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 FÖRORD 
HK/PP
Sektionen för projekteringsmetodik 1990-02 
ROLF SVAHN 

FÖRORD

Föreliggande skrift, som anger beräkningsmetoder för hydraulisk dimensionering av diken, 
trummor, ledningar och vattenmagasin, utkom i första utgåvan 1984. Den utarbetades då 
av en projektgrupp, bestående av: 

Tommy Bäckström Vägverket, projektledare 
Anders Håkansson Vägverket 
Kjell Westman Vägverket 
Bertil Nordkvist Vägverket 
Martin Källgren Scandiaconsult, utredningssekreterare 

Skriften har nu setts över i sin helhet, omarbetats på vissa avsnitt och ges ut i ny upplaga. 
Arbetet med den nya upplagan har bedrivits av: 

Bertil Nordkvist Vägverket, VFE, projektledare 
Sture Lindahl VIAK Göteborg 

På avsnittet om dimensionerande vattenföring, naturmark har SMHI bidragit med värdefull 
hjälp.

Skriften redovisar metoder för beräkning av de mer vanligen förekommande fallen. Vid 
situationer som ligger utanför de i skriften angivna samt i de fall då krav på särskilt hög 
noggrannhet föreligger, bör vattenföringsuppgifter inhämtas från SMHI. Detta bör även 
ske om uppgifterna skall ingå i ansökan till vattendom, där dessa uppgifter är av väsentlig 
betydelse.
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2.5.3 AVLEDNING AV DAGVATTEN 

2.5.3.00 ALLMÄNT 

.0 Allmänt

Med avledning av dagvatten avses uppsamling och bort ledning av 
förekommande vatten såsom regn- och smältvatten samt framträngande 
grundvatten.

I naturlig terräng finns avledningssystem i form av bäckar, åar, floder etc. 
Dessa system kan förändras genom ingrepp i terrängen. Även små ändringar 
i lutning, vattenföring och vattenstånd kan påverka naturliga avlednings-
systern. Dessa ändringar kan medföra skador såsom försumpning och 
erosion innan avledningssystemet kommit i balans igen. 

Det är därför viktigt att vid en vägs inpassning i terrängen stor hänsyn tas till 
naturliga vattenavledningssystem och ej i onödan förändra dessa system. 
Stor hänsyn tas också till omgivande terräng. Då kommer vägen i minsta 
möjliga grad att påverka de naturliga avvattningssystemen vilket även ger 
lägsta kostnad. 

.1 Lagar och förordningar

När det gäller avledning av dagvatten i samband med vägar kan följande 
lagar och förordningar vara tillämpliga: 

Vattenlagen (VL) 
Miljöskyddslagen (ML) 
Ledningsrättslagen (LL) 
Anläggningslagen (AL) 
Lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (VAL) 
Hälsovårdsstadgan (HS) 
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- Vattenlagen (VL)

VL (1984-01-01) berör dagvattenavledning i samband med vägar under 
begreppet markavvattning med särskilda bestämmelser i 5 kap, för vägar spec. 
9-13 §§. Torrläggning av mark genom dikning behandlas också under 
begreppet markavvattning. 

Såväl markavvattning som olika former av byggande i vatten enligt tidigare 
nomenklatur, t ex utloppsledning i ett vattendrag, överledning av dagvatten 
till annat avrinningsområde eller dämning kallas gemensamt vattenföretag. 
För vattenföretag krävs tillståndsplikt med vissa undantag enligt 4 kap. 

De flesta kapitel i VL är generella för olika typer av vattenföretag. 

- Miljöskyddslagen (ML)

ML reglerar allmänna tillåtlighetsregler om lokalisering och iakttagande av 
försiktighetsmått för bl a dagvattenutsläpp. Lagen är inriktad på ytvatten-
skyddet. Enligt ML:s mening är dagvatten att betrakta som avloppsvatten om 
vattnet härrör från stads- eller byggnadsplanelagt område. 

- Ledningslagen (LL)

LL innehåller bestämmelser om och säkerställer ledningsägarens rätt att 
bygga och bibehålla ledningar över annans mark. 

