
TÄCKDIKNINGSARBETET



Då täckdikningsplanen är klar kan odlaren beställa en

entreprenadoffert av de entreprenörer hen valt ut

VAL AV ENTREPRENÖR

Täckdikningsentreprenörernas

kontaktinformation

och entreprenadavtalsmodell hittas på

Täckdikningsföreningens hemsida

Offerten kan basera sig på pris för

helhetsentreprenad, på enhetspris

eller på en kombination av dessa

https://www.salaojayhdistys.fi/fi/urakointi/
https://www.salaojayhdistys.fi/fi/lomakkeet-2/
https://www.salaojayhdistys.fi/fi/etusivu/


I avtalet skall prissättningsgrunderna och

betalningsvillkoren framgå

Det är bra att nämna i avtalet att entreprenören

förbinder sig att följa täckdikningsplanen, 

Byggnadsingenjörernas förbund r.f:s kvalitetskrav för

åkertäckdikning och de allmänna avtalsvillkoren för

byggnadsentreprenader YSE1998

ENTREPRENADAVTAL



DIKNINGSANMÄLAN

I allmänhet behöver inte odlaren göra en anmälan för täckdikning

Dikningen skall andå anmälas, om det är fråga om täckdikning av 

sura sulfatjordar eller dikning på grundvattenområde

Blankett för anmälan om dikning, 

jämte ifyllningsanvisning finns på

Odlaren skall göra en anmälan till

NTM-centralen minst 60 dagar innan

dikningen påbörjas

Täckdikningsföreningens hemsida

https://www.salaojayhdistys.fi/fi/rahoitus/


Utmärkning av planen i terrängen eller

arbetsutpålningen görs oftast av planeraren

Arbetskarta för genomförandet 

av täckdikningenUtpålningsprotokollRotpåle

Dikesbottnens nivå och kör-käppens 

längd utmärks med siktflaggaKör-käpp 170 cm

Arbetet fortsätter 

med utmärkning 

av grendikenas 

början och slut, 

brytpunkter och 

brunnar mm.

UTMÄRKNING AV PLANEN I TERRÄNGEN

SE VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=rT0Ae91kUNg


För att säkerställa täckdikningens funktion bör arbetet

utföras i tillräckligt torra förhållanden

Dikningsårets vall eller stubbåker är bästa växtunderlag

för dikningen. Den rikliga rotmassan gör

matjordsfyllningen i täckdikesschaktet luftigt med mycket

god vattengenomsläpplighet



Grävande täckdikningsmaskin

• Gräver ett öppet dike upp till markytan

och lyfter jorden till sidan ovanpå markytan

• Grusningen och grusögon görs oftast direkt

via grustratten, men kan också utföras i efterskott

Plogande täckdikningsmaskin

• Maskinen drar en djupgående plog under markytan, 

som lyfter upp den, så att röret och gruset får plats

• Efter grusningen faller dikesschaktet igen

ANLÄGGNINGSTEKNIK

Åkertäckdikning utförs med olika typer av täckdikningsmaskiner

SE VIDEO

SE VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=xMb_IAfzRg4
https://www.youtube.com/watch?v=oofzMuvReb4


dikningsdjup

LASERSTYRNING

Kontrollenhet

mottagare laserstrålens lutning
sändare



GPS-STYRNING

De flesta 

täkdikningsmaskinerna är 

försedda med laserstyrd 

reglerteknik för djuphållning och 

en del använder också GPS-

satellitbaserad 

positioneringsteknik

GPS-enheten lagrar körspåret 

för täckdiket, som odlaren kan 

använda som botten i 

körspårsmarkören



TÄCKDIKNINGSRÖRETS ANLÄGGNINGSTEKNIK

Rörets lutning       

Horisontalt plan

Täckdikesrör

Horisontalt plan

Arbets-

utpålning

Siktflaggor för 

nivåstyrning 

av maskinen



MONTERING AV BRUNNAR

• Brunnens grävschakt öppnas

• Monteringsdjupet mäts in, 

samt nivåer för inkommand och

utgående rör

• Brunnen monteras på utmätt 

plats och nivå

• Inkommande och utgående 

rör ansluts med styva rör 

SE VIDEO OM 

MONTERING AV 

BETONGBRUNN

https://www.youtube.com/watch?v=u67fJhICBlk


MONTERING AV KOPPLINGAR

Grendiken kan anslutas till uppsamlingsdiket med olika 

typer av kopplingar

SE VIDEO

• sidokoppling

• genompspolningsbar

sidokoppling

• genomspolningsbar 

snabbkoppling

https://www.youtube.com/watch?v=bu9YKfYXHys


GRUSNING OCH FYLLNING AV GRÄVSCHAKTET

Täckdikesschaktet skall hålla god

vattenledningsförmåga under dikets hela 

livslängd

Dikets vattengenomsläpplighet är speciellt

viktigt på täta jordarter. På sådana jordar

kan hela dikesschaktet fyllas med grus, flis, 

krossgrus eller med annat 

vattengenomsläppligt material.

SE VIDEO

Oftats fälls matjord ner ovanpå rörets

filtermaterial, som är genomsläppligare en 

tät bottenjord.

https://www.youtube.com/watch?v=usqj76RgJDo


TÄCKDIKNINGSGRUSETS KVALITÉ



ARBETSÖVERVAKNING

Täckdikningsarbetet övervakas av jordbrukaren

eller hens representant

Genom att övervaka utförandet säkerställer man

täckdikningens funktion och

att täckdikningen utförs i enlighet med planen





SKÖTSEL AV TÄCKDIKEN 

Täckdiken, omkretsdiken, brunnar samt utloppsdikenas

funktion bör granskas regelbundet och vid behov skall

problemen åtgärdas för att säkerställa funktionen



De allmännaste orsakerna till störningar är bristfällig 

grundtorrläggningen, dålig markstruktur, järnrikt grundvatten, som

förorsakar slamproppar, samt rör som stockats av rötter.

Med reglbundet underhåll

minskas riskerna för funktionsstörningar



5. nackdike

6. granskningsbrunn

7. svacka

Det lönar sig att märka ut granskningsobjekten i 

terrängen och utföra regelbunden granskning

1. utfallsdike,

utlopp och

reglerbrunn

2. spolningsuttag

3. väg- och rådike

4. vägundergång,

trumma

och brunn



SKÖTSEL AV TÄCKDIKEN

• Granska täckdikesutloppen, avlägsna slam och växtlighet runt dem

• Granska nackdikesbrunnarna och rensa bort slam

• Granska förekomsten av slam eller rostutfällning i rören, vid behov spolning

• Granska vägundergångar och trummor så att de är hela och fria från slam

• Rensa vid behov omkretsdikena

SE VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=lPuUR3HKzdg


Täckdikningen i Finland 

har långa och förtjänstfulla traditioner

när det gäller planering och entreprenad
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