där fällorna ett till två var placerade i 
flödesriktning. Resultat från fällorna visas i figur 9. Även här visar resultatet ett större 
sedimenttillväxt närmast inloppet.  
 

 
Figur 9 Resultat från sedimentfällor i damm 2
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6. Diskussion 
 

6.1 Sedimentdjupet 
 
Mätningarna år 2009 visade att sedimenttjockleken i anläggningen ökade i 
strömriktningen fram till diket där sedimentmäktigheten var som störst. Sedan avtog 
tjockleken drastiskt i översilningsytan. År 2016 gjordes mätningar endast i damm 1 
och damm 2 och det resultatet tydde på ett avtagande sedimenttillväxt från damm 1 
till damm 2. Mätningar från 2018 visar att sedimenttillväxten avtar i alla sektioner i 
strömriktningen.  
    Anledningen till att de äldre resultaten skiljer sig från de nyare kan vara montage 
av de tre flytväggarna i damm 1 som ägde rum 2010. Dessutom kan det ändrade 
sedimentationsmönstret bero på mer etablerad växtlighet i damm 1 och 2 nu i 
jämförelse med 2009. Resultatet kan innebära att damm 1 och 2  kommer att behöva 
ett par års återhämtningstid efter muddring för att växterna ska etablera sig och 
sedimentationen ska öka.  
 

6.2 Sedimentfällor 
 
Resultat från sedimentfällorna visar att sedimenttillväxten är som störst närmast 
inloppet av dammarna för att sedan avta i riktning mot utloppet.  
    Fälla 1 som är närmast inloppet i damm 1 visar att sedimentdjupet på plattan och i 
burken är lika. Detta innebär att det inte sker någon resuspension av sediment. Detta 
kan anses konstigt då medelsedimentdjupet är som störst i damm 1 (figur 4). En 
närmare titt på sedimentdjup på de tre provplatserna i damm 1 visar dock att 
sedimentdjupet där fälla 1 har legat är endast 16 cm.  
Fälla 2 har mer sediment i burken än på plattan. Detta kan förklaras med att 
sedimentdjupet där fällan har legat är 33 cm. Eftersom sedimentlagret är så tjockt 
påverkas det mer av vattenströmmar som kan virvla upp sedimentet och förflytta det 
från plattan. Eftersom sedimentet i burken är skyddad av burkens väggar, krävs en 
större turbulens för att det ska resuspendera. 
I fälla 3 är läget omvänt så att det finns mer sediment på plattan än i burken. 
Sedimentet flyttar sig möjligtvis längs med botten nedströms och samlas på plattan. 
Det är särskilt troligt i fallet om fälla 3 hamnade i en sänka. 
    I båda av fällorna i damm 2 är sedimenttjockleken mindre på plattan är i burken 
vilket skulle kunna tyda på att sedimentet virvlar upp efter att ha sedimenterat.  
    Vid upptag av sedimentfällorna spolades en del sediment bort från plattorna. Detta 
är en viktig felkälla för alla fem fällor. Det innebär att sedimentlager på plattorna var 
tjockare än de uppmätta och skillnaden mellan plattorna och burkarna var i flera fall 
mindre.  
 

6.3 Metall- och fosforanalys 
 
Resultat från metallanalysen visar att sedimentet från damm 1 och översilningsytan 
inte kan användas för KM men går bra att användas för MKM med avseende på de 
sex analyserade tungmetallerna. En mer omfattande kemisk analys bör göras på 
sedimentet före muddring för att se halterna av andra viktiga föroreningar.  
    Resultatet visar en svag ökning av metallerna Pb, Ni och Cr från in- till utloppet. 
Detta skulle kunna innebära att vattnet anrikas med dessa metaller i anläggningen. 
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En möjlig förklaring kan vara att vattnet som leds från omgivande betesmark genom 
diken in till damm 2 har förhöjda halter av dessa metaller. Detta är dock inte helt 
självklar förklaring då betesmark bidrar oftast inte med betydande mängder av just 
tungmetaller. En naturlig variation av metallhalter i sedimentet bör också tas till 
hänsyn. Resterande metaller visar en svagt minskande trend förutom Zn som 
minskar med hela 33%.  
    Skillnaden i metallhalterna i damm 1 och översilningsytan ryms i mätosäkerheten 
av den kemiska analysen med undantag för Zn. Exempelvis är mätosäkerheten för 
koppar 9,6 mg/kg TS och 8,7 mg/kg TS i damm 1 respektive översilningsytan. 
Skillnaden mellan kopparhalten i damm 1 och 2 är endast 6 mg/kg TS. Alltså är 
skillnaden för liten för att kunna se en tydlig trend. Att metallhalterna har över tid 
förändrats lite eller inte alls är en rimlig resultat som tyder på att sedimentationen 
fungerar normalt. Den ökade metallkoncentrationen balanseras ut av ökad 
sedimentvolym vilket ger en oförändrad metallhalt per volymenhet. 
    Resultatets jämförelse med resultat från examensarbete från 2010 visar att 
metallhalterna i översilningsytan har ökat med avseende på alla metaller. I damm 1 
har dock halter av krom och bly minskat. Detta kan bero på att sediment i damm 1 
har en tendens att resuspendera. En annan anledning kan vara den naturliga 
variationen av metallhalter i dammens sediment. Den troligaste förklaringen är dock 
även här att variationerna beror på mätosäkerhet från den kemiska analysen. 
    Fosforhalter har visat ett avtagande trend genom systemet både år 2010 och i 
denna studie. Även detta tyder på dammens välfungerande avskiljningsförmåga. 
Halterna för båda sektioner har stigit ungefär lika mycket från år 2010 till 2018 vilket 
talar för att resultaten är tillförlitliga. 
 

