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SUMMARY  

Storm water from highways often carries great amounts of pollutants generated from 
the traffic. In Sweden, the National Transport Administration is responsible for the 
environmental impacts from the public roads. Among many areas this responsibility 
includes management of storm water where needed. This should be conducted 
through treatment and flow-equalization where the annual average daily traffic on the 
road exceeds 15 000 vehicles (Ryegård et al, 2007). 

Förbifart Stockholm, which is the focus project of this study, is a planned highway 
project in the county of Stockholm, Sweden. It is by the year of 2035 expected to have 
an annual average daily traffic of 140 000 vehicles. This traffic will generate significant 
amounts of pollutants which should be taken care of with the best available technique 
in order to protect surface- and groundwater. For handling storm water on the open 
stretches of the road, the main principle is that the storm water will be directed 
through open grassed ditches and storm water ponds and then being led to the 
recipient of the watershed (Trafikverket, 2010). 

When trying to find the best available techniques for storm water handling in a project 
such as Förbifart Stockholm, it is important to understand the flow paths of the 
runoff from the roadway. Previous conducted studies show that the runoff from the 
roadway in a large extent infiltrates in the road shoulder next to the roadway and in 
the ditch slope (Hansson et al, 2005; Paulsson, 2008; Hansson, 2010) and doesn’t 
contribute to any large flows in the ditches, at least not after a small or medium storm 
(Deletic, 2001; Davis et al, 2011). This could mean that great amounts of water will 
not reach the storm water ponds and furthermore, not get the treatment that was 
projected for. Pollutants may also, in some cases, follow the infiltrated water and 
eventually reach and contaminate the groundwater (Dierkes & Geiger, 1999; 
Bäckström, 2003). 

This study was performed by theoretically examining the runoff of storm water by a 
typical road section in Förbifart Stockholm. The purpose of the study was to get a 
perception of the flow paths of the runoff from the roadway and in what extent it will 
reach the bottom of the ditch for further transport to the projected storm water 
ponds. The research was done through calculations of flows to the bottom of the 
ditch by setting up a kinematic wave model, as well as by calculating infiltration losses 
in the road shoulder and in the ditch slope. 

The results of the study showed that precipitation less than approximately 5 mm will 
infiltrate almost completely in the road shoulder and in the ditch slope and will not be 
transported through the ditch to a storm water pond. Therefore, the possibility for 
treatment in the ponds will be lost when precipitation is less than 5 mm. When 
precipitation is greater than approximately 5 mm, runoff will on the other hand, reach 
the bottom of the ditch and possibly contribute to flows to the ponds. That runoff 
from the road reaches the bottom of the ditch may occur around 20 times per year in 
the Stockholm area, though this depends on the soil material in the ditch slope. 

The results also showed that when precipitation is less than about 3 mm, the majority 
of the runoff (63 %) will infiltrate in the road shoulder when it is newly laid. Since a 
rain amount of 3 mm or less occurs in approximately 80 % of the rainfall events in 
Stockholm during a normal year, the majority of the runoff from the rain events will 
therefore infiltrate in the road shoulder. This infiltrated water will drain off with the 
drainage system in the road or eventually percolate towards the groundwater. 

The water that reaches the ponds will probably not contain any large amounts of 
pollutants due to the first flush effect (where most of the pollutants are washed off 
with the first runoff) and the fact that the infiltration velocity in the road area is the 
highest in the beginning of the infiltration process. It can therefore be assumed that 
most of the pollutants will infiltrate into the soil on its way to the ponds and there is a 
great risk that the ponds will not give the treating effect that they were built for. 
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The system with grassed ditches is quite a cost-effective alternative for storm water 
handling, but for directing storm water to the ponds they can be questioned as being 
the best available technique. Construction and maintenance of ponds that do not 
seem to receive polluted water in a large extent can also mean unnecessary costs. 
Further studies are needed to investigate if the grassed ditches alone, without the 
further transport to the ponds, could be an alternative to handle the storm water 
runoff from the road and also have a treating effect on the runoff. Research is also 
needed when it comes to finding more effective solutions, with less infiltration losses 
in the road area, for the further transport to the storm water ponds. 
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ABSTRACT  

Avrinning av vägdagvatten omfattar en rad händelseförlopp såsom infiltration i vägens 
närhet, vattnets möjliga flödesvägar i vägområdet och olika föroreningars 
transportmekanismer. I denna studie har dessa processer behandlats i syfte att 
undersöka avrinningsförloppet vid en ytförlagd sektion i det planerade motorvägs-
projektet Förbifart Stockholm. Eftersom höga föroreningshalter förväntas att 
genereras då vägen är i drift måste vägdagvattnet tas om hand och renas innan utsläpp 
till recipient sker. Huvudprincipen för omhändertagandet av vägdagvattnet är att det 
ska ledas via öppna gräsklädda diken längs med vägen till dagvattendammar där rening 
ska ske. Majoriteten av avrinningen från nederbördstillfällena under ett år kommer 
dock inte att nå dikesbotten och därmed inte dagvattendammarna utan kommer att 
infiltrera direkt i vägens stödremsa, åtminstone då denna är nylagd. Via stödremsan 
kommer vattnet att ledas till närmaste recipient genom vägens terrassdränering där 
sådan finns eller eventuellt röra sig mot undergrunden och grundvattnet. I och med att 
majoriteten av avrinningen från nederbördstillfällena infiltrerar i stödremsan kommer 
dammarna inte att utföra sin tänkta reningsfunktion i någon större utsträckning. 
Endast vid nederbördstillfällen större än c:a 5 mm kan vatten potentiellt nå dikes-
botten för vidare transport mot dammarna, vilket inträffar c:a 20 gånger per år. Dock 
är det troligt att det vatten som når dammarna inte är förorenat i någon större 
utsträckning. Detta då det mesta av föroreningarna rinner av med den första 
avrinningen vid nederbörden och i och med faktumet att infiltrationen i vägområdet 
är som störst i början av infiltrationsförloppet. Därmed finns underlag för att denna 
typ av dagvattenhanteringssystem med gräsklädda diken och dagvattendammar i 
dagsläget kan ifrågasättas som den bästa tillgängliga tekniken då det gäller hantering av 
vägdagvatten från högtrafikerade motorvägar. 

Nyckelord: Dagvattendammar; Infiltration; Kinematisk vågmodell; 
Vägdagvatten; Ytavrinning; Öppna gräsklädda diken. 

INLEDNING  

Avrinning av vägdagvatten från motorvägsytor är ofta bärare av stora 
mängder föroreningar genererat från trafiken. I Sverige har Trafikverket 
ansvar för miljöpåverkan från det statliga vägnätet, vilket bl.a. omfattar 
omhändertagande av vägdagvatten där det anses nödvändigt. Det plane-
rade motorvägsprojektet Förbifart Stockholm förväntas då det är färdig-
byggt att belastas av mycket hög trafik, vilket kommer att generera stora 
mängder föroreningar som följer med vägdagvattnet. Föroreningarna bör 
vidare omhändertas med bästa tillgängliga teknik för att skydda yt- och 
grundvatten. Huvudprincipen för dagvattenhanteringen vid de ytförlagda 
sträckorna i projektet är att vattnet ska avledas via öppna gräsklädda 
diken längs med vägen och dagvattendammar till avrinningsområdets 
naturliga recipient. I dagvattendammarna är det tänkt att rening av 
vattnet från föroreningar ska ta plats. 

Som ett led i att komma fram till den bästa tillgängliga tekniken vid 
hantering av vägdagvatten i ett projekt såsom Förbifart Stockholm är det 
viktigt att förstå vattnets flödesvägar från vägbanan och i vägområdet. 
Studier har gjorts som visar på att ytavrinning från vägbanan i stor 
utsträckning infiltrerar i stödremsan intill vägbanan (Hansson et al, 2005; 
Hansson, 2010) och i den inre dikesslänten (Paulsson, 2008) och därmed 
inte bidrar med några stora flöden i vägdikena. Att vattnet inte når diket 
och dikesbotten skulle kunna innebära att stora delar av det inte heller 
når fram till dagvattendammarna och därmed inte får genomgå den 
rening som de projekterats för. I vissa fall finns det dessutom risk för att 
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föroreningar transporteras till grundvattnet och förorenar detta (Dierkes 
& Geiger, 1999; Bäckström, 2003). 

De studier som gjorts för att undersöka vattnets flödesvägar då det 
rinner av från vägen är hittills relativt få, vilket gör att det finns behov av 
att undersöka frågan ytterligare. Eftersom dagvattendammar är en vanlig 
teknik för omhändertagande av vägdagvatten från högtrafikerade vägar 
är det även ur denna synpunkt relevant att studera i vilken utsträckning 
avrinningen från vägbanan når dammarna. Vägdagvattnet utgör även det 
främsta transportmediet för föroreningar från vägen till miljön och en 
förståelse av vattnets flödesvägar kan vidare ge en förståelse av 
föroreningarnas transportvägar. 

I arbetet mot en hållbar utveckling har Naturvårdsverket satt upp 17 
miljömål. Av dem är minst sex relevanta då det gäller dagvatten: bara 
naturlig försurning, ingen övergödning, giftfri miljö, grundvatten av god 
kvalitet, myllrande våtmarker och god bebyggd miljö (Bäckström, 2002a). 
På EU-nivå anger vidare vattendirektivet att inga vattenförekomsters 
status får försämras (Regionplane- och trafikkontoret, 2009). I arbetet 
mot dessa uppsatta miljömål och direktiv sätts dagvattenfrågan i fokus, 
då inte minst vad gäller hanteringen av vägdagvatten från högtrafikerade 
vägar. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att teoretiskt undersöka förloppet vid 
ytavrinning av vägdagvatten vid en ytförlagd typsektion i det planerade 
motorvägsprojektet Förbifart Stockholm. Detta görs för att uppskatta 
vägdagvattnets flödesvägar då det lämnar vägbanan via ytavrinning samt i 
vilken utsträckning ytavrinningen når dikesbotten för vidare transport 
mot de projekterade dagvattendammarna i projektet. Undersökningen 
görs med hjälp av beräkningar av nederbördsintensitet, avrinningsflöden 
och infiltrationsförluster i vägområdet. 

