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SUMMARY 

The purpose of this work is to describe the hydraulics in rock-filled 
stormwater ditches and surface runoff from roadways, and to make a 
statement about the degree of purification based on other research. 
There has been no research in either impact or cost savings / higher 
expenses by using this type of system compared to a conventional 
stormwater systems for motorways. If this type of solution is cost 
effective it would mean savings for future construction in which this 
solution is chosen. A comparison was made of how well the calculations 
based on P90, which were used during the design stage with the 
upcoming P104. P90 and P104 is published by the interest association 
Swedish water and can be viewed as guidelines for water and wastewater 
industry how to make the design of stormwater systems. For a rainfall of 
10-years return period and a 10-minutes duration, the precipitation will 
increase 4%, according to the model used in the P104 compared to P90. 
If the intensity and duration curves are plotted using rainfall data from 
Uppsala, it will increase the precipitation 24% compared to P90. 
Increases between P90 and P104 will not exceed the capacity of the 
reservoirs since the increase is so small. If these models are inaccurate 
and precipitation intensity will be equal to the intensity and duration 
curves, the capacity of the reservoirs will be exceeded. However, as the 
studies indicate that the water does not take the way that have been 
adopted in designing and normally assumed by stormwater projections 
of this kind. It is likely that most of the precipitation that falls will never 
reach the ditches and infiltrate into these. For small amounts of 
precipitation, the majority of the water will infiltrate in the support strip 
near the edge of the asphalt. If there are large amounts of rainfall the 
recharge capacity of the support strip will be exceeded, then the surface 
water will infiltrate in the upper trench slope. Precipitation that infiltrates 
through the support strip will be percolating down through the soil with 
an essentially vertical gradient, but some of the water will be transported 
horizontally into the road structure. The precipitation that enters the 
road structure will be led to the collector pipes via fiber cloth in the 
bottom of the embankment. There is a risk that the water that enters the 
embankment causes damage to the road. Various injuries that can occur 
are: reduced friction between the grains in the unbound filling materials, 
redistribution of loads, pumping, depressions, increased cracking of the 
carriageway and damage that may occur when freezing during the cold 
season. Even if the water does not go through the stone-filled 
stormwater ditches, the cleaning effect will not be lost, purification will 
take place in the road structure and probably be at least as high as it had 
been if the precipitation took the way that it was designed for. It could 
be so that the ditches will have no other effect than sinks for ground 
water and safe running off surfaces. According to the contractor the cost 
savings were about 15% compared to a conventional stormwater 
systems. This figure is probably on the low side when Ramboll came in 
late in the projection and had to redo parts of the design of the system 
during construction time. 
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ABSTRACT 

För ett regn med 10-års återkomsttid och 10 minuters varaktighet kommer att få en 
nederbördsökning på 4 % enligt den modell som används i P104 jämfört med 
modellen i P90 som användes vid projekteringen. Om intensitets och 
varaktighetskurvor ritas upp med hjälp av regndata från Uppsala, kommer det att 
medföra en nederbördsökning på 24 % jämfört med P90. Ökningar mellan P90 och 
P104 kommer inte att göra att kapaciteten hos magasinen överskrids eftersom 
ökningen är så liten. Dock så tyder studierna på att vattnet inte alls tar de vägar som 
har antagits vid projekteringen och som normalt antas vid dagvattenprojekteringar av 
detta slag. Det troliga är att större delen av den nederbörd som faller aldrig kommer 
att nå fram till dikena och infiltrera ner i dessa. 
Vid små nederbördsmängder kommer större delen av vattnet att infiltrera i 
stödremsan nära asfaltskanten. Om det kommer större mängder nederbörd kan 
infiltrationskapaciteten hos stödremsan överskridas, då kommer den yta varvid vattnet 
infiltrerar att sprida sig till övre delen av dikesslänten. Nederbörden som infiltrerar 
genom stödremsan kommer att perkolera ned genom marken med en i huvudsak 
vertikal gradient, men en del av vattnet kommer att transporteras horisontellt in i 
vägkroppen. Den nederbörd som tar sig in i vägkroppen kommer där att leds till 
terrassdräneringarna via fiberduken i botten av vägterrassen. Det finns en risk för att 
vattnet som kommer in i vägterrassen orsakar skador på vägen.  
Även om nederbörden inte går via de stenfyllda dikena så kommer inte 
reningseffekten att gå förlorad utan reningen kommer att ske i vägkroppen samt 
ytskikten och troligtvis bli minst lika hög som den hade blivit om nederbörden tagit 
den väg som det projekterades för. Det skulle kunna vara så att dikena inte kommer 
att ha annan effekt än sänkor för grundvattnet och säkra avåkningsytor.  

Nyckelord: Ytavrinning; Stenfyllda dagvattendiken; Dagvattensystem; 
Kvantifiering av Nederbörd;  Nederbördsintensitet; Infiltrationshastighet. 

2. INTRODUKTION 

2.1. Bakgrund 
Den nya E4 som i början på 2000-talet byggdes från söder om Uppsala 
till Mehedeby i norr är det största enskilda motorvägsbygge som har 
genomförts i landet räknat i väglängd. 
Under namnet VPväg samarbetade Veidekke ASA med Vägverket 
Produktion i entreprenaden för sträckan mellan Uppsala och Länna. För 
fortsättningen norrut till Mehedeby var Peab entreprenör. 
Ramböll fick hösten 2002 i uppdrag av VPväg att genomföra en översyn 
av de dagvattenlösningar som fanns planerade för den södra 
entreprenaddelen. Ambitionen var att finna alternativa 
dagvattenlösningar som också präglas av lokalt omhändertagande. De 
nya lösningarna gav stor utjämning av dagvattenflödena till recipienter 
och många pumpstationer kunde göras betydligt mindre än tidigare 
planerat. Slutna ledningar utgick ibland helt och i andra fall kunde 
mindre dimensioner användas. Dammar för oljeavskiljning utfördes. 
Förutsättningarna med ofta mycket små lutningar utnyttjades som en 
tillgång för skapandet av utjämningsmagasin i olika former. 
På uppdrag av Vägverket utredde och projekterade Ramböll dessutom 
lösningar som skall klara hundraårsregn i vissa särskilt utsatta vägavsnitt. 
Också i de fallen var ovan beskrivna inriktning mot lokal 
flödesutjämning och rening av dagvattnet vägledande. 
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2.2. Syfte 
Syftet med det här arbetet är att beskriva hydrauliken i denna typ av 
avvattningssystem samt ett försök att göra ett utlåtande om 
reningsgraden baserat på annan forskning. Det har inte gjorts någon 
forskning om varken effekter eller kostnadsbesparingar/fördyrningar 
genom att använda denna typ av system jämfört med ett konventionellt 
dagvattensystem för motorvägar. Om denna typ av lösning är 
kostnadseffektiv så skulle det innebära besparingar för framtida 
byggnationer där denna lösning väljs. 
Frågeställningar som kan vara av intresse: 

 Vägdagvattnet leds till flacka gräsbeväxta diken. Där infiltreras en del, 
troligen huvuddelen, genom gräsytan ner till underliggande dränerade 
magasin av hålrumsbildande sorterat krossmaterial. I magasinen finns 
dräneringsledningar som fördelar vatten längs magasinet vid stora 
tillflöden och sedan dränerar dem. Genom dräneringsledningarna kan 
viss luftning av magasinen ske när de inte är fyllda med vatten. Hur är 
fördelningen av mängden dagvatten som tillförs magasinen genom 
infiltration respektive genom dagvattenbrunnar? 

 Vilken rening sker i de flacka dikena och i de dränerade magasinen? 
Fångas oljerester och andra föroreningar upp i markskiktet eller på 
stenytorna i magasinet? 

 Hur stor är slammängden i dräneringsledningarna och i magasinen? 
Finns i så fall skillnad mellan olika vägavsnitt, exempelvis med olika 
lutning på dikena? 

 Hur stor är effektiv magasineringsvolym för flödesutjämning i 
magasinen? Kommer dess kapacitet att räcka till vid ökade 
nederbördsmängder eller kommer det att bli kapacitetsbrist? Går det 
att jämföra fyllnadsgrad i magasinen med samtidig nederbördsmängd? 

 Hur förhåller sig kvalitén på vattnet vid utloppen från magasinen – 
före och efter oljeavskiljningsdammarna – till den kvalitet som kunde 
förväntas vid konventionellt vägdagvattensystem? 

2.3. Metod 
Examensarbetet går ut på att göra en teoretisk studie över hur 
dagvattenavrinningen hos E4:an utanför Uppsala sker från vägbanan till 
dagvattensystemet, samt jämföra hur beräkningarna enligt P90 och 
Vägverkets publikation 1990:11, som användes under projekteringen 
stämmer med den kommande P104. P90 och P104 ges ut av 
intresseföreningen Svenskt vatten och kan ses som anvisningar för VA-
branschen hur man skall göra dimensioneringen av dagvattensystem. 

3. TEORETISK BAKGRUND 

3.1. Nederbörd 
Tre nederbördstyper av intresse med avseende på lyftnings- och 
avkylningsmekanismer kan särskiljas. 
Konvektiva regn 
Konvektiva regn har särskilt höga regnintensiteter och uppkommer när 
varm luft stiger uppåt och avkyls. När ett sådant moln innehåller både 
iskristaller och molndroppar diffunderar vattnet från molndropparna till 
iskristallerna vid isövermättnad. Detta sker eftersom vattenånge-
molekylerna är hårdare bundna till iskristallerna än till molndropparna, 
dessa iskristaller tillväxer snabbt. Ofta startar nederbördsbildningen i 
dessa moln när den övre delen av molnet isas och en form, som liknar 
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ett ”städ” bildas. De konvektiva regnen uppträder ibland isolerat, ibland i 
grupper och relativt ofta ligger de inbäddade i uppglidningsytorna till 
kall- och varmfronter. 
Konvektiva regn är särskilt frekventa över inlandet under 
eftermiddagarna sommartid, då cumulonimbusmoln bildas i samband 
med att jordytan värms upp av solstrålningen och varma luftblåsor stiger 
uppåt i atmosfären. Ofta upphör de regnskurar som bildas efter någon 
eller ett par timmar. Mera sällan och då i regel i samband med att flera 
regnceller samverkar dynamiskt med varandra, kan de konvektiva regnen 
fortgå under väsentligt längre tid, någon gång upp till ett dygn. De 
extremaste regnmängderna på en timme eller kortare tid uppkommer i 
allmänhet i situationer med kraftig konvektion, då atmosfärens 
instabilitet är hög och kraftiga vertikalrörelser förekommer i molnen. 
Skillnaden mellan temperaturen i molnet och omgivande luft är då hög, 
bland annat på grund av att latent värme frigörs i samband 
med kondensationsprocessen (Dahlström, 2010). Dessa regn blir 
dimensionerande för ledningar. 
Vid dagvatteninfiltration på grönytor råder normalt goda möjligheter att 
ta hand om nederbörden då markvattenzonen är uttorkad och har en 
hög initial infiltrationskapacitet (f0), (Tabell 1). 
Den minsta infiltrationskapaciteten benämns som fc, vilket är markens 
fältkapacitet och k är en tidskonstant som anger hur fort kapaciteten 
avtar. Vid tätt inpå varandra följande regn kan ytavrinning förekomma. 
Interceptionen hos gräsytorna kan vid intensiva skurar vara upp till tre 
gånger så stor som vid ihållande regn på grund av skärmverkan. Denna 
stora andel medför därför att delar av nederbörden hinner avdunsta 
mellan skurarna (Knutsson & Morfeldt, 2002). 
Frontregn 
När en varm och en kall luftmassa möts glider varmluften upp över 
kalluften. Detta leder till att varmluften hävs under ordnad vertikal 
rörelse (utom vid snabbt passerande kallfronter, vid vilka varmluften 
snabbt pressas in i kall luften). Denna typ av hävning förekommer alltid 
inom ett lågtrycksområde. Omfattande molnsystem bildas med stor 
utsträckning i höjdled och horisontellt led. I frontnederbörd kommer 
regnet huvudsakligen som jämnt fallande nederbörd under en längre tid. 
Dessa regn är vanliga på hösten och blir i regel dimensionerande för 
utjämningsmagasinen. Om magasin med stor tömningskapacitet används 
kan konvektiva regn bli dimensionerande. Vid dagvatteninfiltrationen på 
grönytor råder normalt måttliga möjligheter att ta hand om nederbörden, 
då markvattenzonen har en hög vattenhalt redan vid nederbördens 
början på grund av att marken inte torkar upp lika snabbt under den 
svalare delen av året, så kan endast konstant infiltrationskapacitet (fc) 
påräknas (Tabell 1). 