- Anlägningslagen(AL)

Enligt AL kan anläggning inrättas om den är gemensam för flera fastigheter 
och om den fyller en funktion av stadigvarande betydelse för dessa. 

Beträffande servitut, se jordabalken 14 kap. Här regleras möjligheten för en 
fastighet att i visst hänseende nyttja eller ta i anspråk en annan fastighet för 
ändamål som är av stadigvarande betydelse. 
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- Lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (VAL)

VAL är endast tillämplig för vatten och avlopp inom verksamhetsområde som 
fastställts av länsstyrelsen. 

Lagen reglerar huvudsakligen i tre typer av frågor: 
- Skyldighet att anordna allmän VA-anläggning 
- Rättsförhållande mellan huvudman och fastighetsägare/brukare 
- Prövningsförfarande 

- Hälsovårdsstadgan (HS)

HS kan endast bli tillämplig för att motverka sanitär olägenhet och därvid gäller kap 
7 paragraferna 38-42. 

Stadgans efterlevnad bevakas av hälsovårdsnämnden i varje kommun. 

.2 Föreskrifter och beskrivningar

Byggnadstekniska föreskrifter och allmänna råd (BYA) är en allmän material- och 
arbetsbeskrivning för vägarbeten. BYA utges av Statens Vägverk. Mark AMA är en 
allmän material- dvs arbetsbeskrivning för markarbeten. Mark AMA används 
normalt vid samordnat samhälls byggande. För ledningsarbeten används Mark 
AMA som komplement till BYA. Mark AMA utges av AB Svensk Byggtjänst. 

Statens Vägverk utger normer för brobyggnader dvs konstruktioner med fri öppning 
större än 3,0 m. Bronormerna (TB 103) innehåller regler med kommentarer för 
projektering, konstruktion och utförande av broar och andra konst byggnader inom 
vägverkets verksamhetsområde. 
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Föreskrifter för ledningsarbeten inom väg- och gatuområde (DD 104) redogör 
för hur ledning för vattenförsörjning, avlopp och elkraft får framdragas inom 
väg- och gatuområde. Utges av Statens Vägverk. 

Svenska vatten- och avloppsverksföreningen (VAV) utger skrifter och normer 
rörande vatten- och avloppsanläggningar såsom exempelvis: 

- val av rörmaterial och brunnar 
- läggning och underhåll av ledningar 
- anvisning för täthetsprovning etc. 
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2.5.3.01  DIMENSIONERANDE VATTENFÖRING 

.0 Allmänt

Väg utgör i allmänhet en barriär mot vattenflöden i den ursprungliga naturmarken. 
Flödande vatten över allmän väg får ej förekomma. 

Allmänt kan nämnas att de största flödena från naturmark alltid inträffar när naturens 
magasin (mark- och grundvatten, sjöar etc.) är fyllda, vilket oftast är fallet på våren i 
samband med snösmältningen. Kortvariga men intensiva sommarregn förmår inte 
tillnärmelsevis fylla magasinen. I urbana (bebyggda) områden, är förhållandena helt 
motsatta. Där saknas i allmänhet magasin. Intensiva regn, som inträffar sommartid, får 
där största flödeseffekten. 

De beräkningsmetoder som här redovisas ger inga garantier för att inte ännu större 
flöden undantagsvis kan inträffa. Detta gäller särskilt för naturliga vattendrag i flack 
terräng, där en marginell ökning utöver beräknad högsta högvattenföring (HHQ) kan 
medföra stora skador genom översvämning. Detta kan inträffa vid avsmältning efter 
snörika vintrar, särskilt om isdämningar uppstår nedströms det känsliga läget. 

Vid fjällterräng bör särskilt risken för isdämning beaktas. När en sådan isdämning 
släpper kan stora momentana flöden uppstå nedströms dämningen. Likaså kan de 
dimensionerande flödena öka påtagligt om kalavverkning sker inom 
avrinningsområdet. Inverkan på flödet kan vara långvarigt, upp till 10 år. 