BAKGRUND 

I denna bakgrund kommer hanteringen av dagvatten i Förbifart 
Stockholm att presenteras samt tidigare studier över vägdagvattnets 
möjliga flödesvägar vid vägkonstruktioner och öppna gräsdiken. För att 
även knyta an till de miljömässiga problemen med vägdagvattnets 
föroreningar ges en bakgrund till detta. Slutligen presenteras beräknings-
teorier för nederbördsintensitet, infiltration och flöden vid ytavrinning. 

Dagvattenterminologi 
Begreppet dagvatten avser, enligt en regeringsproposition, tillfälliga flöden 
av exempelvis regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande 
grundvatten (Sveriges riksdag, 2006). Vägdagvatten är i sin tur dagvatten 
som uppkommer på vägytor och andra hårdgjorda ytor inom väg-
området. I dagvattenterminologin bör dessutom begreppet dräneringsvatten 
skiljas från vägdagvatten. Dräneringsvattnet dränerar fram i vägens 
sidoområde och kommer mestadels från omkringliggande mark men kan 
även vara vatten som tränger fram ur vägkonstruktionen eller vatten som 
samlas upp i ledningar under marken (Trafikverket, 2011a). 

Förbifart Stockholm 
Projektet Förbifart Stockholm som i denna studie undersökts närmre är 
då detta arbete utförs i projekteringsstadiet och kommer troligtvis att 
börja byggas år 2013 för att vara färdigbyggd runt år 2020. Projektet 
kommer att utgöras av en sexfältig motorväg som ska binda samman 
stockholmregionens norra och södra delar. Motorvägen kommer att 
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sträcka sig från Kungens Kurva söder om Stockholm till Häggvik i norr, 
vilket totalt utgör en vägsträcka på 22 km. Av sträckan kommer 
huvuddelen, c:a 19 km, att förläggas i tunnel (Trafikverket, 2010). 

Dagvattenhantering i Förbifart Stockholm 

År 2035 förväntas en årsdygnstrafik (ÅDT) på 140 000 fordon att belasta 
motorvägen. Detta är en trafikintensitet som kommer att generera höga 
föroreningshalter av vissa ämnen till dagvattnet (Trafikverket, 2010). 
Enligt trafikverkets rekommendationer ska dagvattenåtgärder i form av 
rening vidtas innan utsläpp till recipient när ÅDT överskrider 
15 000 fordon, vilket enligt prognoserna kommer att vara fallet i 
Förbifart Stockholm (Ryegård et al, 2007). 

Vägdagvattnet på de ytförlagda sträckorna, tunnelavloppsvattnet och 
dränvattnet kommer att hanteras i separata system. Tunnelavloppsvattnet 
består av eventuella utsläpp vid fordonsolyckor, förorenat släckvatten, 
smältvatten, vatten från golvbrunnar i driftutrymmen, smutsvatten från 
tunneltvätt samt dagvatten från tunnelmynningar. Detta vatten kommer 
att avledas till en VA-station för rening innan utsläpp till recipient. 
Dränvattnet i tunnlarna, som består av inläckande grundvatten, planeras 
att avledas till dagvattensystem eller diken (Trafikverket, 2010). 

Fig. 1. Ett gräsklätt öppet dike längs en motorvägsträcka 
(California department of transportation, 2012). 

Fig. 2. Exempel på hur en våt dagvattendamm kan se ut invid en 
större väg (Vägverket, 2006). 
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Hantering av vägdagvattnet vid de ytförlagda sträckorna 

Vad gäller hanteringen av vägdagvattnet på de ytförlagda sträckorna är 
huvudprincipen i Förbifart Stockholm att det ska avledas via öppna 
gräsdiken till dagvattendammar där rening ska ske (Fig. 1, 2 och 3). Efter 
rening i dammarna förs vattnet via diken, ledningar eller dagvatten-
tunnlar till områdets naturliga recipient (Trafikverket, 2010). Renings-
mekanismen i dammarna bygger på sedimentering, växtupptag och 
nedbrytning med hjälp av bakterier och mikroorganismer (Larm et al, 
1999). I dammarna ska även oljefällor förhindra att flytande föroreningar 
förs vidare mot recipienten. Vidare har dammarna planerats att bli 
försedda med haveriskydd för att förhindra spridning av större utsläpp 
av kemikalier och oljor från trafikolyckor. I sådant fall stängs utloppet 
från dammen och föroreningarna samlas upp separat. Totalt planeras för 
11 dammar längs de ytförlagda sträckorna. 

De ytförlagda vägsträckorna kommer att dräneras genom diken eller 
dräneringsledningar som ansluter mot diken och ledningssystem för 
dagvatten. Dräneringsvattnet från dessa vägsträckor ska i så stor grad 
som möjligt avledas till recipient utan att passera dagvattendamm 
(Trafikverket, 2010). 

En vägkonstruktions uppbyggnad 
För att undersöka vägdagvattnets flödesvägar vid en vägkonstruktion är 
det viktigt att känna till uppbyggnaden av en väg och vägens sidoområde 
(Fig. 4). 

Vägkroppen 

Överbyggnaden är den översta delen av vägkroppen och den består av ett 
antal olika materiallager vilka kan skilja sig åt mellan olika typer av vägar. 
Generellt består en överbyggnad på en belagd väg från vägytan och nedåt 
i profilen av ett slitlager, ett bundet bärlager följt av ett obundet bärlager, 
ett obundet förstärkningslager och ett obundet skyddslager (Fig. 5). De 
obundna lagren består av olika kornstorleksfördelningar som vanligen 
framställs genom krossning och sortering av sprängsten, naturgrus eller 
morän. 

Fig. 3. Förenklad principfigur över hur systemet för hantering av vägdagvatten vid 
en ytförlagd vägsträcka i Förbifart Stockholm är planerad. Vattnet rinner i diket tills 
det når en dagvattenbrunn som är ansluten till en dagvattenledning. Via den leds 
vattnet vidare till en dagvattendamm där rening ska ske. Sedan leds vattnet vidare 
genom ledning (alternativt dike) till recipient. Figuren är inte skalenlig. 

Dagvattenledning 
 

Rinnriktning i ledning 
 

Rinnriktning i dike 
 

Dagvattenbrunn,  
kupolbetäckning 

Utlopp från damm ansluter 
till dagvattenledning 
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Undergrunden och underbyggnaden består av i huvudsak naturliga jord- och 
bergmassor. Den yta som bildas mot överbyggnaden då undergrunden 
planeras kallas terrassyta. På denna placeras ofta en geotextil som är ett 
materialskiljande lager men som tillåter vatten att tränga igenom 
(Hansson 2010; Trafikverket, 2011b). 

Stödremsan är den smala remsa av obundet material som finns bredvid 
kanten av det bundna slit- och bärlagret på belagda vägar. Remsans 
främsta uppgift är att stödja beläggningskanten så att den inte spricker 
eller deformeras och den ska vara lika tjock som vägens bundna lager 
(Trafikverket, 2011c). 

Vägdiken 

Ett vägdikes huvudsakliga funktioner är att avvattna vägbanan och att 
dränera vägkroppen. Dessa funktioner är viktiga dels ur trafiksäkerhets-
synpunkt och dels ur konstruktionssynpunkt för att bibehålla vägens 
bärighet och tjältålighet (Vägverket, 2003). Ett dike ska också utgöra en 
övre gräns för grundvattnet (Hansson, 2010) och därigenom motverka 
vattenskador i vägen, varför dikesbotten ska ligga minst 0,3 m under 
terrassytan och minst 0,5 m från vägens yta (Fig. 6) (Trafikverket, 
2011b). 

Lutningen på dikets innerslänt kan utformas olika beroende på dimen-
sionen på stödremsan. Bl.a. gäller att om stödremsan är 0,5 m bred eller 
bredare så ska överbyggnadens slänt utformas med en lutning på 
maximalt 1:2 (Fig. 7) (Trafikverket, 2011b). 

Ett dikes utformning kan variera beroende på syftet med diket. I denna 
studie har öppna gräsklädda diken studerats, vilket är en vanlig dikestyp 
längs med vägar. Dessa typer av diken dränerar vägkonstruktionen samt 
tar emot och avleder yt- och dräneringsvatten från vägen och omgivande 
terräng (Vägverket, 2003). 

Fig. 4. En vägkonstruktions uppbyggnad (Trafikverket, 2011b). 

Fig. 5. Principiell 
uppbyggnad av en 
överbyggnad 
(Trafikverket, 2011b). 

Fig. 6. Minsta 
dikesdjup 
(Trafikverket, 
2011b). 
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Dränering av en väg 

Vanligtvis består dräneringssystemet i en jordskärning av dike och 
dräneringsledning i vägkonstruktionen (terrassdränering). Är jorden 
däremot mycket stabil eller har god dränerande förmåga med låg 
grundvattenyta, kan dränering av vägen ske med enbart dike 
(Trafikverket, 2011d). Vad gäller placeringen av dräneringsledningen i 
vägkonstruktionen finns vissa bestämmelser kring hur den ska placeras 
(Fig. 8) (Trafikverket, 2011b). 

Spridning av vägdagvatten 
Vägdagvattnet som uppkommer på vägbanan kan spridas på i huvudsak 
två sätt till omgivningen: genom stänk från vägen eller genom avrinning 
från vägbanan. 