Tabell 1 Typiska parametrar för Hortons ekvation (Butler & 
Davies, 2004) 

Jordtyp f0 (mm/h) fc (mm/h) k(h-1) 

Mellankorning jord 200 12 2 

Morän 230 20 2 

Lera 75 3 2 
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Figur 1 Regnets maximala medelintensitet för en given 
varaktighet, det s.k. blockregnet (Svenskt Vatten, 2010) 

Orografiska regn 
Orografisk nederbörd kallas nederbörd som uppstår genom att fuktig 
luft pressas uppåt och avkyls på grund av jordytans topografi. 
Då en luftmassa i rörelse stöter på ett hinder i form av en höjdrygg, så 
pressas den uppåt. Genom avkylning kan då vattenångan i luften 
kondensera och små vattendroppar bildas, som ses som moln. Pressas 
luften upp på högre höjd kan avkylningen bli så kraftig att de 
vattendroppar som bildas blir så stora att de faller till marken. Då 
terrängen i detta område utanför Uppsala är väldigt flack så kommer 
denna typ av nederbörd inte att vara så vanlig. 

3.2. Kvantifiering av nederbörd 
Intensitets- och varaktighetskurvor, allmänt 
Traditionellt har dagvattensystem dimensionerats med hjälp av 
nederbördsdata i form av s.k. intensitets - varaktighetskurvor. Dessa 
kurvor är resultatet av en statistisk bearbetning av maximal 
medelnederbördsintensitet för olika regn. 
Maximal medelintensitet för en given varaktighet, under ett enskilt regn 
definieras som det högsta medelvärdet nederbördsintensiteten har under 
någon del av regnet med varaktigheten lika med den givna (Figur 1). 
Viktiga egenskaper hos intensitets - varaktighetskurvorna är att de inte 
ger någon information om regnens tidsförlopp. De ger endast 
medelintensiteten för olika varaktigheter samt att de endast representerar 
en del av den totala volymen hos de verkliga regnen. Effekten av för- 
och efterregn negligeras och detta kan få betydelse då intensitets- och 
varaktighetskurvorna används för dimensionering av utjämningsmagasin. 
Blockregn är ett teoretiskt regn som börjar med full intensitet och pågår 
med denna intensitet under den tid som regnet pågår, då det slutar 
direkt. Ett samband för hur stor del av den totala volymen av ett regn 
som ingår i ett blockregn visar på att med ökad varaktighet på regnet 
följer att den volym som ingår i blockregnet ökar (Figur 2). 
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Figur 2 Regnvolym av den totala regnvolymen som ingår i ett 
blockregn (VAV, 1976) 

Intensitets- och varaktighetskurvorna för de önskade åtkomsttiderna 
bestäms genom att man i ett diagram ritar upp intensitetsvärdena för 
olika varaktigheter. En utjämnad kurva dragen mellan punkterna kallas 
intensitets - varaktighetskurva (Figur 3). 
Till dessa kurvor anpassas olika ekvationer där den vanligaste ekvationen 
i Sverige har använts sedan mitten av 1900-talet (Ekvation 1). Denna 
ekvation fungerar bra upp till 2 timmars regnvaraktighet, för att beskriva 
längre regnvaraktigheter krävs en annan matematisk ansats. 

c
bT

a
i

R





 

Ekvation 1 Ekvation för anpassning till intensitets – 
varaktighetskurva (Hernebring, 2006) 

i = regnintensitet (l/s·ha) 
TR = regnvaraktighet (min) 

Enligt (Hernebring, 2006) kan koefficienterna a, b och c, bestämmas 
genom att först tillämpa ett numeriskt passningsförfarande, där b 
bestämdes så att transformeringen ledde till en maximal ”rakhet” hos 
regndata. När b har fixerats kan a och c lösas ut genom regression 
(Tabell 2). 

Tabell 2 Konstanter för a, b och c framtagna för Uppsala 
(Hernebring, 2006) 

Återkomsttid (år) a b c 

0,5 1421 6,4 7,9 

1 1955 6,6 4,1 

2 2629 7 5,8 

5 3765 7,6 2,9 

10 4899 8,2 1,5 
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Intensitets-varaktighetsdiagram  Uppsala
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Figur 3 Intensitets – varaktighetskurvor för Uppsala 

Dimensionerande nederbördsintensitet P90 
För närvarande finns inget för hela landet heltäckande nät av långa 
nederbördsserier, som utvärderats med avseende på dimensionerande 
nederbördsintensiteter. SMHI har däremot ett rikstäckande nät med 
avseende på dygnsnederbörd. Det finns ett samband mellan maximal 
dygnsnederbörd och korttidsnederbörd (Ekvation 2). 

m
rr tkti )(  

Ekvation 2 Nederbördsintensitet (Svenskt Vatten, 2004) 

i(tr) = nederbördsintensitet (l/s·ha) 
tr = regnets varaktighet (h) 
k, m = konstanter 

Dahlström (1979) karakteriserade den konvektiva nederbördens 
betydelse på en ort genom den s.k. Z-parametern. Med denna parameter 
kan man erhålla dimensionerande regnintensiteter för hela landet som en 
funktion av Z, återkomsttid och regnvaraktighet (Ekvation 3). N7, N8 
och Nv är medelnederbörden (mm/mån) 1931-1960 under juli, augusti 
och en vårmånad (maj har använts) med ringa konvektion. 

vNNNZ  )(5.0 87
'

 
Ekvation 3 Bestämning av Z-värde (Svenskt Vatten, 2010) 

Där korttidsnederbörd Z har satts till Z = 0.5·Z’. 
Genom den regionala parametern Z (Figur 4), som i princip varierar med 
medelnederbörden under sommarmånaderna fås ett samband för 
nederbördsintensiteten (Ekvation 4).  
Med hjälp av denna ekvation kan nederbördsintensiteten beräknas för 
givna regnvaraktigheter mellan 5 minuter och 24 timmar (Svenskt vatten 
2004). 
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Figur 4 Karta över Sverige med Z-värden (Svenskt Vatten, 2004) 
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cbZaZti r  )(78.2),(  
Ekvation 4 Nederbördsintensitet med Z-parameter (Svenskt 
Vatten, 2004) 

i(tr, Z) = nederbördsintensitet för valfri ort i Sverige (l/s·ha) 
Z = regional parameter (Figur 4) 
tr = regnets varaktighet (h) 
T = återkomsttid (mån) 
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Termodynamiskt baserad formel för beräkning av nederbördsintensitet P104 
En termodynamisk formel för generalisering av statistik rörande 
regnintensitet på fysikalisk grund har utvecklats av Bengt Dahlström vid 
SMHI (Ekvation 5). Formeln har anpassats till regndata med hög 
tidsupplösning från 47 orter med totalt över 500 års längd  
Formeln tar hänsyn till: 

 Vattenångeinnehållet i en enhetsvolym luft med höjden z. 

 Kondensationshastigheten i molnet. 

 Vertikalhastigheten i molnet. 

 Den kinetiska energi som en volym mättad luft utvecklar som hävs 
från en nivå till en annan nivå. Den relateras till konvektionens 
flytkraft, det vill säga differensen i temperatur mellan luftpaketet och 
den omgivande luften. 

 Omblandning med torr luft. 
Integration över ett atmosfärsskikt med höjden Δh samt förenkling av 
uttrycket ger: 

 
2

ln
190

98.0
3 

R

R

T

T
Åi

 
Ekvation 5 Termodynamiskt baserad formel för beräkning av 
nederbördsintensiteten (Dahlström, 2010) 

i = regnintensitet (l/s·ha) 
Å = återkomsttid (mån) 
TR = varaktighet (min) 

Orter som tillämpat Dahlström (1979) med Z-värden understigande 
Z=18 har troligtvis räknat med för låga regnintensiteter och kan behöva 
justera upp sina beräkningar. Orter med Z-värden överstigande Z=18 
har troligtvis räknat med för höga regnintensiteter och har därmed lite 
marginal i sina beräkningar. 
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Tabell 3 Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor enligt 
(Svenskt Vatten, 2004) 

Typ av yta Avrinningskoefficient () 

Betong- och asfaltsyta, berg i dagen i stark lutning 0,8-0,9 

Stensatt yta med grusfogar 0,7 

Grusväg 0,4 

Berg i dagen i inte alltför stark lutning 0,3 

Grusplan 0,2 

Vägslänter beroende på ytbeklädnad och lutning 0,2-0,4 

Kuperad bergig skogsmark 0,1 

Odlad mark, gräsyta, ängsmark mm 0-0,1 

Flack tätbevuxen skogsmark 0-0,1 

3.3. Metoder för beräkningar av dagvattenavrinningen 
Avrinningskoefficient 

Avrinningskoefficienten () är ett mått på hur stor maximal andel av 
nederbörden inom ett avrinningsområde som bidrar till avrinningen efter 
förluster genom avdunstning, infiltration, absorption eller genom 
magasinering i markytans ojämnheter, denna koefficient är alltid mindre 
än 1. Faktorer som påverkar avrinningskoefficienten är mängden 
hårdgjord yta, lutningen på området, årstid samt nederbördsintensiteten. 
Vid dimensionering med rationella metoden är avrinningskoefficienten 
kvoten mellan maximal specifik dagvattenavrinning och 
dimensionerande nederbördsintensitet. Avrinningskoefficienterna gäller 
för dimensionerande regnintensiteter och områden med måttliga 
lutningar (Tabell 3). Vid en ökande regnintensitet ökar värdet på 
avrinningskoefficienten (Figur 5). 

 
Figur 5 Samband mellan regnintensitet, avrinningskoefficient och 
markbeskaffenhet (LTU, 1994) 
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Tabell 3 stämmer inte helt överens med verkligheten utan ger bara en 
generaliserad bild som inte tar hänsyn till hur marken är sammansatt. För 
att få en korrekt bild av avrinningen måste markens beskaffenhet 
undersökas så att korrigeringar kan göras för olika typer av jord. En 
sammanvägd avrinningskoefficient () beräknas när ett område består av 
flera delområden med olika avrinningskoefficienter (Ekvation 6), där Ai 
och φ i anger areal respektive avrinningskoefficient för olika delområden 
(Svenskt vatten 2004). 

)....(
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21

2211

i

ii

AAA

AAA








 

Ekvation 6  Sammanvägd avrinningskoefficient (Svenskt Vatten, 
2004)  

Beräkning av dimensionerande flöde med rationella metoden 
Rationella metoden bör främst användas vid små och jämnt exploaterade 
områden (Ekvation 7). För att rationella metoden skall kunna användas 
så krävs att ett antal villkor uppfylls. 

 Området som ska beräknas bör vara i det närmaste rektangulärt. Om 
området inte är rektangulärt kan det delas upp i flera mindre 
delområden som är rektangulära. 

 Avrinningskoefficienter med samma värde skall vara jämt utspridda 
över området. 

 Rinntiderna inom olika delområden får inte variera för mycket. 

)(dim rd tiAq    
Ekvation 7 Dimensionerande flöde enligt rationella metoden 
(Svenskt Vatten, 2004) 

qd dim = dimensionerande flöde (l/s) 
A = avrinningsområdets area (ha) 

 = avrinningskoefficient (-) 
i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet (l/s·ha) 
tr = regnets varaktighet (h) 

För att det dimensionerande flödet ska bli rätt i den rationella metoden 
så ska varaktighetstiden, tr vara lika lång som områdets 
koncentrationstid, tc (Svenskt vatten 2004). 

