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Vägdikets uppgift är att bevara vägens bärighet genom att snabbt leda bort yt- och grund-
vatten och hålla vägkroppen dränerad.
Med tiden försämras dikets funktion. Dikesbotten fylls igen dels genom sedimentation, dels
genom att buskar och gräs blir kvar i dikets botten efter felaktig slåtter. Rensning bör ske
när det är nödvändigt för att diket ska fungera tillfredställande. Oftast behöver man då
återställa dikets ursprungliga djup. Något som inte heller får glömmas är skötseln av
stödremsan. Vatten får aldrig hindras att rinna av vägbanan.

Det finns flera skäl att bevara dikesslänterna intakta:
■ Den rotfilt som bildats av örter och gräs (grässvål) är ofta ett effektivt skydd mot

erosion.
■ En tät grässvål gör det svårare för buskar och hög vegetation att finna fäste.

Detta minskar behovet av slåtter och ökar trafiksäkerheten.
■ Grässvålen och det ytliga jordlagret har god förmåga att binda föroreningar som

följer med dagvatten som rinner av vägen.
■ Väl skötta dikesslänter är en god miljö för många hotade växter.

Eftersom jorden i diket binder föroreningar från vägens dagvatten finns det föroreningar i
de massor som rensas ur diket. Tänk igenom hur jorden ska användas.

Följ dessa rekommendationer för hur dikesmassorna ska hanteras:
■ Jordmassor från dikning bör i första hand användas inom vägområdet.
■ Upptagen jord placeras så att eventuellt lakvatten går till samma ytvattendrag

eller grundvattenmagasin som vattnet som rinner av vägen.

För dikesmassor som används enligt rekommendationerna gäller inga speciella regler, med
tre undantag:
■ Dikesmassor som placeras så att människor ofta kommer i direkt kontakt med dem.
■ Dikesmassor som läggs upp mindre än 50 meter från känsliga vattendrag.
■ Dikesmassor som läggs inom ett vattenskyddsområde.

Dikning
skyddar
vägen

Hantering
av dikes-
massor

Med tiden försämras vägkroppens dränering. Då är det dags att tänka på dikning.

Dikning, diknings-
jord och andra
överskottsmassor
ska hanteras med
hänsyn till kring-
liggande miljö,
artrikedom samt
natur- och kultur-
skyddade områ-
den. Sådana arbe-
ten får inte utföras
utan att samråd
skett med berörd
länsstyrelse eller
kommun.
Citat ur Vägverkets
miljökrav vid 1998 års
driftupphandlingar.
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Jorden från dikningen bör i första hand användas inom vägområdet, men på ett estetiskt tilltalande och
biologiskt riktigt sätt.

Stora ingrepp innebär kraftigt ökad risk för
erosion och skadar artrikedomen.

Som beställare har Vägverket ansvar för hur
dikesmassorna slutligen används.

Det finns risk att dikesmassor vid starkt trafike-
rade vägar är förorenade.

Det finns flera skäl att sträva efter att bevara
dikesslänterna intakta
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För dikesmassor som placeras på större avstånd från
vägen och för nyss nämnda undantag gäller special-
regler. Vad som gäller beror på hur marken används.

Naturvårdsverket definierar tre typer av markan-
vändning:

1. Känslig markanvändning – nyttjas till bostäder,
daghem, odling, djurhållning och uttag av grund-
vatten.

2. Mindre känslig markanvändning med
grundvattenskydd – nyttjas för kontor, industrier,
vägar m m och har yt- och grundvattenskydd.

3. Mindre känslig markanvändning – nyttjas också
för kontor, industrier, vägar m m, men här tas inget
grundvatten ut.

Hur marken används bestämmer hur noggrant
dikesjorden behöver analyseras. Ett alternativ till att
följa Naturvårdsverkets klassificering är att upprätta
en miljökonsekvensbeskrivning för det aktuella pro-
jektet. I denna kan man peka ut vilka skyddsåtgärder
som behövs, till exempel täckning med naturlig jord.

Känslig
mark

Biotop-
skydd

...eller uttag av grundvatten.

Känslig markanvändning, nyttjas
till exempel till bostäder...
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...och åkerholmar i jordbruks-
landskap.
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Biotoper som är skyddade är
bland annat småvatten och
våtmarker i jordbrukslandskap...

...källor med omgivande våtmark...

Regler
i miljö-
balken

Dikning för vägändamål utgör markavvattning, vilket
regleras i 11 kapitlet i miljöbalken. Rensningar får
ske utan tillstånd om de endast avser att bibehålla
vattnets djup eller läge. Ägare av berörda fastigheter
ska alltid underrättas innan arbetet påbörjas. Kan
arbetet skada fisket ska anmälan ske till länsstyrel-
sen.