6.4 Glödgningsförlust, densitetsbestämning och sedimentvolym 
 
Resultatet från glödgningsförlusten visar att organiskhalt i sediment är större vid 
utloppet än vid inloppet av anläggningen. Resultatet är rimligt eftersom proverna i 
damm 1 togs längre ut från strandkanten medan provet i översilningsytan togs i ett 
vassbevuxet läge. Naturliga variationer bör tas hänsyn till i ett stort dammsystem 
som Steningedalens våtmark. Det kan därför inte sägas med säkerhet att det finns 
en ökande trend av organiskt material i sedimentet genom hela anläggningen. I 
jämförelse med resultat från 2010 syns en större skillnad mellan in- och utloppet. Det 
kan bero på att tillväxten av organisk massa är större i ett mer skyddat läge som vid 
utloppet än läget för provtagning vid inloppet.  
    Eftersom vissa metaller binder starkt till organiska ämnen är det intressant att 
jämföra metallhalterna i sektionerna med den organiska halten för given sektion. Det 
är däremot svårt att dra några slutsatser eftersom metallhalterna vid in- och utloppet 
inte varierar särskilt mycket. Enligt teorin skulle större mängder organiskt material vid 
inloppet kunna bidra till större metallavskiljning (Lin J.G & Chen S.Y 1998) 
    Resultatet från densitetsbestämning är väldigt likt resultatet från examensarbetet 
från 2010. Att densiteten inte har ändras sedan 2009 är ett väntat resultat eftersom 
halterna per volymenhet av de undersökta föroreningar har ändrats väldigt lite.  
    Sedimentvolymen har ökat med 236% sedan år 2009. Den nuvarande 
sedimentvolymen tyder på att sedimenttillväxten är 99 m3/år. Med hjälp av 
tillväxthastigheten kan en ungefärlig volym sediment räknas ut vid muddringstillfället 
för att planera hur mycket sediment behöver transporteras och deponeras. 
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6.5 Förbättringar av anläggningen 
 
Det första förbättringsförslaget är grundat i det stora sedimentdjupet i damm 1. Enligt 
Andersson et al. (2013) bör en damm muddras innan sedimentdjupet har nått 30 cm. 
I damm 1 är medelsedimentdjupet strax under 30 cm men det finns partier i dammen 
där sedimentdjupet överstiger 30 cm. Det som är specifikt för Steningedalens 
våtmark är att anläggningen består av flera kopplade funktionella ytor. Om 
sedimentet i damm 1 resuspenderar på grund av det stora sedimentdjupet kan de 
övriga sektionerna kompensera för detta. På grund av detta kan muddringen 
fördröjas ytterligare. Vart gränser går är svårt att säga men en muddring bör ske före 
sedimentdjupet i damm 2 också når 30 cm. Sedimentationshastighet i damm 2 har 
beräknats till 2,1 cm/år vilket innebär att i nuvarande sedimentationstakt bör dammen 
muddras inom ett år. Utloppen av dammarna bör kontrolleras kontinuerligt för att se 
om ledningarna inte är helt vattenfyllda, vilket kan också vara ett täcken på 
muddringsbehov (Svensson 2018).  
    En annan aspekt som skulle kunna förbättras är avskiljningen. Metallhalterna vid 
in- och utloppet är väldigt lika och det kan bero på att vattnet som kommer in i 
systemet är relativt rent. En annan förklaring skulle kunna vara att vattnet anrikas 
under sin färd genom systemet. Anledningen till det kan vara tillförseln av vatten från 
diken som avvattnar betesmarkerna intill. Om dikena skulle ledas om och mynna ut i 
damm 1 istället skulle hela anläggningens vattenreningsförmåga utnyttjas. 
    En observation som gjordes i fält men inte i hade någon tydlig yttring i resultat var 
att strandkanten på södra sidan om damm 2 var erosionsskadad. Erosionen kan 
medföra att jordmassor hamnar i dammen och stör dess funktion. Detta skulle kunna 
åtgärdas genom att stabilisera strandkanten med hjälp av lämplig växtlighet eller 
stenkross. 
 

7. Slutsatser 
 
Avskiljningseffektiviteten i anläggningen bedöms vara god med anseende på 
metallerna bly, nickel, kadmium, krom, koppar och zink samt näringsämnet fosfor. 
 
Anläggningen är i behov av muddring för att bibehålla ett välfungerande avskiljning 
av tungmetaller och fosfor. 
 
Avrinning från de intilliggande betesmarkerna skulle med fördel kunna ledas om till 
första dammen för att ta vara på anläggningens reningsfunktion.  
 
Slänterna och strandkanterna som är utsatta för mest erosion skulle kunna 
stabiliseras för att undvika tillförsel av mineraljord från den omgivande marken. 
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