 
Figur 6 Avrinningen från ett område med regnöverskott 
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Koncentrationstiden är den tid som det tar för vattnet att röra sig från 
den hydrauliskt mest avlägsna punkten i systemet till utloppet. Vid ett 
regn ökar vattenföringen fram till tiden tc den så kallade 
koncentrationstiden då vattenföringen når sitt maximum Qmax och är 
därefter konstant tills det att regnet upphör (Figur 6). 
Koncentrationstiden kan även tolkas som att tiden fram till Qmax är 
flödet instationärt och flödesökningen rör sig som en flodvåg. 
Regnenveloppmetoden 
Regnenveloppmetoden är en enkel överslagsberäkningsmetod för att 
bestämma dimensionerade flöde nedströms en fördröjningsanordning 
samt erforderlig magasinsvolym hos denna (Ekvation 8). 
Med utgångspunkt från intensitets- och varaktighetskurvor beräknas 
tillrinningsvolymer för olika nederbördsvaraktigheter och återkomsttider, 
så kallade enveloppkurvor, vilka beskriver den ackumulerade 
tillrinningen som funktion av varaktigheten. Därefter bestäms den 
dimensionerande magasinsvolym, som maximala differensen mellan 
tillrinningsenveloppen och avtappningsenveloppen. Den senare utgör 
den ackumulerade avtappningen som funktion av tiden (Sjöberg & 
Mårtensson, 1982). Metoden tar inte hänsyn till rinntiden varför den 
lämpar sig bäst för magasin med liten avtappning, < 20-30 l/s·ha, där 
långa regn blir dimensionerande för magasinets storlek (Svenskt Vatten, 
2004). 

 )()(maxdim tVtVM utin    
Ekvation 8 Maximal magasinsvolym enligt P90 (Svenskt Vatten, 
2004) 

där Vin(t) och Vut(t) ges av ekvation 9 och 10. 

28,0
010)( titV in   

Ekvation 9 Inflöde i magasinet (Svenskt Vatten, 2004) 

tqtV utut  4,86)(
 

Ekvation 10 Utflöde ur magasinet (Svenskt Vatten, 2004) 

Vin(t) = tillrinningsenvelopp (m3/ha) 
Vut(t) =ackumulerat utflöde (m3/ha) 
t = blockregnets varaktighet (dygn) 
i0 = regnintensitet för t = 1 och aktuell återkomsttid (mm/dygn) 
qut = strypt utflöde från anläggningen (l/s·ha) 
Mdim = magasinsvolym (m3/ha) 

Dagvatten som fördröjs i magasin eller förändras på annat sätt fördröjs, 
kan inte använda rationella metoden för att bestämma dimensionerande 
flöde nedströms anläggningen, ej heller för att dimensionera 
utjämningsvolymen. För delar av området som finns uppströms 
magasinet kan rationella metoden användas. 
Tid-area metoden 
I tid-area metoden söks det efter den regnvaraktighet som gör att 
volymen mellan tillrinnings- och avtappningshydrografen vänder. 
Beräkningsgången är i princip (Vägverket, 2008): 
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 Beräkningsområdet delas in i lämpliga delområden, där vattendelarna 
bildar naturliga gränser. Behövs ytterligare uppdelningar så görs dessa 
genom punkter som representerar en viss rinntid för dagvattnet. 

 Reducerad area ARed bestäms för varje delområde. 

 Flödeshastigheterna för varje delområde bestäms och justeras om 
speciella omständigheter råder. 

 Rinntider beräknas för varje delområde och tillrinningstid bestäms, 
den rinntid som dagvattnet har från den mest avlägsna punkten i 
delområdet. 

 För varje delområde beräknas hur områdets deltagande area ökar med 
ökad regnvaraktighet dvs. en rätlinjig tillväxt från noll tills det att 
maximalt värde erhållits. Detta värde bibehålles till dess att 
tillrinningstiden uppnåtts. 

 Dimensionerande flöde för avrinningsområdet väljs sedan för den 
varaktighet som för samtliga delområden ger det största flödet vid 
beräkningspunkten. Samtliga delområden behöver nödvändigtvis inte 
bidra till avrinningen. 

Dimensionering av magasin utan hänsyn tagen till rinntid P104 
Magasinsvolymen beräknas som den maximala skillnaden mellan 
tillrinnande volym till magasinet och avtappningen ur magasinet 
(Ekvation 11). Den tillrunna volymen beräknas med kännedom om 
storleken på de ytor som deltar i avrinningen (Ekvation 12) och den 
avrunna volymen Vut väljs som avtappningen från ett hälften fyllt 
magasin (Ekvation 13). Nedan förklaras de ingående koefficienterna för 
ekvation 11 – 17 (Svenskt vatten, 2010). 

Vin = Tillrunnen volym (m3) 
Vut = Avrunnen volym (m3) 
Verf = Erforderlig magasinsvolym (m3) 
Adel = Deltagande avrinningsyta (Ha) 
i = Nederbördsintensitet (l/s·ha) 
TR = Varaktighet (min) 
qut = Utflödet ur magasinet (m3/s) 
Å = Återkomsttid (mån) 

 maxutinerf VVV 
 

Ekvation 11 Erforderlig magasinsvolym (Svenskt Vatten, 2010) 

06.0 Rdelin TiAV  
Ekvation 12 Tillrunnen volym (Svenskt Vatten, 2010) 

60 Rutut TqV  
Ekvation 13 Avrunnen volym (Svenskt Vatten, 2010) 
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Ekvation 14 Nederbördsintensitet (Dahlström 2006) 
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Genom att kombinera och dividera ekvationerna 11 -14 med deltagande 
ytas storlek fås ett generellt uttryck för den erforderliga magasinsvolymen 
(Ekvation 15). 
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Ekvation 15 Erforderlig magasinsvolym (Svenskt Vatten, 2010) 

Om intensitets - varaktighetssambandet enligt Dahlström (2006), 
ekvation 14 sätts in i ekvation 11 och uttrycket deriveras med avseende 
på regnvaraktigheten TR, och derivatan sätts lika med 0 så fås den 
regnvaraktighetstid, TR som ger ett maximum för magasinsvolymen 
(Ekvation 16). 
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Ekvation 16 Regnvaraktighet för maximal magasinsvolym (Svenskt 
Vatten, 2010) 

Detta ger erforderlig specifik magasinsvolym som funktion av 
återkomsttiden och specifik avtappning (Ekvation 17). 
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Ekvation 17 Erforderlig specifik magasinsvolym (Svenskt Vatten, 
2010) 

Eftersom Dahlström (2006) underskattar regnintensiteterna vid 
varaktigheter över två timmar så kommer även ekvation 17 att 
underskatta volymbehovet om den specifika avtappningen underskrider 
5 -10 l/s·ha. 
Dimensionering av magasinsvolym med hänsyn tagen till rinntid 
Tillflödet beräknas med hjälp av ett linjärt tid-area diagram eller rationella 
metoden och utflödet sätts konstant. Magasinets volym för olika 
samhörande värden på nederbördsintensiteten och varaktigheten 
bestäms tills en maximal magasinsvolym erhålls, till skillnad från 
metoden utan hänsyn till tid där enbart tas hänsyn till skillnaden mellan 
tillrinning och avtappning (Ekvation 18). 
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Ekvation 18 Volymberäkning av magasinet med hänsyn tagen till 
rinntid (Svenskt Vatten, 2004) 

V = Specifik magasinsvolym (m3/ha red) 
i = Nederbördsintensitet (l/s·ha) 
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TR = Varaktighet (min) 
TC = Koncentrationstid (min) 
ha
utq  = Utflödet ur magasinet (l/s· ha red) 

3.4. Infiltration 
Infiltrationsprocessen 
Det finns fyra fuktzoner i ett jordlager som utsatts för nederbörd vid 
infiltration. En mättad zon nära ytan, en spridningszon av omättat flöde 
och tämligen jämt fuktinnehåll, en vätningszon där fuktinnehållet ökar 
med djupet och vätningsfronten där skillnaden i fuktinnehåll är så stor 
att den ger upphov till en skarp diskontinuitet mellan våt jord ovan och 
torr jord under fronten (Figur 7). 
Initialt när ett regn börjar så är jorden torr och porerna är fyllda med luft, 
därför suger marken åt sig vattnet och ingen ytavrinning förekommer. 
Det som möjliggör infiltration är gravitationen och skillnaden i vattenhalt 
i jorden. När porerna är fyllda till den gräns där gravitationen övervinner 
kappillärkraften uppnås jordens fältkapacitet och vattnet rinner nedåt. 
Vattnet på markytan perkolerar då nedåt i den omättade zonen mot 
grundvattenytan med hjälp av gravitationen och det vatten som inte 
infiltrerar kommer att bilda ytavrinning. Porvattentrycket i den omättade 
zonen är < 0 det vill säga under atmosfärstryck. Djupare ner i marken 
under grundvattenytan, i den mättade zonen fyller enbart vatten porerna 
och flödet kallas grundvattenflöde.  
Porvattentrycket i den mättade zonen är > 0 det vill säga högre än 
atmosfärstrycket. I gränszonen vid grundvattenytan är porvattentrycket 
lika med atmosfärstrycket (Chow et al, 1998). 
När regnet slutar kommer avdunstning och transpiration att ta vid och 
vattenflödet i den omättade zonen blir uppåtriktat vilket medför att 
marken torkar ut. Efter en viss tid är det kvarvarande vattnet så hårt 
bundet att växterna inte längre kan ta upp det och vissningsgränsen har 
uppnåtts. 
Infiltrationshastighet, infiltrationskapacitet och ackumulerad infiltration 
Infiltrationshastigheten är med den hastighet vattnet kan ta sig genom 
markytan och är bland annat beroende av vegetationstyp, jordens 
egenskaper så som porositet, hydraulisk konduktivitet och aktuell 
vattenhalt i jorden (Tabell 4). 

 
Figur 7 Fördelning av fuktinnehållet i en jordprofil (Chow et al, 
1988) 
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Tabell 4 Beräkning av infiltrationshastighet (mm/tim) i omättad 
zon för olika jordar (tester gjorda av Naturvårdsverket) 
Jordart  Antal prov Min 25 %  Median 75 %  Max  

Lera (torr)  31  6  40  100  160  320  

Lerig mo/finmo  17  1  2  8  30  420  

Sand  25  50  110  180  280  2600  

Morän  54  40  90  180  360  5400  

Berg  14  0.2  -  2  -  6  

Om nederbördsmängden är mindre än den potentiella infiltrations-
hastigheten kommer även den faktiska infiltrationshastigheten bli lägre 
än den potentiella. Om vattnet börjar bilda bassänger på markytan så har 
markens potentiella infiltrationskapacitet uppnåtts. Den ackumulerade 
infiltrationen är det ackumulerade vattendjupet som infiltrerat under en 
given period och kan beskrivas som integralen över infiltrations-
hastigheten för samma period. 
Infiltrationskapaciteten kan beräknas med ett antal olika metoder så som 
Horton´s ekvation, Phillip´s ekvation och Green-Ampt´s metod. Nedan 
kommer enbart Hortons ekvation att beskrivas närmare. 
Hortons ekvation 
Hortons ekvation är en av de första metoderna för att beräkna 
infiltrationskapaciteten. Ekvationen förutsätter att det finns vatten 
stående på markytan hela tiden, att jorden är fritt dränerad och att regnet 
har konstant intensitet. 
Med hjälp av Hortons ekvation (Ekvation 19) kan infiltrationsförloppet 
beskrivas (Figur 8). Ekvationen är giltig om nederbördsintensiteten (i) är 
större än den slutgiltiga infiltrationskapaciteten (fc). 

  kt
cct effff  0  

Ekvation 19 Hortons ekvation (Butler & Davies, 2004) 

ft = infiltrationshastigheten vid tiden t (mm/h) 
fc = minsta infiltrationskapacitet (mm/h) 
f0 = maximal infiltrationskapacitet vid t = 0 (mm/h) 
k = tidskonstant som anger hur fort infiltrationskapaciteten avtar (h-1) 
t = tid (h) 

Infiltrationshastigheten är hög i det inledande skedet för en torr jord 
men allteftersom infiltrationen pågår minskar hastigheten exponentiellt 
och när den är vattenmättad så är infiltrationshastigheten densamma som 
den hydrauliska konduktiviteten (Tabell 5). 