Stänk från vägen 

Det har påvisats att c:a 20-50 % av vägdagvattnet sprids i form av stänk 
från vägytan, vilket innebär att 50-80 % av vattnet rinner av vägbanan 
och ut mot dikets innerslänt (Lundmark, 2008). Genom stänk kan 
vattnet transporteras upp till 10-20 m från vägbanan. Andelen som 
rinner av respektive stänker från vägen beror av en rad faktorer, såsom 
trafikbelastning, vindförhållanden, klimat, vägens lutning och vägbredd 
(Trafikverket, 2011a). 

Vägdagvattnets möjliga flödesvägar 

Att förstå vattnets flödesvägar i en väg och i vägområdet då avrinning 
uppkommer på vägbanan är av vikt för såväl vägingenjörer, geotekniker 
och miljöingenjörer. Ett ökat vatteninnehåll i en vägkonstruktion kan 
leda till att skjuvhållfastheten i de obundna materialen minskar, att 
undergrundsmaterialet sväller och att det finkorniga materialet i förstärk-
ningslagret och bärlagret kan börja röra sig nedåt i överbyggnaden med 
vattnet. Dessutom kan det med ett ökat vatteninnehåll lättare uppstå 
sprickor i körbanan samt skador i vägen i samband med frysning under 
vinterhalvåret. Det är därför av hög prioritet att inte ha några höga 
vattenhalter i vägkonstruktionen (Hansson, 2010). 

Hansson (2010) gjorde en fältstudie i syfte att undersöka vattnets 
flödesvägar i en vägkonstruktion. Detta gjordes genom att sensorer 

Fig. 7. Släntlutning 
vid stödremsa då 
denna är 0,5 m bred 
eller bredare 
(Trafikverket, 2011b). 

Fig. 8. Principfigur för placering av dränledning vid väg (terra-
ssdräneringen). Mått i mm (Trafikverket, 2011b). 
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installerades i en sektion på en nybyggd motorvägssträcka utanför Borås, 
för att timvis under två år mäta vatteninnehåll och elektrisk konduktivitet 
i marken nära vägbanan. Mätningarna visade att den dominerande 
flödesvägen för det avrinnande vägdagvattnet var via infiltration intill 
asfaltskanten, i stödremsan (Fig. 9). Inom loppet av ett par timmar hade 
vattnet perkolerat genom bärlagret och förstärkningslagret till 
undergrunden. 

I en modelleringsstudie av Hansson et al (2005) i mjukvaran HYDRUS 
2D kunde snarlika resultat som ovan påvisas. Simuleringarna visade på 
att det mesta av ytavrinningen, åtminstone vid medelstora nederbörds-
tillfällen (mellan 2,5-7,5 mm/timme), infiltrerade nära asfaltskanten och i 
stödremsan. Simuleringarna representerade förloppet vid en nybyggd väg 
och en nylagd stödremsa. Med tiden då stödremsan sätts igen av partiklar 
i avrinningen, minskar dess infiltrationsförmåga, vilket i studien ledde till 
en ökad infiltration i dikets innerslänt. 

Infiltrationsmätningar på två platser i en dikesslänt (med en längd på c:a 
6 m) invid en motorvägssträcka i Salems kommun gjordes av Paulsson 
(2008). Resultaten visade att ytavrinning från stödremsan mot 
dikesslänten statistiskt sett inträffade någon eller några gånger per månad 
men att ytavrinning från dikesslänten mot dikesbotten var mer ovanlig. 
Vid den ena undersökningsplatsen skulle vägdagvatten statistiskt sett nå 
dikesbotten fyra gånger om året och från den andra troligtvis inte alls. 

Volymreducering i öppna gräsklädda diken 
Den avrinning som når det gräsklädda diket infiltrerar ofta helt i början 
och i slutet av regnet. Är regnintensiteten låg eller medelstor (ungefär 
mellan 0-7,5 mm/timme) kan det även hända att allt infiltreras och det är 
ofta först under de intensiva eller långa regntillfällena som avrinningen 
börjar flöda över gräsytan. Vid en hög nederbördsintensitet kan inflödet 
snabbt bli större än infiltrationskapaciteten och då börjar sänkor som 
finns i marken att fyllas upp. Detta är, speciellt i gräsklädda områden, en 
viktig aspekt då sänkorna kan lagra nederbördsmängder motsvarande 
små upp till medelstora regn. När sänkorna har fyllts upp börjar 
ytavrinning att ske på markytan. Gräsets strävhet bidrar då med att sakta 
ner flödet och ge tid för vattnet att infiltrera (Deletic, 2001). 

I en rad tidigare studier har gräsklädda dikens volymreducerande 
inverkan på avrinnande vägdagvatten behandlats. Medelreduktion i 
dikena har då rapporterats med siffror från 30 % till 47 % (Deletic, 2001; 
Rushton, 2001; Bäckström, 2002b; Barrett, 2005; Ackerman & Stein, 
2008). 

Fig. 9. Resultatet från datorsimulering av Hansson (2010) som 
visar den dominerande flödesvägen av ytavrinningen där det 
mesta av vattnet infiltrerar i stödremsan och perkolerar i över-
byggnaden. Här rör sig även vattnet vidare ner i undergrunden då 
ingen dräneringsledning finns som leder bort vattnet. 

Vägbanan Stödremsan 

Dikesslänten 

Överbyggnaden 

Undergrunden 
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Davis et al (2011) utförde en studie över gräsdikens hydrauliska förmåga 
längs en motorväg i Maryland, USA. Där visade de att hälften av 
regntillfällena lagrades, infiltrerades eller avdunstade helt från dikena och 
bidrog inte med något flöde i dem. Dikena minskade märkbart totala 
volymer och flöden vid regntillfällen mindre än 30 mm. För medelstora 
nederbördstillfällen fördröjde dikena avrinningsvolymen och toppflöden 
och vid hög nederbörd fungerade de mestadels flödesutjämnande. 

Bäckström et al (2006) fann också i en fältstudie vid ett dike längs med 
en väg i Luleå att vid regntillfällen upp till 2 mm så gav inte diket något 
utflöde. 

Föroreningar och vägdagvatten 
Vägdagvatten från motorvägar och industriområden har vanligtvis högre 
föroreningskoncentration av många vanligt förekommande föroreningar 
än dagvatten från annan markanvändning (Alm et al, 2010). Hur stora 
mängder föroreningar som frigörs från trafiken beror av många faktorer, 
bl.a. ÅDT, vägens topografi, ålder och beläggningsmaterial, dubbdäcks-
användning, årstid, bränsletyp samt hastigheten på vägen (Helmreich et 
al, 2010). Hur dagvattnet i sin tur påverkar miljön negativt beror på 
faktorer som dess föroreningskoncentrationer, volymer, flöden, 
temperaturer och även på recipientens egenskaper (Bäckström, 2002a). 
De vanligaste föroreningarna som transporteras med vägdagvattnet är: 

 Näringsämnen, såsom fosfor och kväve 

 Partiklar (suspenderad substans) 

 Metaller, varav koppar, bly, zink, kadmium, krom, nickel och kvicksilver 
är de vanligast förekommande 

 Organiska ämnen, såsom polyaromatiska kolväten 

 Oljor 

 Natriumklorid från vägsaltning (Trafikverket, 2011a). 

Smutspulsen 

I början av ett regntillfälle spolas en stor del av de föroreningar bort som 
har ansamlats på vägytan. Detta brukar kallas för ”smutspulen” eftersom 
halterna av avrinnande föroreningar i början av nederbördstillfället är 
betydligt högre än i slutet (Trafikverket, 2011a). Barbosa & Hvitved-
Jacobsen (1999) fann bl.a. att mellan 61-69 % av föroreningarna 
(partiklar, zink, koppar och bly) följde med avrinningen från den första 
hälften av nederbörden. 

Nederbördsintensitet 
För att beräkna och modellera dagvattenflöden behövs ofta värden på 
nederbördsintensiteter för regn med olika varaktigheter och 
återkomsttider. Nederbördsintensitet kan fås fram med flera olika 
metoder. En relativt nyutvecklad metod för beräkning av nederbörds-
intensitet i Sverige är en termodynamisk formel som anpassats till 
högupplöst regndata från totalt över 500 år från 47 orter i Sverige 
(Ekvation 1). Vid framtagandet av formeln är fysikaliska faktorer beakt-
ade såsom den lyftkraft som uppstår vid kondensation, frigörande av 
latent värme och blandning av torr luft i omgivningen med den 
uppstigande luften. För ingående beskrivning av metoden hänvisas till 
Dahlström (2006) (Fig. 10 och 11). 

     √ 
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där 

i = regnintensitet (l/(s*ha)) 

Å = återkomsttid (månader), inom 1 månad-10 år 

TR = regnvaraktighet (min), inom 5 min-96 timmar 

Infiltrationsprocessen 
Infiltration är den huvudsakliga processen i infiltrationssystem för 
dagvatten, vilket öppna diken kan klassas som. Definitionen av 
infiltration är då vattnet tränger genom markytan. Vattnets fortsatta 
rörelse nedåt i profilen kallas vidare perkolation. Infiltrationshastigheten 
påverkas av en rad faktorer, bl.a. markytans beskaffenhet, eventuell 
vegetation samt jordens egenskaper såsom porositet, hydraulisk kondukt-
ivitet, fuktkvot och även av grundvattennivån i området. Jordskikt med 
olika fysiska egenskaper kan även överlagra varandra och bilda horiso-
nter som påverkar infiltrationsförloppet. Dessutom kan jordar ha stora 
rumsliga variationer även inom relativt små områden. Dessa faktorer gör 
infiltration till en mycket komplex process som endast kan beskrivas 
approximativt med matematiska formler (Chow et al, 1988). 