Tillstånd för rensning krävs om en förändring har
fått bestående karaktär, dvs om ett nytt naturtillstånd
inträtt. Ett nytt naturtillstånd är när flora och fauna
eller naturmiljön i övrigt under tiden efter den
senaste dikningen förändrats och detta naturtillstånd
skulle försvinna genom en upprepad dikning eller
rensning, enligt Naturvårdsverkets allmänna råd
96:3 om markavvattning. Vid tveksamhet ska anmä-
lan om samråd göras till länsstyrelsen.

Rensning kan medföra vattenföroreningar och en
anmälan till kommunen om miljöfarlig verksamhet
enligt 9 kapitlet i miljöbalken kan bli aktuell.

Hanteringen av förorenade dikesmassor betraktas
som miljöfarlig verksamhet och är alltid anmälnings-
pliktig till kommunen, som lämnar råd och anvis-
ningar om villkor för hantering, transport och depo-
nering. Dikning kan utföras så den får större eller
mindre inverkan på naturmiljön. För alla verksamhe-
ter gäller hänsynsreglerna i 2 kapitlet i miljöbalken.

Placeringen av dikesmassorna kan ha stor påverkan
på estetik och naturvård. Det förekommer att lokala
markägare tar hand om dikesmassor för att fylla igen
till exempel våtmarker, grustäkter, åkerholmar och
raviner. Sådan användning är till skada för miljön
och djurlivet. Många av dessa biotoper är dessutom
skyddade enligt 5 § förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken mm.
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Låt det inte gå slentrian i dikesrensningen. Det är självklart att diken ska rensas när
det börjar stå vatten i dem, men genom planering kanske tiden mellan dikesrensningar-
na kan förlängas betydligt. Slåtter och genomtänkt skötsel av vägkanterna kan dels öka
artrikedomen i området, dels förlänga intervallen mellan dikesrensningarna och göra
arbetet enklare.

Checklista
för dikes-
rensning Följande checklista ger några tips

om hur synen på dikesrensning kan
förändras:

❑ Är överbyggnaden dränerad?

❑ Har vägen bärighetsproblem som
hör ihop med dålig dränering?

❑ Räcker det med att säkra vatten-
gången så att inget vatten blir
stående i diket?

❑ Kan enkla remsor och slitsar i
slänten räcka för att förbättra
dräneringen?

❑ Kan det räcka med att rensa den
ena dikesslänten?

❑ Finns det växter som är speciellt
värdefulla på dikesslänterna eller
kulturvärden i omgivningen?

❑ Är inner- och ytterslänten lika
viktiga för floran?

❑ Innehåller dikesmassorna farliga
ämnen och vilka speciella krav
ställer det på hanteringen?

❑ Hur ska dikesmassorna hanteras
med hänsyn till estetik och natur-
och kulturmiljö?

❑ Hur minimeras transporterna
av dikesmassorna?

❑ Hur återetableras vegetationen?
Går det att så dikeskanterna med
frön från trakten?

Hur stort ingrepp är nödvändigt? Räcker det
med att fördjupa dikesbotten?

Ytterligare information om dikning
av vägar och hantering av dikesmassor finns i skrifterna:

Vägdikesmassor, Publ. 98:008

Artrika vägkanter, Publ. 96:074

Väg 94, kap 8, Avvattning och dränering, Publ. 94:88

som kan beställas från Vägverket, Butiken, 781 87 Borlänge.

Tel 0243-755 00, fax 0243-755 50

e-post: vagverket.butiken@vv.se

Finns det speciell flora att ta hänsyn till?
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Vägverkets miljöpolicy

781 87 Borlänge

Tel 0243-750 00

Vägtransportsystemet ska utvecklas så att miljö, hälsa och välfärd inte

äventyras nu eller i framtiden. Vägverkets miljöpolicy lägger grunden för

att vägtransportsystemet inklusive vår egen verksamhet utvecklas mot en

acceptabel klimatpåverkan, en hållbar energiförsörjning, hållbara utsläpp

av föroreningar, acceptabla bullernivåer, en hållbar hushållning med natur-

resurser samt en infrastruktur anpassad till natur och kulturmiljön.

Förhållningssätt

Vi ska:

■ Använda skonsamma metoder för väghållning och övrig verksamhet.

■ Kritiskt pröva all användning av skadliga och naturfrämmande ämnen.

■ Lokalisera och utforma vägar, broar och andra anläggningar i harmoni

med omgivningen och se till att de uppfyller höga krav på gestaltning.

■ Bevara särskilt värdefulla kultur- och naturmiljöer.

■ Samverka med medborgare, näringsliv, andra myndigheter och

organisationer samt tillvarata deras kompetens, engagemang och vilja

till ansvarstagande.

■ Hantera miljöfrågorna på ett öppet, seriöst och kompetent sätt.

■ Ständigt förbättra oss.

Ansvar

Vägverket ansvarar för både den egna verksamhetens och hela

vägtransportsystemets miljöpåverkan. Varje chef och medarbetare har

ansvar för den egna verksamhetens miljökonsekvenser. Miljöarbetet ska

bedrivas som en integrerad del av övrig verksamhet.

Citat ur Vägverkets miljöpolicy, 1998