Tabell 5 Typiska parametrar för Hortons ekvation (Butler & 
Davies, 2004) 

Jordtyp f0 (mm/h) fc (mm/h) k(h-1) 

Grovkorning jord 250 25 2 

Mellankorning jord 200 12 2 

Finkornig jord 125 6 2 

Lera 75 3 2 

Morän 230 20 2 
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Figur 8 Infiltrationskapacitet med avseende på tiden. 

För att beskriva hur stor mängd som totalt har infiltrerat under en viss 
tid så integreras Hortons ekvation (Ekvation 20). 
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Ekvation 20 Hortons ekvation med avseende på total infiltrerad 
volym (Butler & Davies, 2004) 

Bassängbildning, ponding 
Metoderna ovan gäller vid fallet att allt det tillströmmande vattnet kan 
infiltreras i jorden utan att bilda bassänger. Under ett regn kommer 
vattnet att bilda pölar om regnets intensitet är större än 
infiltrationskapaciteten hos jorden. Bassängbildningstiden, tp, är den tid 
det tar för vattnet att bilda pölar på jordytan efter regnet har börjat 
(Ekvation 21). 
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Ekvation 21 Bassängbildningstid (Chow et al, 1988) 

Tiden före bassängbildningen (t < tp), är nederbördsintensiteten mindre 
än den potentiella infiltrationshastigheten och jordytan är omättad. 
Bassängbildningen påbörjas när nederbördsintensiteten överskrider den 
potentiella infiltrationshastigheten och vid denna tidpunkt (t = tp) är 
jordytan mättad. Om regnet fortsätter (t > tp), kommer den mättade 
zonen att tränga djupare ner i jorden och marken kommer att svämmas 
över. Även efter det att marken har börjat bilda pölar kommer marken 
att infiltrera vatten förutsatt att grundvattenytan inte når upp till 
markytan (Ekvation 22). Där tiden t0 måste bestämmas för att få reda på 
när bassängbildningen startar (Ekvation 23). Även den totala infiltrerade 
volymen kommer att öka efter det att bassängbildningen har startats 
(Ekvation 24). 
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Ekvation 22 Infiltrationshastighet efter bassängbildning enligt 
Horton (Chow et al, 1988) 
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Ekvation 23 Bestämning av t0 (Chow et al, 1988) 
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Ekvation 24 Total infiltrerad volym efter bassängbildning enligt 
Horton (Chow et al, 1988) 

3.5. Ytavrinning 
Ytavrinning 
Ytavrinning förutsätter att det översta markskiktet är mättat, för endast 
då kan fritt vatten förekomma på markytan. När marken når sin 
fältkapacitet är den mättad och vattnet söker sig till lägre nivåer genom 
ytavrinning. 
Det finns två typer, hortonsk ytavrinning och mättad ytavrinning. Vid 
hortonsk ytavrinning överstiger nederbörden infiltrationskapaciteten i 
området. Det mättade skiktet är tunt och det finns en omättad zon 
mellan markytan och den egentliga grundvattenytan. Trots att ytan är 
mättad kommer en viss infiltration av det tillförda vattnet att fortgå 
förutsatt att ytan inte är helt tät. 
Vid mättad ytavrinning når grundvattenytan upp till markytan och det 
förekommer ingen infiltration utan allt vatten leds bort genom 
ytavrinning. När det talas om ytavrinning i resten av rapporten så avses 
hortonsk ytavrinning om inte annat sägs. 
Flödeshastighet över körbana och dikesslänt 
För att beräkna dimensionerande avrinning måste hänsyn tas till rinntid 
på mark såväl som i ledningar uppströms beräkningspunkten. För 
uppskattning av rinntiden bör värdena på vattenhastigheten (Tabell 6) 
användas om inte andra värden som är riktigare framkommit. (Svenskt 
vatten, 2004). 
Ytflöde är när ett tunt lager vatten övervinner ytspänningen i övre delen 
av lutningen och börjar flyta över en bred yta innan den bildar rännilar. 
Ytflöde kan bara uppträda en kortare sträcka, ungefär upp till 30 m, 
innan ojämnheter i ytan gör att den vattentäckta ytan koncentreras till 
slingrande rännilar. Ytflöde styrs av principerna för kontinuitet och 
rörelsemängd. 

Tabell 6 Vattenhastighet i ledningar mm enligt (Svenskt Vatten, 
2004) 
Typ av ledning Hastighet (m/s) 

Ledning i allmänhet 1,5 

Tunnel eller större ledning 1 

Dike eller rännsten 0,5 

Mark 0,1 
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Figur 9 Kontinuerligt flöde över ett jämnt lutande plan vid regn 
(Chow et al, 1988) 

Flödeshastigheten V för ett jämnt lutande plan kan beräknas med hjälp 
av kontinuitetsekvationen för ett stabilt konstant flöde. 
Kontinuitetsekvationen uttrycker villkoret att massa varken skapas eller 
försvinner vid ett strömningsförlopp (Ekvation 25).  

  0dAV
 

Ekvation 25 Kontinuitetsekvationen (Chow et al, 1988) 

Planet har enhetsbredden l och längden L0 samt vinkeln  mot 
horisontalplanet där lutningen S0 = tan . Regnet faller med en 
regnintensitet i och planet har infiltrationshastighet f (Figur 9). 

Inflödet till en kontrollvolym från ett regn är i·L0 cos  och utflödet är 
f·L0 cos  från infiltrationen samt Vy från ytavrinningen. Djupet y mäts 
vinkelrät mot ytan och hastigheten V är parallell med ytan. Detta gör att 
kontinuitetsekvationen kan skrivas som ekvation 26. 

  0coscos 00  iLVfLdAV y  
Ekvation 26 Kontinuitetsekvationen (Chow et al, 1988) 

Utflödet per enhetsbredd q0 ges av ekvation 27. 

cos)( 00 LfiVq y 
 

Ekvation 27 Enhetsflöde per enhetsbredd (Chow et al, 1988) 

För ett laminärt flöde kan medeldjupet y beräknas enligt ekvation 28, där 
Re = 4q0/ν. 
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Ekvation 28 Medeldjup vid laminärt flöde (Chow et al, 1988) 
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Vid turbulent flöde blir friktionsfaktorn oberoende av Reynolds tal (Re) 
och beror endast råheten hos ytan. Genom att omforma Mannings 
ekvation (Ekvation 31) med antagandena att den hydrauliska radien R = 
y, Sf = S0 och q0= vy kan medeldjupet y beräknas ur ekvation 29. 
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Ekvation 29 Medeldjup vid turbulent flöde (Chow et al, 1988) 

Medelhastigheten fås ur ekvation 30. 

y

q
v 0

 
Ekvation 30 Medelhastighet för ytflödet (Chow et al, 1988) 

Likformig strömning 
Vid likformig strömning (hastighet, sektionsform och djup är konstanta i 
flödesriktningen) kan Mannings ekvation användas för att beräkna flödet 
(Ekvation 31). 

51

32
0Q M S B y     

Ekvation 31 Mannings ekvation för en rektangulär tvärsektion 
(Häggström, 2009) 

M = Mannings tal (Tabell 7) 
S0 = Dikesbottens lutning (m/m) 
B = dikesbredd (m) 
y = Vattendjupet i diket (m) 

Instationär strömning 
Vid olikformig strömning kommer en våg där variationen i flödet och 
våghastighet är med den hastighet som variationen färdas längs diket. 
Hos en kinematisk våg är accelerations- och friktionskrafterna 
balanserade så flödet inte märkbart ökar. För kinematiska vågor är 
energilinjen parallell med botten på diket inom det undersökta området. 
Detta medför att ekvationen för en kinematisk ekvation i princip kan 
beskrivas med kontinuitetsekvationen (Ekvation 32) och Mannings 
ekvation. 

Tabell 7 Mannings tal för olika marktyper (Svenskt Vatten, 2004) 
Marktyp Mannings tal, M (m1/3/s) 

Slät asfalt/betongbeläggning 80-85 

Grov asfalt/betongbeläggning 70-75 

Grusyta 40-50 

Kort gräs 30-35 

Långt gräs 25-30 
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Ekvation 32 Kontinuitetsekvationen (Chow et al, 1988) 

Genom ett antal omskrivningar enligt (Chow et al, 1988) kan den 
kinematiska våghastigheten med avseende på djupet skrivas som 
ekvation 33. 

dy
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Ekvation 33 Kinematiska våghastigheten (Chow et al, 1988) 

Om den kinematiska våghastigheten (Ekvation 33) kombineras med 
Mannings ekvation (Ekvation 31) där den hydrauliska radien R ≈ y och 
S0 = Sf fås den kinematiska våghastigheten (Ekvation 34). 
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Ekvation 34 Kinematiska våghastigheten (Chow et al, 1988) 

3.6. Strömning i dräneringsledningar 
Flöde i fylld ledning 
Analysen baseras på en energibetraktelse av strömningen där enbart 
friktionen längs rörväggarna betraktas (Tabell 8). Ledningens lutning S0 
antas vara parallell med energilinjens lutning Sf, dvs. Sf = S0. 
Allmänt bör ledningar läggas i samma lutning som markytan för minsta 
möjliga schaktdjup. Samtidigt bör så långa sträckningar som möjligt 
läggas med konstant lutning för att underlätta byggandet. Förfarandet 
innebär att ledningen får en kapacitet som motsvarar en flödessituation 
då ledningen nätt och jämt går fylld.  
Erforderlig diameter kan bestämmas ur Prandtl-Colebrooks samband 
(Ekvation 35). Prandtl-Colebrooks samband gäller vid övergångszon II 
mellan hydrauliskt glatt och hydrauliskt rått (Svenskt Vatten, 2004). 
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Ekvation 35 Prandtl-Colebrooks samband (Svenskt Vatten, 2004) 

Qfylld = flöde vid fylld ledning (m3/s) 
D = diameter (m) 
k = ekvivalent sandråhet enligt tabell 8 (mm) 
ν = kinematisk viskositet (m2/s) (1.31·10-6 vid 10° C) 

Tabell 8 Rekommenderade k-värden för ledningar i god kondition 
(Svenskt Vatten, 2004) 

Material Ledning i drift (mm) 

Betong 1,0 

Gjutjärn 1,0 

Stål 1,0 

PE, PVC 0,2 

Perforerade plaströr 0,2 
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Figur 10 Förhållandet mellan flöde respektive hastighet vid delvis 
fylld ledning jämfört med fylld ledning (Uponor) 

För de flesta rörtyper brukar konstanten cPNC sättas till 3,93, men för 
korrugerade plaströr brukar värdet 4,00 användas. Används värdet 3,71 
och då kallas formeln för okorrigerad. 
Flöde i delvis fylld ledning 
Vid flödessituationer med mindre flöden än de maximala kommer 
ledningarna att gå delvis fyllda. Om ingen nedströms dämning 
förekommer sker strömningen med konstant vattendjup. Då blir 
sambandet mellan flöde Q och vattendjup y entydiga (Ekvation 36). 