Fig. 10. Intensitets- varaktighets diagram som visar regnintensitet 
för några olika återkomsttider och för regnvaraktigheter upp till 60 
minuter. 

Fig. 11. Diagram som visar mängd nederbörd (mm) för några olika 
återkomsttider och för regnvaraktigheter upp till 120 min. 
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Hortons ekvation 

Ett sätt att matematiskt beskriva infiltrationsförloppet är med Hortons 
ekvation (Ekvation 2). Denna beskriver hur den potentiella infiltrations-
förmågan i en jord varierar som en funktion av tiden. Infiltrationen 
börjar med en hastighet (f0) och minskar exponentiellt tills den når en 
konstant nivå (fc). Vidare är k en kontant som anger hur fort infiltration-
en avtar då markens porer mättas med vatten (Chow et al, 1988). Då f0, fc 
och k är jordspecifika fås värden normalt från infiltrationsmätningar men 
typvärden för några jordar finns också att tillgå (Fig. 12, Tabell 1). 
Hortons ekvation är endast giltig då vatten finns stående på markytan, då 
jorden är fritt dränerad, då regnet har en konstant intensitet och då 
regnintensiteten är större än den slutgiltiga infiltrationskapaciteten. 

                 
                                                                              

där 

f(t)= infiltrationshastigheten efter en bestämd tid, t (mm/h) 

t= tid (h) 

fc= minsta infiltrationshastighet (mm/h) 

f0= initial infiltrationshastighet (mm/h) 

k= tidskonstant som anger hur fort infiltrationshastigheten avtar (h-1) 

Kinematisk vågmodell för flödesberäkning av ytavrinning 
Eftersom flödet över en yta kan beskrivas som en vågrörelse, kan en 
vågmodell hjälpa till med att beräkna flöden vid ytavrinning. Vågrörelsen 
beskriver en variation i flödet såsom förändring i flödeshastighet eller 
vattennivå och den kan uttryckas antingen som en kinematisk eller 
dynamisk våg. Den dynamiska vågmodellen, vilken är den mest kompl-
exa av de två, beskriver flödet då massan, tröghetskrafterna (acceleration-

Tabell 1. Typvärden för parametrarna i Hortons ekvation (Butler 
& Davis, 2004 i Jonsson, 2011). 

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

) 

Grovkornig jord 250 25 2 

Mellankornig jord 200 12 2 

Finkornig jord 125 6 2 

Lera 75 3 2 

Morän 230 20 2 

Fig. 12. Infiltrationshastighetens variation med tiden för några olika 
jordtyper beräknad med Hortons ekvation. Värden på använda 
parametrar ses i tabell 1. 
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stermerna) och tryckkrafterna är betydelsefulla för modellen. Detta är 
exempelvis aktuellt vid modellering av en stor flodvågs rörelser. Den 
kinematiska vågmodellen kan användas då tröghetskrafterna och tryck-
krafterna inte är av någon stor betydelse för modellen. Det är då 
mestadels vikten av vätskan som flödar nedströms, p.g.a. gravitationen, 
som medverkar i flödet (Fig. 13) (Wanielista et al, 1996; Zoppou, 2001). 
Den kinematiska vågmodellen, som kommer behandlas i detta avsnitt, 
har framgångsrikt använts i tidigare studier vid modellering av 
ytavrinning från olika ytor (Munoz-Carpena et al, 1993; Deletic et al, 
1997; Deletic, 2001). 

Saint Venant ekvationerna 

För att matematiskt uttrycka flödet över en yta används de s.k. Saint 
Venant ekvationerna (också kallade ytvattenekvationerna) vilka består av 
rörelsemängdsekvationen (Ekvation 3) och kontinuitetsekvationen 
(Ekvation 4) (MacArthur & DeVries, 1993). Rörelsemängdsekvationen, 
som härstammar från Newtons andra lag, säger att rörelsemängds-
förändringen per tidsenhet är lika med kraften som verkar vätskan 
(Chow et al, 1988). Kontinuitetsekvationen beskriver i sin tur att 
skillnaden i inflöde och utflöde i kontrollvolymen motsvarar föränd-

ringen i magasinet (Bergh, 2011). 

  

  
  

  

 
  

  

  
  (     )    

     

 
                                        

  

  
 

  

  
                                                                                          

där 

t = tid (s) 

u = x-komponenten för medelhastigheten (m/s) 

g = gravitationskonstanten (m/s2) 

y = medeldjupet (m) 

x = avstånd nedströms i flödesriktningen (m) 

S0 = markens lutning (%) 

Sf = energilinjens lutning (%) 

qL = lateralt inflöde (från sidan) per enhetslängd (m3/(s*m2)) 

v = x-komponenten för det laterala inflödets hastighet (m/s) 

q = flöde per enhetslängd (m3/(s*m)) 

i = regnintensitet (m3/(s*m2)) 

f = infiltrationshastighet (m3/(s*m2)) 

Fig. 13. Skillnaden 
mellan hur dynam-
iska och kinematiska 
vågrörelser uppfattas 
av en betraktare som 
observerar vågen 
mellan punkt 1 och 2 
längs en sträcka 
(Chow et al, 1988). 
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De dynamiska termerna (d.v.s. tröghetskrafterna och tryckkrafterna) i 
rörelsemängdsekvationen kan försummas i den kinematiska vågmodellen 
till skillnad från i den dynamiska. Då kvarstår antagandet att 
marklutningen och vattenytan är parallella till varandra och till 
energilinjens lutning (Ekvation 5) (MacArthur & DeVries, 1993), vilket 
innebär att friktionskrafterna och gravitationskrafterna balanserar 
varandra (Chow et al, 1988). 

                                                                                                                     

Mannings ekvation 

Flödet i en kinematisk våg antas vidare vara likformigt och instationärt. 
Likformigt är det då ingen förändring sker i vågens hastighet längs med 
sträckan där den färdas under den givna tidsperioden. Detta visades i 
ekvation 5 och innebär i princip att vattenytan är parallell med 
bottenytan. I dessa fall kan en enkel likformig flödesformel såsom 
Mannings ekvation (Ekvation 6) användas. Flödet i en kinematisk våg är 
instationärt eftersom vågens hastighet på en viss plats kan förändras med 
tiden (MacArthur & DeVries, 1993). 

         
   

                                                                                              

där 

Q = flödet (m3/s) 

M = Mannings tal (m1/3/s) 

R = hydrauliska radien (m) 

S0 = markens lutning (%) 

A = tvärsnittsarean (m2) 

Mannings ekvation kan användas för flödesberäkningar vid olika typer av 
tvärsnitt, exempelvis i diken, kanaler, rör eller vid ytavrinning med 
mycket ytligt flöde (djup upp till c:a 10-20 mm). Vid ytliga flöden kan 
den hydrauliska radien och tvärsnittsarean i Mannings ekvation 
approximeras som djupet (yo) vilket gör att ekvationen kan omskrivas för 
ytavrinning med ytligt flöde (Ekvation 7). Vid flöden med mycket ytliga 
djup finns även särskilda värden på Mannings tal för olika typer av ytor 
(Tabell 2) (MacArthur & DeVries, 1993). 

      
                                                                                                            

där 

q0 = flöde vid ytligt djup per enhetslängd (m3/(s*m)) 

Tabell 2. Värden på Mannings tal för några olika typer av ytor 
vid ytavrinning med mycket litet djup (MacArthur & DeVries, 
1993).  

Typ av yta Mannings tal (m
1/3

/s) 

Asfalt/betong 6,7-20 

Bar packad jord, fri från stenar 10 

Gles vegetation 7,7-18,9 

Genomsnittligt grästäcke 2,5 

Tätt grästäcke 3,3-5,9 

Bermuda gräs 2,1-3,3 



Dagvattenhantering vid högtrafikerade motorvägar

 

13 

y0 = djupet vid ytavrinning med ytligt djup(m) 

α, m = kinematiska vågkonstanter (-) 

α = MS0
1/2 

m = 5/3 

Finita differenslösningar för vattendjup 

Genom att skriva om kontinuitetsekvationen så att den gäller för 
ytavrinning med ytligt flöde (Ekvation 8) och substituera ekvation 7 i 
denna fås en komplett partiell differentialekvation för den kinematiska 
vågen vid ytligt flöde över en yta (Ekvation 9) (MacArthur & DeVries, 
1993). En partiell differentialekvation som denna kan lösas med en 
numerisk teknik för den beroende variabeln yo (vattendjupet), som 
behövs för att senare kunna beräkna flödet. För att lösa denna typ av 
matematiska problem finns flera metoder att tillgå men den som 
presenteras här är en finit differensmetod. Den finita differensmetoden 
är en slags punktapproximation till den partiella differentialekvationen i 
ekvation 9. Den använder sig av enkla differensekvationer för att ersätta 
de partiella, vilket ger en finit differenslösning för vattendjupet 
(Ekvation 10). Uträkningarna görs för en uppsättning av plats- och 
tidpunkter där vattendjup och flöde räknas fram för varje skärningspunkt 
i uppsättningen. Uträkningarna sker nedströms för varje förvalt 
avståndsintervall, ∆x, och tidsintervall, ∆t, tills vattendjupen och flödena 

