
 

 

 

 

 

 

 

Skötselanvisningar plaskdammar 

 

• Det ska finnas rutiner för uppstart, skötsel, drift under säsong samt avslut efter säsong. 
Skriv löpande i journalen under badsäsongen. Journalen är mycket viktig vid 
utvärderingen av varje plaskdamm efter avslutad badsäsong.  

• Det ska finnas driftkort inkluderat ritning/-ar och driftinstruktioner. 
Reningsanläggningens kapacitet ska vara känd.  

• Det ska finnas en genomförd riskbedömning. 

• Gör en noggrann översyn av den kringliggande parkanläggningen innan säsongsstarten.  
Ta bort äldre förna, se över gräsmattan, ansa buskar och kapa grenar som hänger ut över 
dammen. Gör en noggrann städning av parken i en radie på ca 10-20 m. Gör rent eller 
reparera de hårda ytor som finns kring dammen. 

• Gör en teknisk översyn innan badsäsongen som inkluderar reningsanläggning, 
duschar/duschplatsen, plaskdammens ytor och kröning och att cirkulationen av vattnet 
fungerar väl.  

• Det ska finnas ett reservdelslager, för att snabbt kunna åtgärda haverier under 
badsäsongen.  

• Ordna med lämpliga avgränsningar mot parklek etc. Ställ i ordning och se till att skyltar 
för information/kontaktuppgifter är korrekta. 

• Skriftliga rutiner ska finnas för provtagning, städning/rengöring och kemikaliehantering 
och det ska finnas en skriftlig rutin för hantering av fekala incidenter och förekomst av 
Psudomonas aeruginosa. 

• Vattnet i dammen ska bytas en gång i veckan eller oftare vid behov, helst på kvällen och 
påfyllning av vatten ska ske på morgonen. (Gäller ej nya eller totalrenoverade dammar 
med uppgraderad reningsanläggning) 

• Gör rent dammen innan vatten fylls på. Grovstädning och högtrycksspolning av dammen 
är obligatoriskt och se över kringliggande ytor dagligen. 

• Översynen av den automatiska doseringen av desinfektionsmedlet ska ske dagligen och 
dokumenteras i en driftjournal. Skötsel och backspolning av anläggningens filter (om 
sådant finns) ska ske innan tömning och rengöring av dammen eller oftare om det så 
krävs.  

• Gör en okulär besiktning av vattenytan och omgivande ytor vid varje besök och vidta 
åtgärder vid behov. 

• Föreskrifter som reglerar kemikaliehantering och arbetsmiljöfrågor ska uppfyllas.  

 