0.46 0.5cos 0.04cos 2
fylld

Q y y

Q D D
           
     

Ekvation 36 Brettings formel (Svenskt Vatten, 2004) 

Q = flöde (m3/s) 
Qfylld = flöde vid fylld ledning (m3/s) 
y = vattendjup (m) 
D = diameter (m) 

Sambandet kan uttryckas i diagramform som relationen mellan hastighet 
vid delvis fylld ledning och fylld sektion (Figur 10). 
Flöde in och ur dräneringsledning 
Med energiekvationen beskriver man hur mekanisk energi vid strömning 
omvandlas till värme och då går förlorad. Energiekvationen kan 
uttryckas som ekvation 37 om ingen mekanisk energi tillförs eller tas bort 
vid strömningen via pumpar eller turbiner, där index 1 och 2 anger upp- 
respektive nedströms sektion. 
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Ekvation 37 Energiekvationen (Häggström, 2009) 
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z = datumhöjd (m) 
p = tryck som oftast mäts med atmosfärstryck som referensnivå.(Pa) 
ρ = densitet (ton/m3) 
g = tyngdaccelerationen (m/s2) 
U = medelhastighet i en sektion 
α = en faktor som korrigerar för att hastighetsfördelningen är ojämn 
Σtf = summan av friktionsförluster i ledningar eller kanaler 
Σht = summan av tilläggsförluster vid olikformig strömning 

Flödet genom en öppning på en behållare kan beräknas genom att 
förlusterna vid strömningen försummas. Detta innebär att energinivån är 
densamma i behållaren vid utströmningen (Ekvation 38). 
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Ekvation 38 Energiekvationen där förlusterna har försummats 
(Häggström, 2009) 

Energiekvationen appliceras på strömningen från behållaren till 
vattenstrålen där den lämnar behållaren. Energinivån tecknas för dessa 
två sektioner. I behållaren har vi en låg hastighet som kan försummas 
vilket gör att energinivån hamnar vid vattenytan (Ekvation 39). 
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Ekvation 39 Energinivån i behållaren (Häggström, 2009) 

I strålen utanför behållaren är trycket lika med atmosfärstrycket och 
energinivån blir på samma nivå som hastighetshöjden (Ekvation 40). 
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Ekvation 40 Energinivån i strålen (Häggström, 2009) 

Sätts ekvation 39 och 40 lika så fås att höjden är lika med 
hastighetshöjden (Ekvation 41). 
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Ekvation 41 Hastighetshöjden (Häggström, 2009) 

I detta fall sätts α=1. Sambandet mellan flöde, hastighet och 
tvärsnittsarea ges av ekvation 42. 

AUQ   
Ekvation 42 Samband mellan flöde hastighet och tvärsnittsarea 
(Häggström, 2009) 

Kombineras dessa ekvationer och öppningskoefficienten samt att 
igensättningsfaktorn läggs till, så fås ekvation 43. Igensättningsfaktorn är 
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beroende av hur stor del av öppningarna som är igensatta och inte kan 
utnyttjas för att leda vatten. 
In- och utflöde genom dräneringsledningens hål kan beräknas genom att 
anta att flödet genom hålen kan anses jämt fördelat för hela 
dräneringsledningens längd och att hålen är skarpkantade (Ekvation 43). 

  ghACBQflöde 21 
 

Ekvation 43 Flöde genom öppningar på dräneringsledningar 
(Melbourne Water, 2005) 

Qflöde = in- eller utflöde ur dräneringsröret (m3/s) 
C = korrektionskoefficient för skarpkantade hål (0,61) 
A = öppningsarea (m2) 
h = vattenhöjd ovan rör (m) 
g = tyngdaccelerationen (m/s2) 
B = igensättningsfaktor, mellan 0 och 1. 

3.7. Strömning i mark och fyllningar 
Darcys lag för mättat och omättat flöde 
Vattenflödet i mark är proportionell mot den hydrauliska drivkraften, det 
vill säga skillnaden i vattenpotentialen och markens ledningsförmåga för 
vatten. Detta beskrivs med Darcys lag (Ekvation 44). Lagen var 
ursprungligen för grundvattenströmning, men har visat sig giltig även för 
strömning i den omättade zonen (Grip H och Rohde A, 2003). 

dl

dh
AKQ 

 
Ekvation 44 Darcys lag för mättad jord (Knutsson & Morfeldt, 
2002) 

Q = vattenföringen (m3/s) 
K = jordens hydrauliska konduktivitet (m/s) 
A = tvärsnittsarean hos det betraktade markskiktet (m2) 
h = vattnets totala potential (m) 
l = sträcka (m) 
dh/dl =ändring i totalpotential per längdenhet (m/m) 

Hydraulisk konduktivitet, K, avser markens specifika förmåga att leda 
vatten. K-värdet ökar snabbt med porernas storlek och därigenom 
kornstorleken hos marken. Genom division av de båda leden med A kan 
den skenbara medelströmhastigheten beräknas, vilken även brukar kallas 
Darcyhastigheten och uttrycker vattenföringen per tvärsnittsarea av 
marken i enheten m/s (Ekvation 45). 

dl

dh
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Q
vm 

 
Ekvation 45 Skenbar medelströmshastighet (Häggström, 2009) 

vm = genomsnittlig vattenhastighet (m/s) 
Q = flöde (m3/s) 
K = jordens hydrauliska konduktivitet (m/s) 
A = tvärsnittsarea hos det betraktade markskiktet (m2) 
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h = vattnets totala potential (m) 
l = sträcka (m) 
dh/dl =ändring i totalpotential per längdenhet(m/m) 

Den verkliga medelströmhastigheten är den hastighet som ett perfekt 
spårämne rör sig genom porerna med förutsättning att adsorptionen 
försummas (Ekvation 46). 
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Ekvation 46 Verklig medelströmshastighet (Häggström, 2009) 

vp = vattenpartiklarnas hastighet (m/s) 
Q = flöde (m3/s) 
K = jordens hydrauliska konduktivitet (m/s) 
Ae = effektiv area hos det betraktade markskiktet (m2) 
h = vattnets totala potential (m) 
l = sträcka (m) 
dh/dl =ändring i totalpotential per längdenhet(m/m) 
n = effektiv porositet (-) 

Strömningen i grova stenfyllningar är i regel turbulent och för att Darcys 
lag skall gälla måste den hydrauliska konduktiviteten räknas om till den 
turbulenta hydrauliska konduktiviteten (Ekvation 47). 
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Ekvation 47 Turbulent hydraulisk konduktivitet (Kjærnsli et al, 
1992) 

Kt = turbulent hydraulisk konduktivitet (m/s) 
β0 = formfaktor (= 3,6 för sprängsten) 
n = porositet i fyllningen 
dt = stenfördelningen, beräknas som dt = 1,7·d10 
d10 = siktdiameter där 10 % av massan passerar 

I den omättade zonen är K-värdet beroende av vattenhalten och avtar 
med minskad vattenhalt. Vattentemperaturens inverkan på viskositeten 
är betydande. Då vattentemperaturen sjunker under den temperatur vid 
vilket K-värdet har bestämts, så blir flödet övervärderat. Ett 20-gradigt 
vatten har dubbelt så stort K-värde som ett nollgradigt vatten. 
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Ekvation 48 Darcys lag för omättad jord (Johansson & Jansson, 
1991) 

Q = flöde (m3/s) 
Ko = hydraulisk konduktivitet vid omättad strömning (m/s) 
A = tvärsnittsarean hos det betraktade markskiktet (m2) 
y = vertikal koordinat som räknas positiv uppåt (m) 
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ψ = vattentryck (m) 

För dΦ/dy < 0 blir Q > 0, vilket innebär att vattnet rör sig från högre 
till lägre potential. Den omättade hydrauliska konduktiviteten kan 
beräknas med hjälp av Mualems uttryck (Ekvation 49). 
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Ekvation 49 Omättad hydraulisk konduktivitet (Johansson & 
Jansson, 1991) 

Ks = hydraulisk konduktivitet vid mättade förhållanden (m/s) 
Se = effektiv vattenmättnadsgrad (-) 
λ = jordkoefficient, beror på porstorleksfördelning (-) 

Där vattenhållningskurvan beskrivs matematiskt genom van Genuchtens 
uttryck eller det av Brooks & Corey (Ekvation 50). 
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Ekvation 50 Effektiv vattenmättnadsgrad (Brooks & Corey, 1964) 

θ = vattenhalt (-) 
θr = residual vattenhalt (-) 
θr = vattenhalt vid vattenmättnad = jordmaterialets porositet (-) 
ψ = undertrycket då luft börjar ersätta vatten i jordens porer (m) 

Vattenflöde vid föränderlig vattenhalt 
Darcys lag i sig räcker endast för att beskriva vattenflöde vid oförändrad 
vattenhalt i mättade zonen, det vill säga stationära vattenflöden. I den 
omättade zonen varierar vanligen vattenhalten med tiden på grund av 
vätning vid regn och upptorkning till följd av avdunstning och 
rotvattenupptag. I sådana situationer måste Darcys lag ersättas med 
Richards ekvation vilket är en generell ekvation för ickestationär 
vattenrörelse i mark (Ekvation 51). 
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Ekvation 51 Richards ekvation i den omättade zonen 
(Jansson, 1998) 

Qo = flöde i den omättade zonen (m3/s) 
Ko = omättad hydraulisk konduktivitet (m/s) 
ψ = tryckhöjd (m) 
z = djupet från markytan (m) 
Dv = diffusionskoefficienten 
cv = koncentration av vattenånga i porerna 
t = tid (s) 

Påverkan av temperatur och tjälbildning i marken 
Vid årstider med lägre temperaturer kommer infiltrationskapaciteten att 
minska på grund av vattnets högre viskositet. Vatten som håller 10°C får 
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ett 23 % lägre flöde än ett vatten på 20°C (Knutsson & Morfeldt, 2002). 
Den hydrauliska konduktiviteten för en grovkornig jord är högre än för 
en finkornig jord vid temperaturer nära 0°C. Vid temperaturer under 0°C 
så minskar den hydrauliska konduktiviteten för den grovkorniga jorden 
snabbare än för den finkorniga. 
För infiltrationsytor inträffar en kritisk period dels under tjälningens 
inledningsskede under hösten, dels under tjällossningsperioden på våren 
när ytorna belastas med smältvatten och regnvatten. Om det kommer ett 
kraftigt regn precis innan marken fryser kommer porerna i markytan att 
innehålla ganska stora mängder vatten som gör att tätheten ökar. Sedan 
kommer det att ske en omfördelning av vattnet i markprofilen under 
vintern som avgör infiltrationskapacitetens storlek. Ett fruset lager har 
således en starkt hämmande effekt på vattentransporten men ska inte 
betraktas som impermeabelt skikt. Närvaro av ett ytligt avgränsande lager 
is begränsar vattengenomsläppligheten ytterligare (Hård et al, 1979). Det 
normala är dock att infiltrationskapaciteten är tillräcklig i en tjälad jord 
för att kunna ta hand om smältvattnet. Mycket snö innebär en grundare 
tjäle och större delen av smältvattnet kan infiltrera. 
(Bishop & Lindström, 2001). 
Densiteten hos nyfallen snö är ca 100 kg/m3 och hos gammal snö ligger 
den på ca 400 kg/m3. En varm vårdag smälter 10-15 mm vatten av och 
detta sker huvudsakligen nära snöytan. Med snöytan avses ytskiktet 
mellan mark och snö (Grip & Rohde, 2003). Smältningen sker främst 
under dagen samt är som mest intensiv på eftermiddagen. Detta innebär 
att den intensitet snön smälter med inte borde överstiga 10 mm/h 
särskilt ofta. 
Smältvattnet kommer dock inte att fördelas jämnt utan koncentreras till 
specifika lågt liggande områden vilka får en högre belastning. Om 
marken dessutom är isbelagd kommer avrinningen att öka och 
ansamlingarna av vatten kommer tillslut att bli så stora att vattnet kan 
börja strömma. 