Fig. 14. Generell uppsättning av avstånds- och tidpunkter (i,j) för den finita 
differensmetoden som används för att beräkna vattendjup, och vidare flöden (Q), i 
den kinematiska vågmodellen. Beräkningarna sker nedströms (från A till B) och varje 
skärningspunkt i uppsättningen motsvarar en finit differenslösning för flödet i 
punkten efter en specifik tid (övre bilden: MacArthur & DeVries, 1993). 
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är uträknade över hela tidsperioden (Wanielista et al, 1996) (Fig. 14). 
Lösningen till ekvation 10 är explicit vilket innebär att en okänd variabel 
(i detta fall vattendjupet yi,j) skrivs i form av kända variabler (Zoppou, 
2001). Index j står här för ordningen på tidsintervallen medan index i är 
ordningen på avståndsintervallen i systemet räknat nedströms. 
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Numerisk stabilitet och flödesberäkningar 

För att uppnå numerisk stabilitet i en explicit lösning som ekvation 10 
kan det s.k. Courant villkoret (Ekvation 11) ställas upp för den 
kinematiska vågen (Chow et al, 1988). Courant villkoret ställer upp 
medelvåghastigheten, c, mot förhållandet mellan avstånds- och 
tidsintervallet. Då värden på ∆x och ∆t väljs finns riktlinjer för att 
noggrannhet och numerisk stabilitet ska uppnås i modellen (Ekvation 12, 
13). För att kontrollera om Courant villkoret är uppfyllt jämförs detta 
med vågens medelhastighet (Ekvation 14) vid varje skärningspunkt i 
uppsättningen av plats- och tidpunkter. Beroende på om Courant 
villkoret uppfylls eller inte, används olika ekvationer för uppskattning av 
flödet. Då villkoret uppfylls kan flödet i punkten beräknas med 
Mannings ekvation (Ekvation 7). Uppfylls inte villkoret rör sig vågen 
snabbare genom tid och rum än vad den numeriska modellen kan 
beräkna för och en bevarande ekvation måste istället användas för att 
uppskatta flödet (Ekvation 15). Vattendjupet måste sedan korrigeras för i 
de punkter där Courant villkoret inte uppfylls (Ekvation 16) (Wanielista 
et al, 1996). Vidare kan inte modellen hantera eventuella uppdämnings-
effekter nedströms som kan uppstå till följd av t.ex. en minskad lutning 
eller en stor minskning av Mannings tal (Chow et al, 1988). 

  
  

  
                                                                                                              

   
  

 
                                                                                                             

 

  
    

 

 
                                                                                                   

där 

L= totala längden för flödet [L] 

tp = tid till toppflödet [T] 

c = medelvåghastigheten (m/s) 

    (
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METOD OCH MATERIAL  

I denna del av rapporten kommer först antaganden och insamlad 
information om den studerade vägsektionen att presenteras. Vidare 
redovisas hur de teoretiska beräkningarna för nederbördsintensitet, 
ytavrinning och infiltration genomfördes för att uppnå syftet med att 
uppskatta avrinningens flödesvägar och i vilken utsträckning avrinningen 
når dikesbotten för vidare transport mot dagvattendammarna. 

Vägsektionens utformning 
För att teoretiskt undersöka och kunna dra slutsatser om vägdagvattnets 
flödesvägar gjordes en rad antaganden gällande den studerade 
vägsektionens utformning. Detta då Förbifart Stockholm inte var 
färdigprojekterat då denna studie utfördes. 

Typsektionen 

En typsektion av vägen från systemhandlingsskedet studerades. Av 
denna var det endast nödvändigt att studera den ena väghalvan då 
halvorna var symmetriska. Vidare studerades endast en längdmeter av 
vägsträckan (Fig. 15). Sektionen var utformad enligt följande: 

 Den belagda vägens bredd var 17 m från mittremsan och den hade en 
tvärgående lutning på 2,5 %. 

 Stödremsan var 0,5 m bred och antogs ha en lutning på 4,85 %. För att 
modellen skulle fungera beräkningsmässigt i den kinematiska vågmod-
ellen valdes en något större lutning på stödremsan än på vägbanan så att 
flödet inte skulle dämmas upp vid stödremsan. 

 Ett öppet trapetsformat dike vid sidan om vägen med en lutning på 1:2. 
Det horisontella avståndet från stödremsans ytterkant till dikesbotten 
var 2,5 m och den dikessläntens längd blev då c:a 2,8 m från stöd-
remsans ytterkant till dikesbotten. Bottenbredden av trapetsdiket var 
0,5 m. 

Fig. 15. Överst: Den studerade typsektionen sett ovanifrån med vägbanan, stöd-
remsan och diket. Underst: Typsektionen med dimensioner och lutningar. 
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Tabell 3. Jordtypsklassificiering för de obundna materialen i vägens överbyggnad. 
För att få fram en jordtypsklassificering har de passerade mängderna tagits fram ur 
Trafikverkets krav på kornstorleksfördelning för respektive lager. 

 Passerande mängd, vikt %  

Del av överbyggnad 

Finjord, 

<0,063 mm 

Sand, 

0,063-2 mm 

Grus, 

2-60 mm Jordtypsklassificering 

     

Övre lager stödremsa 11,5 24,5 64 Något siltig sandig grus 

Undre lager stödremsa 4,5 18 77,5 Grus 

Obundet bärlager (>120 mm) 4,5 18 77,5 Grus 

Obundet förstärkningslager 3 23,3 73,7 Sandig grus 

Obundet skyddslager 4,5 18 77,5 Grus 

Överbyggnaden och stödremsan 

Överbyggnaden antogs vara en grusbitumenöverbyggnad med en total 
tjocklek på c:a 800 mm (Fig. 16). För att få en uppfattning om 
jordtypsklassificeringar för de obundna materialen i överbyggnaden togs 
dessa fram ur de tekniska krav som finns på kornstorlekar i väg-
konstruktioner (Tabell 3) (Trafikverket, 2011b). De obundna lagrena 
kunde alla generellt klassas som grovkorniga material eftersom 
kornstorleksfördelningarna inte skiljde sig drastiskt mellan varandra. 
Även stödremsan kunde klassas som en grovkornig jord som nylagd. 
Däremot kunde stödremsan efter en tids igensättande snarare klassas 
som ett finkornigt material. För att undersöka hur igensättandet 
påverkade infiltrationen undersöktes därför också en finkornig 
stödremsa. 

Vidare antogs de obundna materialen i överbyggnaden och stödremsan 
vara homogena och isotropa, d.v.s. att materialegenskaperna ser likadana 
ut i alla riktningar och på alla punkter i materialen. 

Det bitumenbundna slitlagret och bärlagret antogs i beräkningarna vara 
helt impermeabla. Slitlagret antogs vid flödesberäkningarna över väg-
banan ha ett Mannings tal på 6,7 m1/3/s (MacArthur & DeVries, 1993). 
För flödesberäkningarna över stödremsan användes ett Mannings tal på 
4,4 m1/3/s vilket togs fram genom interpolering av kända värden på 
Mannings tal. 

Fig. 16. Utformning av grusbitumenöverbyggnaden. Mått i mm 
(Trafikverket, 2011b). 
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Dikesslänten 

Dikesslänten antogs bestå av en mellankornig jordtyp då denna 
infiltrationsmässigt kunde likna en jord med något inslag av mull (i 
infiltrationsstudien av Paulsson (2008)), vilket är en vanligt förekomm-
ande jordtyp i diken. Vegetationstäcket i dikesslänten antogs vidare bestå 
av tätt gräs med Mannings tal på 3,3 m1/3/s (MacArthur, & DeVries, 
1993; Deletic, 2001). 

Dränering av vägen 

Vägkonstruktionen antogs, för den vidare analysen av vattnets flödes-
vägar, att dräneras via en terrassdräneringsledning i vägen, likt den i 
Fig. 8. 

Utförande och beräkningsgång 
Beräkningsgången för att få en uppfattning om vattnets flödesvägar och 
vidare de mängder vatten som når dikesbotten bestod av tre 
huvudsakliga delar: beräkning av nederbördsintensitet- och frekvens, 
ytavrinningsflöden och infiltrationsförluster. 

Beräkning av nederbördsintensitet och nederbördsfrekvens 

Nederbördsintensiteten beräknades med den termodynamiska formeln 
(Ekvation 1). Vidare valdes nederbördsintensiteten för fyra olika återko-
msttider att studeras vilka kunde anses vara karakteristiska på olika sätt 
vid studerande av avrinning och infiltration. Kortvariga men intensiva 
regn valdes då dessa är dimensionerande för ledningar (Tabell 4). För att 
förenkla vidare beräkningar antogs nederbörden falla som blockregn, 
d.v.s. att regnet faller med samma intensitet under hela varaktighetstiden. 

För att uppskatta hur ofta nederbörd med olika mängder uppträder, 
studerades timvis nederbördsdata från åren 2004-2007 från en mätstation 
i Stockholms innerstad (Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund, 
2012). Detta gjordes genom att sammanställa alla sammanhängande 
nederbördstillfällen under dessa år och beräkna hur ofta de studerade 
nederbördsmängderna förekom i snitt per år. 

Flödesberäkningar för ytavrinningen 

Beräkning av flöden från ytavrinningen mot dikesbotten gjordes genom 
att ställa upp en kinematisk vågmodell. Denna modell valdes då den ger 
noggranna uppskattningar av flöden i tid och rum (för teoribakgrund se 
avsnittet ”Kinematisk vågmodell för flödesberäkning av ytavrinning”). 
Uppställningen av ekvationerna i modellen gjordes i kalkylprogrammet 
Microsoft Excel. 

Modellen kördes för varje nederbördsintensitet som studerades och med 
antagandet att nederbörden faller på vägbanan, stödremsan och i dikes-
slänten. Varje körning gjordes enligt en uppsättning av tid- och 

Tabell 4. De studerade regnen med respektives intensitet och 
mängd nederbörd. 

Nederbördens återkomsttid och 

varaktighet  

Nederbördsintensitet 

(l/(s*ha)) 

Mängd nederbörd 

(mm) 

En månads återkomsttid och 

10 min varaktighet 

47,8 2,9 

Sex månader återkomsttid och 
10 min varaktighet 

85,2 5,1 

Två års återkomsttid och 10 min 

varaktighet 

134,1 8 

10 års återkomsttid och 20 min 
varaktighet 

151 18,1 
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avståndspunkter där ytavrinning av vägdagvatten sker, d.v.s. över väg-
banan, stödremsan och dikesslänten (Fig. 17). Detta gjordes för att 
slutligen få fram flödet till dikesbotten vid varje tidpunkt i uppsättningen. 
Då flödet mot dikesbotten i alla tidpunkter erhållits kunde hydrografer 
plottas. Eftersom flödesvolymen motsvarades av integralen av 
hydrografen kunde flödesvolymen till dikesbotten (utan infiltrations-
förlusterna) beräknas genom approximering av arean under hydrografen. 

Numerisk stabilitet (enligt ekvation 12) uppnåddes i modellen genom att 
använda ett tidsintervall (∆t) på 60 s och olika avståndsintervall (∆x) för 
vägbanan, stödremsan och dikesslänten då dessa delar har olika 
ytegenskaper och lutningar som påverkar flödena. Vägbanan delades in i 
sex avståndsintervall och stödremsan och dikesslänten i tre avstånds-
intervall vardera. Detta gav ∆x på 2,83 m för vägbanan; 0,17 m för 
stödremsan respektive 0,93 m för dikesslänten. Modellen räknade 
flödena under en tidsperiod på 60 min. 

De värden på Mannings tal som användes i modellen behöver inte 
stämma överrens med verkligheten specifika fall men de är troligtvis 
relativt goda uppskattningar. Ett test gjordes då Mannings tal på 
vägbanan, stödremsan och dikesslänten justerades något i modellen för 
att se hur detta skulle påverka flödena. Dock gav det inte någon stor 
skillnad på flödena så att små variationer av Mannings tal borde påverka 
resultaten i studien i någon stor utsträckning. 

Beräkning av infiltrationsförluster 

Infiltrationsförluster för olika kornstorlekar i stödremsan och i dikes-
slänten undersöktes med avseende på deras respektive infiltrations-

Fig. 17. Uppsättning av avstånds- och tidpunkter (i,j) för den finita differens-
metoden som användes till grund för att beräkna flöden till dikesbotten med den 
kinematiska vågmodellen. Denna uppsättning gäller för flöden nedströms den 
studerade sektionen med vägbanan, stödremsan och diksslänten för att slutligen få 
flöden till dikesbotten. Varje skärningspunkt i uppsättningen motsvarar en finit 
differenslösning för vattendjupet och flödet på den specifika avståndspunkten (i) 
och den specifika tidpunkten (j). 
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förmåga. Dikesslänten undersöktes som mellankornig jord och stöd-
remsan undersöktes som grovkornig vid nylagd och finkornig efter en 
tids igensättande. De olika jordtypernas potentiella infiltrations-
hastigheter över tiden beräknades med Hortons ekvation (Ekvation 2) 
för samma tidssteg som ställdes upp för flödena i den kinematiska vågen, 
d.v.s. för varje minut under 60 min. Som parametervärden i Hortons 
ekvation användes tillgängliga typvärden för de olika jordtyperna som 
undersöktes (Tabell 1). 

För att Hortons ekvation skulle gälla antogs det infiltrerade vattnet få 
dränera fritt eftersom överbyggnaden bestod av ett grovkornigt dräner-
ande material. Överbyggnaden och dikesslänten antogs vidare vara direkt 
opåverkade av grundvattnet då terrassdräneringen och diket motverkar 
att grundvatten tränger upp i överbyggnaden och i dikesslänten. 

För att undersöka hur infiltrationen påverkade avrinningen till 
dikesbotten, behövdes volymerna av det vatten som inte infiltrerade i 
stödremsan och i dikesslänten. Volymen vatten till dikesbotten motsvar-
ades av integralen mellan den totala infiltrationskapaciteten för stöd-
remsan och dikesslänten och hydrografen för flöden till dikesbotten. 
Genom att beräkna arean mellan dem då de plottades tillsammans 
(Fig. 18-21) kunde avrinningsvolymerna till dikesbotten fås. 

RESULTAT  

Hur mycket vatten som nådde dikesbotten skiljde sig mycket beroende 
på stödremsans och dikessläntens respektive kornstorlekar samt på 
regnets intensitet. Nedan presenteras resultaten från de fyra studerade 
regnen var för sig. 

Månadsregnet 

Vid regnet med en månads återkomsttid och 10 min varaktighet som 
undersöktes infiltrerades all nederbörd i stödremsan och i dikesslänten 
som antogs falla på vägen, stödremsan och i slänten (Tabell 5, Fig. 18). 
En nylagd stödremsa, vilken klassades som grovkornig, hade vid ett 
sådant regn potential att infiltrera c:a 63 % av nederbörden som antogs 
falla på vägen. En något igentäppt stödremsa, som klassades som fin-
kornig, hade å andra sidan potential att infiltrera runt 40 % av 
avrinningen. En mellankornig dikesslänt hade vid ett regn av denna typ i 
sig själv potential att infiltrera all nederbörd. 

Enligt nederbördsdata som sammanställdes från 2004-2007 var c:a 80 % 
av alla sammanhängande nederbördstillfällen under ett år mindre än 
2,9 mm, vilket var den nederbördsmängd som motsvarade detta månads-
regn. 

Sexmånadersregnet 

Sexmånadersregnet med 10 min varaktighet som undersöktes, vilket 
motsvarade en nederbördsmängd på 5,1 mm, kunde ses som något av ett 
gränsfall då ytavrinning når dikesbotten, om än mycket små mängder 
vatten. 0,4 l/m vägsträcka och 2 l/m vägsträcka skulle nå dikesbotten då 
stödremsan var nylagd respektive något igensatt. Det mesta av infiltra-
tionen skedde vid detta regn i dikesslänten och inte i stödremsan som vid 
månadsregnet (Tabell 5, Fig. 19). 

Enligt nederbördsdatan från 2004-2007 förekom nederbörd större än 
denna nederbördsmängd i genomsnitt c:a 20 gånger per år, vilket ungefär 
motsvarade 10 % av alla sammanhängande nederbördstillfällen under ett 
år. 
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Tvåårsregnet 

Vid regnet med två års återkomsttid och 10 min varaktighet som 
undersöktes, nådde betydligt större mängder ytavrinning dikesbotten än 
vid sexmånadersregnet. Volymen vatten som nådde dikesbotten uppgick 
till runt 33 l/m vägsträcka. Detta motsvarade en total infiltration i 
stödremsan och dikesslänten på c:a 80 % av nederbörden som antogs 
falla på vägbanan, stödremsan och i dikesslänten. Infiltrationen i dikes-
slänten var den huvudsakliga vid denna regnintensitet. En reducering på 
toppflödet med 50 % kunde också avläsas ur resultatet (Tabell 5, 
Fig. 20). 

Tioårsregnet 

Vid regnet med 10 års återkomsttid och 20 min varaktighet som 
studerades infiltrerade runt 53 % av nederbörden i stödremsan och i 
dikesslänten. Det mesta av infiltrationen skedde vid detta regn i 
dikesslänten. Avrinningsvolymerna till dikesbotten uppgick här till c:a 
170 l/m vägsträcka. I resultatet sågs även en reducering av toppflödet 
med c:a 33 % (Tabell 5, Fig. 21). 

Tabell 5. Avrinning som når dikesbotten (% och l/m vägsträcka) vid nederbörd 
med de olika studerade regnen vid en mellankornig dikesslänt och olika karaktärer 
på stödremsan. 

Avrinning som når dikesbotten (% av nederbörden) 

Nederbördens 

återkomsttid och 
varaktighet 

En månads 

återkomsttid och 
10 min varaktighet 

Sex månader 

återkomsttid och 
10 min varaktighet 

Två års 

återkomsttid och 
10 min varaktighet 

10 års 

återkomsttid 
och 20 min 
varaktighet 

Stödremsans karaktär  
   

Grovkornig  (nylagd) 0 0,4 19 45 

Finkornig (något igensatt) 0 2,2 23 49 

Avrinning som når dikesbotten (l/m vägsträcka) 

Stödremsans karaktär     

Grovkornig (nylagd) 0 0,4 30 164 

Finkornig (något igensatt) 0 2 36 178 

Fig. 18. Hydrografen för avrinningsflöden från det studerade regnet med en månads 
återkomsttid och 10 min varaktighet utan infiltrationsförluster (blå graf). 
Stödremsans och dikessläntens potentiella infiltrationskapacitet samt den totala 
infiltrationskapaciteten är också plottade (röd, grön resp. lila graf). 
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Fig. 19. Hydrografen för avrinningsflöden från det studerade regnet med sex 
månaders återkomsttid och 10 min varaktighet utan infiltrationsförluster (blå graf). 
Stödremsans och dikessläntens potentiella infiltrationskapacitet samt den totala 
infiltrationskapaciteten är också plottade (röd, grön resp. lila graf). 

Fig. 20. Hydrografen för avrinningsflöden från det studerade regnet med två års 
återkomsttid och 10 min varaktighet utan infiltrationsförluster (blå graf). 
Stödremsans och dikessläntens potentiella infiltrationskapacitet samt den totala 
infiltrationskapaciteten är också plottade (röd, grön resp. lila graf). 