4. BESKRIVNING AV SYSTEMET, STRÄCKA 12 

Vägen är enkelskevad på hela den undersökta sträckans längdmätning 
mellan 9/650 och 10/300 (Figur 11 och 12) och har en skevning på 
2.5 % samt lutar 3.5 ‰ i längdled. 
Ytbeläggningen är av betong och kan anses vara ogenomsläpplig för 
vatten, medan stödremsan bestående av grus har god 
vattengenomsläpplighet.  
Stödremsan är den smala grusremsan som finns utanför 
beläggningskanten på belagda vägar utan kantsten. Dess huvudsakliga 
syfte är att stödja beläggningskanten så att denna inte spricker eller på 
annat sätt deformeras. 
Under ytbeläggningen finns ett bärlager bestående av obunden bergkross 
och en lätt bergbank bestående av krossad sprängsten med ett 
materialavskiljande lager av morän samt en geotextil som hindrar 
massorna att blandas med leran under vägterrassen. Hela vägsträckan har 
på östra sidan under terrassen en dränering bestående av en perforerad 
dräneringsledning, med innermåttet 100 mm. Dräneringsledningen är till 
för att ta hand om vatten som kommer in i vägkroppen (Figur 13).  
Permeabiliteten ökar från ovansidan av beläggningen ned till omkring 0,7 
m djup. Detta är för att undvika att vatten ackumuleras ovanpå ett lager 
med låg permeabilitet och håller ovanliggande lager blöta. Det 
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ackumulerade vattnet kan göra att bärigheten i det övre lagret minskar 
och risken för skador ökar.  

 
Figur 11 Södra delen av systemet. 
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Figur 12 Norra delen av systemet. 
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Tabell 9 Avrinningsområden 

Avrinningsområde Längd (m) Bredd (m) Area (m2) φ Dikestyp 

1 221 20,5 4531 0,68 Öppet dike 

2 221 16,5 3647 0,76 Mittremsa 

3 221 10 2210 0,38 Öppet dike 

4 116 10 1160 0,71 Stenfyllt dike 

5 116 16,5 1914 0,76 Mittremsa 

6 119 19 2261 0,71 Stenfyllt dike 

7 119 16,5 1964 0,76 Mittremsa 

8 106 19 2014 0,71 Stenfyllt dike 

9 106 16,5 1749 0,76 Mittremsa 

10 86 20 1720 0,69 Öppet dike  

11 50 23 1150 0,65 Mittremsa 

Tabell  10 Brunnar 

Brunn Typ Dimension (m) Vattengång (m) 

A Dagvattenbrunn med kupolsil 0,5 +18,04 

B Dagvattenbrunn med kupolsil 0,5 +17,89 

C Dagvattenbrunn med kupolsil 0,5 +16,98 

D Dagvattenbrunn med kupolsil 0,5 +16,64 

E Dagvattenbrunn med kupolsil 0,5 +17,75 

F Dagvattenbrunn med kupolsil 0,5 +16,27 

G Dagvattenbrunn med kupolsil 0,5 +17,52 

H Nedstigningsbrunn 1 +16,14 

I Dagvattenbrunn med kupolsil 0,5 +16,02 

J Dagvattenbrunn med kupolsil 0,5 +17,57 

K Nedstigningsbrunn 1 +15,94 

L Dagvattenbrunn med kupolsil 0,5 +16,07 

M Nedstigningsbrunn 1 +15,65 

N Nedstigningsbrunn 1 +18,39 

Tabell 11 Ledningar 

Ledning Ledningstyp Längd (m) Diameter, innermått (m) Lutning (‰) 

A-B Betongrör 17 0,225 10 

B-C Betongrör 17 0,225 50 

C-D Dräneringsledning 116 0,2 3 

E-D Betongrör 17 0,225 65 

D-F Dräneringsledning 119 0,2 3 

G-F Betongrör 17 0,225 70 

F-H Dräneringsledning 91 0,25 2 

H-I Betongrör 13 0,3 9 

J-I Betongrör 17 0,225 90 

L-I Dräneringsledning 23 0,2 2 

I-K Betongrör 4 0,3 27 

K-M Betongrör 36 0,3 8 

M-N Betongrör 15 0,3 50 

N-Damm Betongrör 10 0,3 75 

Mittsträngen består av ett 0.3 m djupt dike (Figur 14). Täckningen består 
av 0,15 m jord som är belagd med sprutsådd, en blandning av gräsfrön, 
cellulosa och vatten som sprutas på fyllningen.  
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Figur 13 Stenfyllt dike 

Där risk föreligger att dagvatten kommer att belasta dränledningen, skall 
innerslänten tätas med material som är minst lika tätt som materialet i 
undergrunden (Vägverket, 2004a). I detta fall består fyllnadsmaterialet av 
morän. Hela vägterrassen vilar på lera som är så gott som tät. 
Delsträckorna 9/650 -9/850 samt 10/200 – 10/300 har på båda sidorna 
av vägen 0.5 m djupa diken som under det beväxta jordlagret består av 
lera. 
Delsträckan 9/850 – 10/200 har på den västra sidan öppna diken som 
under det beväxta jordlagret består av lera. På den östra sidan av diket 
finns ett 0.5 m djupt dike som under det beväxta jordlagret har ett 
stenfyllt dike, med en tjocklek som varierar mellan 1,5 m till 1,9 m på 
den aktuella sträckan (Figur 15). 
Ytan ovan stenfyllningen består av 0,15 m jord som är belagd med 
sprutsådd, en blandning av gräsfrön, cellulosa och vatten som sprutas på 
fyllningen. Detta lager kan anses bestå av mellankornig jord med ett kort 
gräs på ytan och med tiden ett välutvecklat rotsystem. Det stenfyllda 
diket har en bottenbredd på 1,1 m med en lutning av sidorna på 4:1 och 
är fyllt med krossmaterial av fraktioner mellan 22 och 90 mm. Djupet på 
stenfyllningen varierar med profilen på vägen. 
Hela stenfyllningen är omsluten av en fiberduk som hindrar att 
fyllnadsmaterialet blandas med leran. Marken under och vid sidan av 
stenfyllningen består av lera och kan anses som tämligen tät under 
normala omständigheter, därför torde inget större utbyte av vatten ske 
mellan diket och dess omgivning. Det stenfyllda diket dräneras med 
perforerade dräneringsrör med innermåtten 200 mm alternativt 225 mm. 
Dräneringsrören är av dubbelbottnad typ vilket innebär att de har en 
korrugerad utsida som ger en hög hållfasthet och en slät insida som ger 
en låg friktion. 

 
Figur 14 Mittsektion 
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Figur 15 Mått på dike och stenfyllt dike. 

Vid vägens längdräkning 9/850 (Figur 11, punkt C), 9/970 (Figur 11, 
punkt D), 10/090 (Figur 11, punkt F) finns tillfälliga breddningar av 
stenfyllt dike och anslutning av dagvattenledningar från mittremsan samt 
diket på västra sidan av vägen. Breddningen utfördes för att de lokalt 
stora mängderna vatten som eventuellt kan komma att samlas vid 
anslutningarna inte skall pressas upp genom dagvattenbrunnarna vid 
kraftiga regn. Dessa breddningar ger en ökad magasineringsvolym. 
Breddningen av diket görs på en sträcka av 5 m innan 
anslutningspunkten för vägdagvatten från mittremsan, bredden ökas till 
bottenbredden + 1 m. På det breddade partiet ansluts även ett 
dräneringsrör på 150 mm till brunnen för att förstärka vattenfyllningen 
av stenfyllningen vid breddningen. 
Vid vägens längdräkning 10/190 samt 10/200 finns 
strömningsavskärande fyllning. Denna strömningsavskärande fyllning 
består av morän på en sträcka av 4 m och har som uppgift att begränsa 
flödeshastigheten i stenfyllningen när lutningen ökar. Vid en för hög 
flödeshastighet kommer reningseffekten att försämras då 
föroreningspartiklarna inte ges tid att sedimentera eller fastna på 
stenfyllningen (Figur 12). Den strömningsavskärande fyllningen har 
också funktionen att behålla vattnet längre upp i diket så att magasinets 
utjämningskapacitet utnyttjades så effektivt som möjligt. 
Vid vägens längdräkning 10/200 (Figur 12, brunn K) finns 
flödesregulatorns anslutningspunkt mellan inlopp från det stenfyllda 
dikets dränering och vägterrassens dränering (Figur 16). 

 
Figur 16 Skiss över brunn K med flödesregulator. 
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Figur 17 Flödesregulator typ Mosbäck CY660-180/200-295H i 
nedstigningsbrunn. 

Flödesregulatorn stryper flödet från det stenfyllda diket så att kapaciteten 
hos pumpen inte överskrids. Om flödet från det stenfyllda diket skulle 
bli mycket stort kommer flödet från terrassdräneringen att begränsas, 
vilket inte får ske. Vid en strypning från flödesregulatorn kommer 
dräneringsledningen i det stenfyllda diket att fyllas och vattnet pressas ut 
i stenfyllningen genom öppningarna på ledningen, denna process 
fortsätter uppåt i systemet. Flödesregulatorn är utformad som en 
liggande kon, med inloppet placerat på botten i cirka 45° vinkel mot 
regulatorns längdriktning (Figur 17). 
Utloppet är placerat i den avskurna konspetsen. Anpassning till 
utloppsledning sker genom ett kort utloppsrör. Vattengången genom 
regulatorn är horisontell. Flödesregulatorns medelkapacitet är 30 l/s 
vilket ger ett max på cirka 34 l/s. 
Vid vägens längdräkning 10/200 på den västra sidan av vägen finns 
pumpstation B10.65 (Figur 12, punkt O) som pumpar upp tillrinnande 
vatten till en dagvattendamm som fungerar som en oljeavskiljare samt 
oljefälla vid större olyckor med medföljande utsläpp. Pumpen 
dimensioneras för cirka 34 l/s + cirka 5 l/s för vägterrassens dränering 
vilket medför en kapacitet på cirka 40 l/s. Tillslagsnivån i pumpgropen är 
+15.60 m för den första pumpen. Om denna inte räcker eller inte 
fungerar så slår den andra pumpen till vid 15.95 m. Pumpstationen 
larmar om vattennivån överstiger 16.50 m. Pumparna slår ifrån när 
vattennivån når pumpgropens botten på 14.60 m. 

5. ANTAGANDEN 

 Allt regn faller som blockregn. 

 Alla ytor av samma material anses vara isotropa och homogena, med 
andra ord likvärdiga egenskaper i alla riktningar samt konstanta 
flödeshastigheter. 

 Avrinningskoefficienterna för vägytorna sätts till 1. 

 Flödet på markytorna har ett konstant djup. 

 Marken omkring stenfyllningen och under vägterrassen antas tät och 
inget vattenutbyte sker. 

 Sprutsådden är jämnt spridd över diket med likvärdig tjocklek och 
klassas som mellankorning jord. 



Avrinning från körbanor och hydrauliken hos stenfyllda dagvattendiken
 

 33 

 Alla utlopp och inlopp till dagvattenbrunnarna anses vara 
skarpkantade. 

 Dräneringsledningens lutning S0 antas vara parallell med energilinjens 
lutning Sf, dvs. Sf =S0. 

 Inloppsarean hos slitsarna i dräneringsledningen är minst 100 cm2/m 
och dessa anses som skarpkantade. 

 In- och utflödeskapaciteten genom slitsarna hos dräneringsledningen 
antas vara lika stor. 

 Stenfyllningen har en porositet på 30 % och har en jämn spridning av 
stenfraktionerna mellan 22 och 90 mm. 