Fig. 21. Hydrografen för avrinningsflöden från det studerade regnet med 10 års 
återkomsttid och 20 min varaktighet utan infiltrationsförluster (blå graf). 
Stödremsans och dikessläntens potentiella infiltrationskapacitet samt den totala 
infiltrationskapaciteten är också plottade (röd, grön resp. lila graf). 
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DISKUSSION  

I detta diskussionsavsnitt kommer först studiens metodik och felkällor 
att diskuteras. Därefter övergår fokus till resultaten och jämförelser med 
de tidigare studierna inom området för att sedan knyta an till 
föroreningsproblematiken vid motorvägar och dagvattenhanteringen vid 
Förbifart Stockholm. 

Metoddiskussion 
Metodiken i denna studie omfattade en rad antaganden som påverkar 
resultaten och tolkningen av dem, vilka täcks upp för i denna diskussion. 

De studerade nederbördsintensiteterna 

De nederbördsintensiteter och varaktigheter som studerades var för 
kortvariga och intensiva regn. Det kan dock inte sägas att ytavrinningen 
och infiltrationen vid alla månadsregn, tremånadersregn o.s.v. sker såsom 
de studerade regnen gjorde. Exempelvis innebär ett månadsregn med en 
längre varaktighet men lägre intensitet också en större mängd nederbörd. 
Därmed infiltrerar inte alla månadsregn på samma sätt som månads-
regnet med endast 10 min varaktighet. Skulle två regn med samma 
nederbördsmängd men olika intensiteter studeras och jämföras, skulle 
troligtvis det mindre intensiva regnet infiltrera i stödremsan i en större 
utsträckning eftersom mer tid ges för vattnet att infiltrera då. De relativt 
intensiva regn som studerats i denna studie var däremot intressanta med 
tanke på att de är dimensionerande för ledningar. 

Den kinematiska vågmodellen 

Enligt tidigare studier som gjorts inom området ger den kinematiska 
vågmodellen goda uppskattningar av flöden i tid och rum, vilket 
motiverade valet av att använda just denna. Begränsningar i hur modellen 
ställdes upp i denna studie var att tid- och avståndsintervallen inte kunde 
göras så små som eventuellt hade varit önskvärt. Detta av rent praktiska 
skäl då beräkningarna utfördes i Excel som är ett kalkylprogram och som 
begränsade antalet genomförda operationer. För en noggrannare och 
matematiskt mer stabil modell, med mindre tid- och avståndsintervall, 
skulle det därför vara fördelaktigt om modellen kördes i ett dator-
program med programspråk, som exempelvis Matlab. För att utföra 
beräkningar med små tid- och avståndsintervall vid mycket långvariga 
regn (säg flera timmars varaktighet) är det också att rekommendera att 
använda ett datorprogram med programspråk, då uträkningarna i Excel 
skulle bli alltför ohanterliga och innebära mycket hårdkodning. Däremot 
har valet av programvara i denna studie inte påverkat resultaten i någon 
större omfattning, eftersom regnen som undersöktes var kortvariga och 
flödesberäkningarna kunde utföras inom riktlinjerna för numerisk 
stabilitet för modellen (Ekvation 12). 

En nackdel med den kinematiska vågmodellen är att den inte kan 
behandla eventuella uppdämningseffekter. Detta sågs vid flödesöver-
gången från vägbanan till stödremsan då stödremsan är av ett grövre 
material (med lägre Mannings tal) än vägbanan. Däremot kan det tänkas 
att det i verkligheten kan ske en oönskad uppdämning vid stödremsan 
om den har samma lutning som vägbanan. 

Infiltrationen och övriga förluster 

De parametervärden som användes vid beräkning av infiltrationen i 
Hortons ekvation är endast typvärden och för att få en mer exakt bild av 
infiltrationen i en specifik jord bör parametervärden tas fram genom 
infiltrationsmätningar på platsen. Däremot kan infiltrationen skilja sig åt 
mellan årstider och regntillfällen, varför det kan vara svårt att få exakta 
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parametervärden även då mätningar görs. Infiltrationen i studien är 
baserad på att jordmaterialen är homogena och isotropa, vilket inte är 
fallet eftersom materialegenskaperna i en jord varierar. Trots detta kan 
typvärdena på parametrarna som använts ge en fingervisning om hur 
infiltrationen varierar mellan olika jordtyper. 

Infiltrationsberäkningarna i denna studie med Hortons ekvation tar inte 
hänsyn till markens ursprungliga vattenhalt. Marken är ofta fuktig redan i 
början av regnet och den har då inte samma förmåga att infiltrera vatten 
som om den vore torr. Detta innebär att flödena till dikesbotten ur 
denna synpunkt skulle kunna vara något underskattade i storlek, då 
mindre vatten skulle infiltrera i en jord som redan är fuktig från ett 
föregående regn. En lägre infiltrationsförmåga i marken blir det även då 
det är tjäle i marken, vilket skulle kunna innebära att flöden vid den 
första snösmältningen skulle kunna vara något underskattade. 

Förluster, förutom infiltrationen, som kan tänkas ske vid ytavrinning av 
detta slags är lagring i markens ojämnheter, interception, evapotran-
spiration, stänk från vägbanan och via sprickor i asfalten. Dessa förluster 
togs dock inte med i beräkningarna i denna studie. Hur mycket vatten 
som markens ojämnheter och interceptionen på vegetationen kan lagra 
och hur mycket som kan avdunsta eller infiltrera därifrån var något 
svåruppskattat och valdes att inte tas med i beräkningarna. Enligt 
litteraturen kan speciellt ojämnheterna lagra relativt stora mängder 
vatten, motsvarande små till medelstora regn. Eftersom dessa aspekter 
uteslöts ur beräkningarna är flödena till dikesbotten troligtvis något 
överskattade ur denna synpunkt. 

Mängden vatten som lämnar vägbanan genom stänk och hur långt från 
vägbanan detta vatten landar var svåruppskattat utan vidare under-
sökningar och togs inte heller hänsyn till. För att dessutom få möjliga 
maximala och dimensionerande flöden till dikesbotten, vilket var 
önskvärt här, var förlusterna via stänk inte heller nödvändiga att ta i 
beaktande. Vid ett scenario med exempelvis mycket tät trafik, som 
resulterar i en stor andel stänk från vägen, bör däremot flödena till 
dikesbotten ses som något överskattade. 

Asfalten har antagits vara helt impermeabel, vilket efter en tid inte är 
fallet. Vissa avrinningsförluster genom sprickor i asfalten kan med tiden 
uppkomma som kan minska avrinningsvolymerna till diket och också ge 
en ökad infiltration och vattenhalt i överbyggnaden. 

Efter en tid i drift sätts stödremsan igen av partiklar från trafiken och hur 
fort detta igensättande kommer att ske kan vara svårt att förutsäga. 
Däremot kan det tänkas att det i Förbifart Stockholm sker relativt snabbt 
då en stor mängd partiklar kommer att frigöras. 

Resultatdiskussion 

Enligt resultaten från det studerade månadsregnet kommer allt vatten att 
infiltreras i stödremsan och i dikesslänten och inget kommer att nå 
dikesbotten. Enligt Bäckström et al (2006) skulle allt regn upp till 2 mm 
infiltrera i diket, vilket så långt kan tyckas överrensstämma ganska väl 
med resultatet från denna studie eftersom det studerade månadsregnet 
som motsvarade ett regn på 2,9 mm infiltrerade helt. Däremot visar 
denna studie att först vid en nederbördsmängd på 5,1 mm (motsvarande 
det undersökta sexmånadersregnet), började avrinning nå dikesbotten. 
Med tanke på de faktorer som togs upp i metoddiskussionen är det 
dessutom högst troligt att flödena till dikesbotten är något överskattade 
och därför är det möjligt att all avrinning skulle infiltrera även vid 
sexmånadersregnet. 
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Av resultaten från denna studie att döma skulle regn mindre än c:a 5 mm 
ta andra vägar (infiltration i stödremsan och dikesslänten) än att 
transporteras via diket till en dagvattendamm. Möjligheten att genomgå 
rening i dagvattendammarna för avrinning vid nederbördstillfällen 
mindre än 5 mm kan därmed komma att gå förlorad. Vidare är det alltså 
möjligt att avrinningen från regn större än c:a 5 mm når dikesbotten och 
eventuellt kan komma att bidra med flöden till dammarna. Hur mycket 
vatten som infiltrerar varierar däremot med förhållandena i slänten. 
Exempelvis når större mängder vatten dikesbotten då slänten är lerig 
eller mer finkornig. 

Enligt Paulsson (2008) skulle vägdagvattnet statistiskt sett nå dikesbotten 
upp till fyra gånger per år vid de undersökta dikesslänterna. Resultaten 
från denna studie visar på mer frekvent avrinning mot dikesbotten där 
det potentiellt skulle kunna inträffa ungefär 20 gånger per år från en 
mellankornig dikesslänt. Denna differens kan delvis bekräfta miss-
tankarna om att flödena till dikesbotten är något överskattade i denna 
studie men beror med stor sannolikhet också på att dikesslänterna var 
mer än dubbelt så långa i studien av Paulsson (2008) än den slänt som 
beräknats för i denna studie. 

Hansson (2010) och Hansson et al (2005) fann att den dominerande 
flödesvägen för ytavrinningen var via infiltration nära vägkanten och i 
stödremsan vid en nybyggd väg. Resultaten i denna studie kan visa på 
liknande flödesvägar som studierna av Hansson (2010) och Hansson et al 
(2005). Vid det studerade månadsregnet infiltrerade det mesta (63 %) av 
avrinningen i stödremsan då denna var nylagd. Eftersom c:a 80 % av alla 
sammanhängande nederbördstillfällen som undersöktes från 2004-2007 
var mindre än månadsregnet skulle det innebära att majoriteten av 
avrinningen från nederbördstillfällena under ett år kommer att infiltrera i 
den nylagda stödremsan. Med tiden, och en något igensatt stödremsa, 
kommer enligt resultaten istället något större andelar av ytavrinningen att 
infiltrera i dikesslänten än i stödremsan. Vid de större och högintensiva 
regnen visar resultaten att stödremsans karaktär inte spelar någon stor 
roll för den totala infiltrationen eftersom det mesta av infiltrationen ändå 
sker i dikesslänten vid dessa regn. 

Det vatten som infiltrerar i stödremsan kommer att perkolera vidare i 
överbyggnaden. Med en igensatt stödremsan och en ökad infiltration i 
dikesslänten kommer även det mesta av vattnet som infiltrerar i 
dikesslänten att tränga in och perkolera i överbyggnaden. Väl i över-
byggnaden kommer det mesta av vattnet att ledas vidare till recipienten 
via vägens terrassdränering på de sträckor där sådan finns. Det vatten 
som inte leds bort via terrassdräneringen kommer att röra sig vidare mot 
undergrunden (Fig. 22). 

Resultaten från de studerade årsregnen (tvåårsregnet och tioårsregnet) 
visade på relativt stora mängder vatten till dikesbotten. Vid sådana stora 
nederbördsmängder, vilka antingen inträffar vid långa återkomsttider 
eller vid längre varaktigheter vid mindre intensiva regn, verkar det därför 
troligt att vatten skulle nå fram till dagvattendammarna. Sådana 
regnmängder inträffar dock inte mer än några få gånger per år. Dock bör 
det uppmärksammas att även vid dessa större nederbördsmängder 
infiltrerar majoriteten av ytavrinningen i stödremsan och dikesslänten 
vilket också ger en effektiv reducering av toppflödena. Reduceringen 
kommer att avbelasta dagvattenledningsnätet från höga flöden vid 
intensiva regn. Samtidigt bör det tas i beaktande att stora mängder vatten 
istället kan komma att belasta terrassdräneringen vid de intensiva regnen. 
Av det största studerade regnet, tioårsregnet, som motsvarade en 
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nederbördsmängd på 18,1 mm, kunde så mycket som c:a 53 % infiltrera i 
stödremsan och dikesslänten. Detta kan jämföras med resultat från 
studien av Davis et al (2011) enligt vilken totala volymer och flöden vid 
nederbördstillfällen upp till 30 mm minskade märkbart i dikena. 

Föroreningsproblematiken 
I och med smutspulsen och det faktum att infiltrationshastigheten är 
som störst i början av infiltrationsförloppet och i början av regnet, är det 
troligt att en stor del av föroreningarna också infiltrerar i marken i början 
av infiltrationen. Det vatten som når dammarna efter transporten i diket, 
vilket det eventuellt gör vid högintensiva eller långvariga regn, kan därför 
tänkas innehålla en mycket mindre andel föroreningar än vad 
ytavrinningen direkt på vägbanan gör. Risken finns då att dammarna inte 
får möjlighet att utföra den rening som de var tänkta för. 

De föroreningar som följer med vattnet in i överbyggnaden, vilket 
troligtvis är den största delen av dem, kommer att renas till viss del där 
genom fastläggning på överbyggnadsmaterialet. Däremot kan det tänkas 
att fastläggningen inte ger en tillräcklig rening eftersom materialet 
mestadels är grovkornigt krossmaterial (i dränerande syfte) som inte har 
någon stor specifik yta. Om stora mängder av vägdagvattnet leds bort via 
terrassdräneringen och om vattnet dessutom visar sig vara mycket 
förorenat skulle ett alternativ kunna vara att låta dräneringsvattnet från 
terrassdräneringen ledas till en dagvattendamm. Att ha ett högt vatten-
innehåll i vägkroppen är däremot inte önskvärt ur en vägkonstruk-
tionsynpunkt. Därför skulle en annan lösning kunna vara att utföra 
stödremsan och delvis dikesslänten täta för att förhindra infiltration i 
överbyggnaden via dem och på så sätt även leda större vattenmängder till 
dammen. 

Dagvattenhanteringssystem längs högtrafikerade vägar 
Vid utvärdering om ett planerat system för omhändertagande av 
dagvatten är den bästa tillgängliga tekniken i ett specifikt vägprojekt, bör 
fler faktorer tas i beaktande, såsom ekonomiska och miljömässiga 
faktorer. Att använda öppna gräsdiken vid sidan om en väg har, som 
tidigare nämnts, fler fördelar och funktioner än att bara fungera som 
infiltrationssystem för dagvatten, bl.a. för att dränera vägkroppen och ur 
trafiksäkerhetssynpunkt vid avåkningar. Då de dessutom är relativt 
kostnadseffektiva alternativ kan det vara svårmotiverat att använda sig av 
andra omhändertagande system. Däremot är det viktigt att vara 

Fig. 22. Principfigur för vägdagvattnets flödesvägar vid en vägsektion med 
terrassdränering. De heldragna blå linjerna visar vägdagvattnets dominerande 
flödesvägar och de blå streckade visar övriga möjliga flödesvägar. 
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medveten om och ha försiktighetsåtgärder i åtanke då mycket tyder på 
att infiltration av avrinnande vägdagvatten med föroreningar till stor del 
sker i stödremsan och i diket. Särskilt vid trafikolyckor spelar denna 
kunskap en betydande roll då det är viktigt att agera fort för att minimera 
potentiellt allvarliga miljökonsekvenser. 

Att vägdagvattnet troligtvis inte kommer att nå dikesbotten mer än vid 
enstaka regntillfällen per år kan innebära att dammarna inte tar emot 
några stora vattenmängder, åtminstone inte av mycket förorenat vatten. 
Annat vatten som når dammarna kan vara grundvatten som tränger upp i 
diket, direkt nederbörd i dammen eller dagvatten som på annat sätt än 
från vägavrinningen når diket och transporteras till dammen. Att det 
förorenade vattnet inte når dammarna kan innebära att dammarna 
överdimensioneras och faktiskt inte fyller sin tänkta funktion, att rena 
vägdagvattnet. Att bygga och underhålla dagvattendammar som tar emot 
vatten som i egentlig mening inte behöver renas kan då komma att kosta 
onödiga resurser. 

Vid bedömning av eventuell negativ inverkan på miljön från 
vägdagvatten är det också viktigt att se till recipientens egenskaper, vilken 
kan vara både grundvattnet eller t.ex. en sjö. Recipientens storlek, 
omsättningstid och skyddsvärde är några egenskaper som borde spela in 
vid bedömningen om belastningen och koncentrationerna till recipienten 
är skadliga. Samtidigt är det viktigt att se på recipienten ur ett större 
perspektiv och även lokalisera andra belastande verksamheter inom 
området som kan påverka dess vattenkvalitet. 

SLUTSATSER  

Den dominerande flödesvägen för avrinningstillfällena för de ytförlagda 
vägsträckorna i Förbifart Stockholm kommer att vara infiltration i vägens 
stödremsa för vidare perkolation i överbyggnaden. Vid högintensiva regn 
eller en något igensatt stödremsa kommer en större andel vatten istället 
att infiltrera i dikesslänten. Det vatten som infiltrerar i dikesslänten 
kommer troligtvis också i stor utsträckning att perkolera i över-
byggnaden. Majoriteten av avrinningen från nederbördstillfällena 
kommer därigenom inte att nå de projekterade dagvattendammarna utan 
kommer att ledas till recipienten via vägens terrassdränering där sådan 
finns. Det vatten som inte leds bort via terrassdränering kommer att röra 
sig vidare mot undergrunden. Eftersom majoriteten av avrinningen från 
nederbördstillfällena inte når fram till dammarna, kommer dammarna ur 
denna synpunkt inte att fylla sin funktion med att rena vägdagvattnet. 

Endast då nederbörden överstiger c:a 5 mm fås avrinning till dikesbotten 
som potentiellt kan ledas vidare mot de planerade dagvattendammarna. 
Detta inträffar statistiskt sett runt 20 gånger per år vid en mellankornig 
dikesslänt. Däremot är det högst troligt att det vatten som potentiellt når 
dagvattendammarna vid regntillfällen större än c:a 5 mm inte innehåller 
några stora mängder föroreningar p.g.a. smutspulsen och det faktum att 
infiltrationen är som störst i början av regntillfället. Även ur denna 
synpunkt finns det en risk att dagvattendammarna inte får fylla sin 
funktion med att rena vägdagvattnet. Föroreningarna kommer till största 
del att följa vattnets dominerande flödesväg, d.v.s. genom infiltrationen i 
stödremsan. Vad som händer med föroreningarna i det vatten som 
infiltrerar i stödremsan och perkolerar i överbyggnaden bör i fortsatta 
studier undersökas närmre så att inte mycket förorenat vatten leds till 
recipient via terrassdräneringen eller eventuellt går vidare mot 
grundvattnet. 
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Gräsklädda vägdiken är kostnadseffektiva alternativ för dagvatten-
hantering och är dessutom viktiga för vägkroppens dränering och för 
säkra avåkningsytor. Däremot kan det ifrågasättas om de är den bästa 
tillgängliga tekniken för avledning av vägdagvatten från högtrafikerade 
vägar mot dagvattendammar. Att dessutom konstruera och underhålla 
dagvattendammar som inte fyller sin tänkta funktion kan komma att 
kosta onödiga resurser. Vidare studier behövs för att undersöka om 
endast dikena, utan vidare vattentransport till dammar, skulle fungera 
som omhändertagande och renande system för avrinnande vägdagvatten 
vid högtrafikerade motorvägar . Utrymme bör även ges för att utforska 
effektivare lösningar, med mindre infiltrationsförluster i vägområdet, för 
avledning av vägdagvatten till dagvattendammarna. Dessa forsknings-
aspekter är viktiga i arbetet med att uppnå uppsatta miljömål och direktiv 
för att skydda yt- och grundvatten. 
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