6. RESULTAT 

Resultat från den tidigare projekteringen 
Under projekteringen av vägen användes Z-värdesmetoden i P90 för att 
beräkna regnintensiteterna för området. Det dimensionerande regnet för 
området var ett 10 minuter långt 10 års regn med en dimensionerande 
regnintensitet på 219 l/s·ha, 79 mm/h. 
Vattenhastigheten i diket beräknades till 0.2 m/s med hjälp av Mannings 
ekvation och ett antaget maximalt vattendjup på 0.15 m. Detta 
beräknades att ge flöden i diket på cirka 35 l/s. Koncentrationstiden för 
systemet med antagna vattenhastigheter bestämdes till 20 minuter. 
Den effektiva magasinsvolymen bestämdes till 400 m3 vilket skulle 
inträffa vid ett 60 minuter långt 10-års regn (Vägverket, 1990). De ytliga 
dikena bedömdes ha en volym på 150 m3 vilket innebar att det behövdes 
250 m3 magasinsvolym i den stenfyllda delen av dikena. Med en porositet 
på 30 % så behövdes 840 m3 stenfyllning fördelat på 340 m dike. 
Resultat från studier av systemets funktion och nya standarder 
Med den termodynamiskt baserade formeln, ekvation 5, som kommer att 
används i P104 fås en dimensionerande nederbördsintensitet på 228 
l/s·ha, 82 mm/h för ett regn med 10-års återkomsttid och 10 minuters 
varaktighet, detta är 4 % mer än vad ekvation 4 som används i P90 ger. 
Om vattenhastigheten på körbanan och dikesslänten bestäms med hjälp 
av ekvation 27 till 30 som beskrivs av (Chow et al, 1988), så ger dessa en 
hastighet på 0.43 m/s på körbanan och 0.30 m/s över dikesslänten vid 
det dimensionerade regnet. Vattenhastigheten i diket är beroende av 
vattendjupet och kommer att variera från 0 till 1 m/s vid 0.2 meters 
vattendjup om hastigheten beräknas med den kinematiska 
våghastigheten enligt ekvation 34. 
Dessa flödeshastigheter ger koncentrationstider på mellan 5 och 12 min 
beroende på vilken punkt i systemet som betraktas. För att få ett korrekt 
värde på tillrinnande volym med hjälp av den rationella metoden som 
beräknas lika i både P90 och P104, så måste regnintensiteten räknas om 
med en varaktighet som är lika lång som koncentrationstiden (Tabell 12).  
För att beräkna magasinsvolymen används ekvation 17 som tar hänsyn 
till koncentrationstiden och ger en magasinsvolym på 317 m3 för ett regn 
med 10-års återkomsttid och 10 minuters varaktighet. Om istället 
ekvation 16, som inte tar hänsyn till koncentrationstid, används så fås 
resultatet att magasinsvolymen blir 304 m3 för samma regn. Båda dessa 
värden ligger under det värde på 400 m3 som räknades fram vid 
projekteringen så kapaciteten på magasinen kommer inte att överskridas 
även om intensiteten i regnet väntas öka med P104. 
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Tabell 12 Regnintensitet för olika koncentrationstider beräknade 
enligt P90, P104 och intensitets-varaktighetskurvor med 
återkomsttiden 10 år. 

Regnvaraktighet (min) 
Regnintensitet 
P90 

Regnintensitet 
P104 

Intensitets-
varaktighetskurvor 

 l/s·ha mm/min l/s·ha mm/min l/s·ha mm/min 

5 403 2,4 314 1,9 373 2,2 

10 219 1,3 228 1,4 271 1,6 

15 179 1,1 181 1,1 213 1,3 

 
Om man skapar intensitetskurvor och varaktighetskurvor med hjälp av 
regndata från Uppsala enligt Hernebring (2006) så kommer 
regnintensiteten enligt ekvation 1 att för ett regn med 10-års 
återkomsttid och 10 minuters varaktighet att uppgå till 271 l/s·ha (98 
mm/h). Detta värde är 24 % större än det som användes vid 
projekteringen då beräkningarna för nederbördsintensitet gjordes enligt 
Z-värdesmetoden i P90. Det projekterade magasinet kommer inte att 
klara detta regn då behovet av magasinsvolym bara ökar till 445 m3 enligt 
ekvation 17. Dock så tyder studierna på att vattnet inte alls tar de vägar 
som har antagits vid projekteringen och som normalt antas vid 
dagvattenprojekteringar av detta slag. Nedan kommer en beskrivning av 
vattnets troliga väg från körbanan till recipienten.  
Vid små nederbördsmängder kommer större delen av vattnet att 
infiltrera i stödremsan nära asfaltskanten. Om det kommer större 
mängder nederbörd kan infiltrationskapaciteten hos stödremsan 
överskridas, då kommer den yta varvid vattnet infiltrerar att sprida sig till 
dikesslänten (Hansson, 2010). Vätskemängder som infiltrerar genom 
stödremsan kommer att perkolera ned genom marken med en i 
huvudsak vertikal gradient, men en del av vattnet kommer att 
transporteras horisontellt in i vägkroppen (Apul et al, 2007). 
Händelseförlopp sommartid med kortvariga konvektiva regn 
Sträckan mellan 9/650 och 9/850 samt 10/200 och 10/300 på västra 
sidan och östra sidan består av 0,5 m djupa diken. Dikesbotten består av 
0,15 m gräsbeklädd matjord som vilar på ett lager torrskorpelera och 
därunder lera med låg vattengenomsläpplighet. Sträckan mellan 10/200 
och 10/300 har på västra sidan öppna diken som kommer att leda ut 
nederbörden mot omgivande mark och Samnan. 
Det östra diket avvattnar den norrgående körbanan och nederbörden 
som faller kommer att ledas mot diket och till större delen infiltrera i 
stödremsan då dess infiltrationskapacitet är 60 mm/h (Paulsson, 2008). 
Den delen av nederbörden som passerar stödremsan samt den som faller 
i diket kommer att infiltreras i matjorden. Det vatten som infiltrerar 
genom stödremsan kommer att ta sig genom vägkroppen och 
magasineras i sprängstenen för att sedan dräneras ut genom 
terrassdräneringen (Figur 18). 
Ytavrinningen över en gräsklädd yta underlagrad av moränblandad lera 
är försumbar. Möjligheten att infiltrera dagvatten genom lera förutsätter 
att den initiala infiltrationskapaciteten är avsevärt högre än 
genomsnittsvärdet eller slutvärdet, under den period som det 
dimensionerande regnet faller (Hård S et al, 1979). 
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Figur 18 Schematisk bild av flödesvägar genom stödremsa och 
slänt till terrassdränering för vägsektion med lerdiken. 

Markytan i dikena är inte heller särskilt jämn utan har en stor andel 
försänkningar i ytan som medför goda magasineringsegenskaper. Detta 
skulle medföra att under normala betingelser så kommer sträckan mellan 
9/650 och 9/850 samt mellan 10/200 och 10/300 inte att tillföra något 
flöde till brunnarna i slutet av området och all nederbörd kommer 
antingen att infiltrera i marken alternativt evaporera från området. 
Matjorden på ytan har en initial infiltrationskapacitet på 200 mm/h och 
lerans infiltrationskapacitet är 75 mm/h (troligtvis betydligt högre då den 
är av torrskorpekaraktär) (Tabell 1). 
Sträckan mellan 9/850 och 10/200 har på västra sidan diken som är 
öppna mot åkermarken som löper parallellt med vägen. Nederbörden 
som faller kommer att infiltrera i slänten och den nederbörd som slänten 
inte klara att ta hand om kommer att ledas ut på åkermarken. 
Det östra diket avvattnar den norrgående körbanan och nederbörden 
som faller kommer att ledas mot diket och till större delen infiltrera i 
stödremsan då dess infiltrationskapacitet är 60 mm/h (Paulsson, 2008). 
Det vatten som infiltrerar genom stödremsan kommer att ta sig genom 
vägkroppen och magasineras i sprängstenen för att sedan dräneras ut 
genom terrassdräneringen alternativt tas sig genom släntkilen och nå det 
stenfyllda diket. 
Vid mycket stora nederbördsmängder kan delar av flödet rinna förbi 
stödremsan och kommer då att infiltrera i dikesslänten som initialt har en 
infiltrationskapacitet på 200 mm/h och eventuellt nå dikesbotten där det 
infiltrerar ned i stenfyllningen (Tabell 1). Det vatten som infiltrerar 
genom stödremsan kommer att ta sig genom vägkroppen och 
magasineras i sprängstenen för att sedan dräneras ut genom 
terrassdräneringen. Nederbörd som tar sig ner i stenfyllningen kommer 
att dräneras bort genom dräneringsledningarna i botten av fyllningen 
(Figur 19).  
Nederbörd som faller på den södergående körbanan längs hela den 
aktuella sträckan mellan 9/650 och 10/300 kommer att rinna av 
körbanan mot mittremsan där större delen av nederbörden kommer att 
infiltrera i stödremsan. Det vatten som infiltrerar genom stödremsan 
kommer att ta sig genom vägkroppen och magasineras i sprängstenen. 
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Figur 19 Schematisk bild av flödesvägar genom stödremsa och 
slänt till terrassdränering och stenfyllt dike. 

 
Figur 20 Schematisk bild av flödesvägar genom stödremsa och 
slänt till mittremsa. 

Därefter transporteras vattnet längs fiberduken och in under den östra 
delen av vägterrassen, för att slutligen dräneras ut genom 
terrassdräneringen. Det vatten som inte tar sig ut genom 
terrassdräneringen tar sig genom släntkilen och når det stenfyllda diket. 
Den nederbörd som faller på dikesslänterna, samt det vatten som vid 
mycket kraftiga regn passerar stödremsan, kommer att infiltrera ner i 
marken. Marken består här av 0,15 m gräsbeklädd matjord som vilar på 
ett lager morän (Figur 20). Delar av vattnet skulle eventuellt kunna 
stanna kvar i moränfyllningen i mitten och sedan ledas ut till 
dagvattenbrunnarna i slutet av varje sektion. 
Händelseförlopp under höstar med långvariga regn och måttliga nederbördsintensiteter 
Under långvariga regn med måttliga nederbördsintensiteter på hela 
sträckan mellan 9/650 och 9/850 samt 10/200 och 10/300, kommer det 
att kunna uppnås vattenmättnad i jordlagret, om detta skulle ske kommer 
infiltrationskapaciteten att minska. Om det sedan kommer en för 
årstiden kraftig skur så är det möjligt att diket börjar fyllas med tillräckligt 
mycket vatten för att det ska bli ett vattenflöde mot 
dräneringsbrunnarna. Kupolsilarna på brunnarna har en kapacitet på 
ungefär 70 l/s när dessa täcks helt av vatten, med stigande vattenpelare 
kommer kapaciteten att öka. Dräneringsledningen från 
dagvattenbrunnen i det västra diket har en kapacitet på omkring 100 l/s 
men ledningarna längre ned i systemet har en betydligt lägre kapacitet på 
omkring 40 l/s och kommer därför att begränsa flödet från det västra 
diket. Delar av det vatten som kommer genom ledningarna kommer att 
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pressas ut i stenfyllningen som successivt kommer att fyllas med vatten 
då avbördningshastigheten i ledningarna är lägre än tillrinningen. 
Sträckan mellan 10/200 och 10/300 har på västra sidan öppna diken 
som kommer att leda ut nederbörden mot omgivande mark och Samnan. 
Det östra diket mellan 9/650 och 9/850 avvattnar den norrgående 
körbanan och nederbörden som faller kommer att ledas mot diket och 
till större delen infiltrera i stödremsan, då dess infiltrationskapacitet är 60 
mm/h (Paulsson, 2008). 
Det vatten som infiltrerar genom stödremsan kommer att ta sig genom 
vägkroppen och magasineras i sprängstenen för att sedan dräneras ut 
genom terrassdräneringen (Figur 21 och 22). Vid mycket stora 
nederbördsmängder kan delar av flödet rinna förbi stödremsan och 
infiltrera i dikesslänten. 
Nederbörd som faller på den södergående körbanan, längs hela den 
aktuella sträckan mellan 9/650 och 10/300, kommer att rinna av 
körbanan mot mittremsan där all nederbörd kommer att infiltrera i 
stödremsan (Figur 23). Det vatten som infiltrerar genom stödremsan 
kommer att ta sig genom vägkroppen och magasineras i sprängstenen. 
Sedan transporteras vattnet längs fiberduken och in under den östra 
delen av vägterrassen, för att därefter dräneras ut genom 
terrassdräneringen. Det vatten som inte tar sig ut genom 
terrassdräneringen tar sig genom släntkilen och når det stenfyllda diket. 
Delar av vattnet skulle eventuellt kunna stanna kvar i moränfyllningen i 
mitten och sedan ledas ut till dagvattenbrunnarna i slutet av varje 
sektion. 

 
Figur 21 Schematisk bild av flödesvägar genom stödremsa och 
slänt till terrassdränering för vägsektion med lerdiken vid 
lågintensiva regn och mättade förhållanden. 

 
Figur 22 Schematisk bild av flödesvägar genom stödremsa och 
slänt till terrassdränering och stenfyllt dike vid lågintensiva regn 
och mättade förhållanden. 
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Figur 23 Schematisk bild av flödesvägar genom stödremsa vid 
lågintensiva regn och mättade förhållanden. 

Reningseffekter 
Det stenfyllda diket är i allt väsentligt en infiltrationsanläggning utan 
annan reningsfunktion än att hålla kvar partiklarna, även om en viss 
nedbrytning av organiska föroreningar kan ske i det övre jordlagret. En 
effekt av användandet av stenfyllda diken är att kortvariga regn med hög 
intensitet och höga flöden kan magasineras i stenfyllningen.  
Mycket tyder på att merparten av den avrinnande nederbörden infiltrerar 
ner i stödremsan och då kommer även terrassfyllningen fungera som en 
infiltrationsanläggning. Stödremsan kommer troligtvis att ackumulera en 
hel del av föroreningspartiklarna. 
Då föroreningshalterna i dagvatten ofta är mycket höga efter en 
torrperiod, kan delar av de partikulärt bundna föroreningarna stanna 
kvar i stödremsan och stenfyllningen, då magasinet torkar ut mellan 
regnen. För tungmetaller i vägdagvatten förekommer det en så kallad 
”first flush”, detta innebär att det inledande vattnet som rinner av en yta 
innehåller mest föroreningar, eftersom dessa ansamlas mellan regnen. 
Koncentrationen av föroreningar i dessa ”first flush” kan vara så höga 
som tre gånger medelhalten vid regntillfället (Vägverket, 2004b). 
I vägdagvatten finns det flera olika tungmetaller, bland annat krom (Cr), 
nickel (Ni), koppar (Cu), zink (Zi), kadmium (Cd), bly (Pb) och 
kvicksilver (Hg). En tungmetall kan transporteras på två sätt, antingen 
löst i vatten eller partikulärt bundet. Generellt så förekommer metallerna 
i dagvatten partikulärt bundet. I dagvatten från trafik är uppskattningsvis 
75 % partikulärt bundna, dock så är bly mer bundet och kadmium 
mindre bundet. Metallernas dragning till laddade ytor, pH och mängden 
tillgängligt substrat styr hur stor del av metallerna som binds partikulärt. 
De större partiklarna kommer att sedimentera på ytan medan de mindre 
kommer att fastläggas genom sedimentation i det övre jordlagret. 

7. DISKUSSION 

Nederbörd med hög intensitet som faller på körbanan kommer till 
största delen att infiltrera i stödremsan och perkolerar ned i 
fyllningsmassorna. Det vatten som stödremsan inte förmår att ta upp 
kommer att rinna vidare utmed slänten och tillsammans med den 
nederbörd som faller i diket infiltrera genom markytan och vidare ned i 
fyllningsmassorna i slänten. 
Vid nederbörd med lägre intensitet och längre varaktighet som faller på 
körbanan, infiltreras i princip allt i stödremsan och perkolerar vidare ned 
i fyllningsmassorna. Den nederbörd som faller i diket kommer att i högre 
grad att infiltrera ned i slänten än vid det högintensiva regnet, på grund 
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av minskad skärmverkan hos växtligheten. Det vatten som infiltrerar i 
vägkroppen kommer att magasineras i förstärkningslagret/lätt bergbank, 
för att sedan antingen ledas ut av terrassens dränering eller infiltrera i 
släntkilen för vidare transport till det stenfyllda diket och därefter 
dräneras ut via dräneringsledningarna i botten av diket. 
Nederbörd som faller på en några år gammal väg kommer att få en ökad 
infiltration genom körbanans yta och en oförändrad infiltration i 
stödremsan. Detta på grund av att det har uppkommit sprickor i 
beläggningen och för att slänten har fått en kraftigare vegetation. En 
effekt av detta blir att mindre mängder vatten når dikesslänten. Den 
nederbörd som faller över slänten kommer inte att infiltrera i samma 
utsträckning som tidigare på grund av ökad upptag och avdunstning från 
den tätare växtligheten. En viss igensättning av stödremsa kommer att 
ske med tiden men kompenseras troligtvis av att en viss del av det 
finkorniga materialet i stödremsan följer med vattnet ner i terrassen. 
Denna igensättning av stödremsan kan undvikas genom att underhålla 
denna vilket kommer att återställa kapaciteten till ursprungsnivåerna. Det 
finns en risk för att vattnet som kommer in i vägterrassen orsakar skador 
på vägen. Olika skador som kan förekomma är; minskad friktion mellan 
kornen i de obundna fyllningsmaterialen, omfördelning av massor, 
pumpning, förkastningar, ökad sprickbildning i körbana samt skador 
som kan uppstå vid frysning under den kalla årstiden. 
Den lätta bergbanken har så stora håligheter att det inte torde föreligga 
någon risk för skador i denna. Ett sätt att minska uppehållstiden för 
vattnet i vägterrassen skulle kunna vara att ha terrassdränering för båda 
körbanorna på en enkelskevad väg, så att den sträcka vattnet behöver 
färdas blir kortare. För att få bort problemet med att vattnet infiltrerar 
ned genom stödremsan skall man göra den så tät som möjligt (Figur 24). 
Då undviks en för tidig infiltration i vägkroppen och därmed risken att 
en mättad zon bildas under underbyggnad. 
Den reningseffekt som stödremsan ger kan efter en tätning gå förlorad. 
Då de flacka slänternas beklädnader kommer att få en större mängd 
vatten att infiltrera, kommer troligtvis reningseffekten att ligga kvar på 
samma nivå som tidigare eller högre. Om det uppstår ytor som saknar 
täckning av jord i botten på diket som ligger direkt över stenfyllningen, 
så kan det vatten som kommer dit få en minskad reningseffekt eftersom 
en mindre del av föroreningarna kan bindas till det grövre materialet. Det 
vatten som tar sig igenom sprickor i betongbeläggningen kommer att få 
en reducerad rening då materialet i terrassen är grovt. 
De modeller som används idag för att beräkna kapaciteten hos diken och 
magasin medför klara överdimensioneringar, då merparten av vattnet 
aldrig kommer att nå dessa delar av systemet utan rör sig genom 
vägkroppen och ut genom terrassdräneringen. Den mängd vatten som 
kommer in i vägterrassen är mycket större än det som terrassdräneringen 
dimensioneras för, dock så har vägkroppen stor magasineringskapacitet. 

 
Figur 24 Tätad stödremsa 
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8. SLUTSATS 

Det troliga är att större delen av den nederbörd som faller aldrig kommer 
att rinna i dikena eller infiltrera ner i dessa. Nederbörden som rinner av 
från körbanorna kommer att infiltrera i stödremsan och vidare in i 
vägkroppen där den leds ut till dräneringarna via fiberduken i botten av 
vägen. Även om nederbörden inte går via de stenfyllda dikena så 
kommer inte reningseffekten att gå förlorad utan reningen kommer att 
ske i vägkroppen samt ytskikten och troligtvis bli minst lika hög som den 
hade blivit om nederbörden tagit den väg som det projekterades för. Det 
skulle kunna vara så att dikena inte kommer att ha annan effekt än 
sänkor för grundvattnet och säkra avåkningsytor. Problem med slam i 
brunnar och ledningar kommer därför inte att förekomma under 
normala omständigheter utan kommer att i så fall bero på andra orsaker 
än avrinning från vägytorna.  
Magasinsvolymen i dagvattensystemet kommer räcka till även om 
nederbördsmängderna ökar i både mängd och intensitet. 
Enligt entreprenören så blev kostnadsbesparingarna omkring 15 % 
jämfört med ett konventionellt dagvattensystem. Denna siffra är dock 
troligtvis i underkant då Ramböll kom in sent i projekteringen och var 
tvungna att göra om delar av projekteringen för systemet under 
byggandets gång. 
Vidare studier, där lämpliga vägavsnitt instrumenteras i vägterrassen och 
diket, skulle kunna ge en ökad kunskap om var den avrinnande 
nederbörden tar vägen. I samband med detta skulle även vattenprover 
kunna tas för att avgöra reningseffekten hos systemet. 
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APPENDIX 

Regnintensitet Hernebring 2006 (ekvation 1) 
a = 4899 
b = 8,2 
c = 1,5 
TR = 10 min 
T = 10 år 
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tr = 1/6 h 
Z = 18 

13.161207,17.1 47.047.0  Ta  

  31.0)3120(72.032.0372.032.0 11  Tb  

62.3120

157.0
6

1

167.0
6

1

1.01
)157.0(

)167.0(
1.01 72.072.0 

























 







 












 
r

r

r t
t

t
c

   62.331.01813.1678.2)(78.2),( cbZaZti r   
= 219 l/s·ha 
Regnintensitet Dahlström 2010 (ekvation 5) 
Å = 120 mån 
TR = 10 min 
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Flödeshastighet över körbana och dikesslänt (ekvation 26 till och med 30) 
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Körbana 
i = 228 l/s·ha = 2.28·10-5 m3/s = 8.05·10-4 cfs 
f = 0 
L0 = 12 m = 39.37 ft 
S0 = 0.03 
υ = 1.21·10-5 ft2/s 
n = 0.014 s/m1/3 
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1.43 ft/s = 0.43 m/s 
Dikesslänt 
i = 228 l/s·ha = 2.28·10-5 m3/s = 8.05·10-4 cfs 
φ = 0.36 
f = 8.05·10-4·(1-0.36) =5.15·10-4 cfs 
L0 = 3 m = 9.84 ft 
S0 = 1/6 
υ = 1.21·10-5 ft2/s 
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Infiltration och bassängbildning i dike (ekvation 19, 20 och21) 
ft = infiltrationskapacitet vid tiden t (mm/h) 
Ft = ackumulerad infiltrerad mängd (mm) 
fc = 12 mm/h 
f0 = 200 mm/h 
k = 2 h-1 
t = 1/6 h 
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Infiltrationskapacitet vid tiden t=10 min 
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Flödeshastighet i dike (ekvation 31) 
M = 30 
S0 = 0.0035 
y = 0.2 
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Magasinsvolym P90 (ekvation 8, 9 och 10) 
i0 = 58.4 mm/dygn 
qut = 30  l/s 
A = 1.9 ha 
t = blockregnets varaktighet (dygn) 
Vin(t) = tillrinningsenvelopp (m3/ha) 
Vut(t) =ackumulerat utflöde (m3/ha) 
Mdim = magasinsvolym (m3/ha) 
Vtotal = total magasinsvolym (m3) 
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Dimensionering av dagvattenmagasin utan hänsyn tagen till rinntid P104 
(ekvation 17) 
Adel = 1.9 ha 
TR = 10 min 
qut = 0.03 m3/s 
Å = 120 mån 
Verf = erforderlig magasinsvolym (m3/ha) 
Vtotal  = total magasinsvolym (m3) 
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= 186 m3/ha 

3531869.1 totalV  
3m  

Dimensionering av dagvattenmagasin med hänsyn tagen till rinntid P104 (ekvation 
18) 
im = 228 l/s·ha 
TR = 85 min 
TC = 12 min  
ha
utq  = 30 l/s· ha red 

Verf = erforderlig magasinsvolym (m3/ha) 
Vtotal = total magasinsvolym (m3) 
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Strömning i VA-ledning (ekvation 35) 
q = flöde, m3/s 
D = 0.2 m 
k = 0.1 mm 
g = 9.81 m/s2 
ν = 1.31·10-6 m2/s 
S0 = 0.0035 
cPMC =3.71 
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= 26.2 l/s 
Flöde in och ur dräneringsledning (ekvation 43) 
Qflöde = in- eller utflöde ur dräneringsröret, l/s 
C = 0,61 
A = 0.01 m2 
h = 0.1 – 1.5 m (beroende på vattendjup ovan rör) 
B = 0.3 
g = 9.81 m/s2 

 hghACBQflöde 81.9201.061.0)7,01(2)1(
 

= 6 – 23.2 l/s (beroende på vattendjup ovan rör) 

 