Om vattendrag syneförrättats kan uppgift om vattenföring hämtas från 
förrättningsakten. Det är härvid viktigt att flödets status såsom återkomsttid etc. anges.
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Om vattendom skall sökas inhämtas uppgifter om vattenföring. 

1. Vid större oreglerade vattendrag från Sveriges Meteorologiska 
och Hydrologiska Institut (SMHI). 

2. Vid reglerade vattendrag från lantbruksnämnden i respektive län 
eller från regleringsföretaget. 

I andra fall beräknas vattenföring enligt nedan. 

.1 Dimensioneringsgrunder

Broar dimensioneras för vattenföring med 50 års återkomsttid. Trummor och 
diken dimensioneras i naturmark för vattenföring med 50 års återkomsttid och 
i urban mark med 10 års återkomsttid. Vid speciella fall, där dämning medför 
betydande olägenheter, kan det vara motiverat att öka trummans/dikets 
kapacitet utöver vattenföring vid 10 års återkomsttid. 
Dagvattenledningar dimensioneras normalt för vattenföring med 2 års åter-
komsttid, vid instängda områden 5 år. Beroende på vägens/gatans karaktär, 
trafikbelastning, geometriska utformning, lokala förhållanden, lågpunkt, 
skaderisk, byggnadskostnader etc. kan dock dagvattenledning behöva 
dimensioneras för vattenföring med längre återkomsttid. Bedömningar görs 
från fall till fall. När kommunal ledning berörs tas även hänsyn till aktuell 
kommuns praxis. 

Återkomsttiden vid dimensionering av trummor och diken i urban mark bör 
vara la år. 

Förhållandet mellan vattenföring med 10 års respektive 50 års återkomsttid 
kan sättas till l: 1,4. 

För kontroll av den valda konstruktionen, dike, bro, trumma eller ledning 
skall samtliga ingångsvärden liksom vald beräkningsmetod anges. Även den 
teoretiskt framräknade säkerhetsfaktorn redovisas. 

kapacitetdEfterfråga
kapacitetgTillgängliaktorSäkerhetsf
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.2 Naturmark 

- Allmänt

Med naturmark avses här avrinningsområde med hårdgjorda ytor mindre än 
0,5 % av hela området. Då den hårdgjorda ytan är större än 0,5 % se avsnitt .3 
och .4. 

Efterföljande formler gäller för oreglerade vattendrag. Många av de större 
vattendragen är reglerade genom dammar för kraftverk etc. Även de små 
vattendragen kan vara reglerade i en eller annan form t ex genom gamla 
dammar där reglering sker för drift av s.k. minikraftverk, mindre sågverk, 
kvarnar etc. Vid dessa dammar kan reglering ske på sådant sätt att vatten 
samlas i damm under icke arbetstid och vatten släpps igenom vid pågående 
verksamheter. 

Stor observans bör också ägnas de värden som erhålles vid beräkning av 
områden av begränsad storlek. Sådana områden kan ge höga momentanflöden 
på grund av hastigt avrinningsförlopp och avsaknad av naturliga ut 
jämningsmagasin. En bedömning av framräknade värdens rimlighet får i 
dessa fall göras med hjälp av kännedom om områdets topografi och 
geologiska förutsättningar, växlighet etc. 

Naturliga vattendrag kan indelas i olika klasser m h t påverkande faktorer. 

SMHI* har utarbetat ett antal olika formler som gäller för vissa speciella 
områden. De villkor som ställts upp för respektive formels giltighet måste 
respekteras.

Vid beräkning av vattenföring kan något av följande två alternativ väljas. 

Avses vattendom sökas eller då föreslagna tekniska lösningar kan medföra 
risk för stora olägenheter eller stora kostnader bör karaktäristiska 
vattenföringsuppgifter inhämtas från SMHI för aktuell beräkningspunkt 
genom att till dem ange beräkningspunktens läge. 

I övriga fall beräkna med hjälp av följande formler och ekonomisk och/eller 
topografisk karta sökta flödesvärden. 

*f. Statshydrologen Ragnar Melin och SMHI. 
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- Benämningar

Följande benämningar har använts: 
Avrinningsområde N km2

Vattenföring Q m3/s
Specifik vatten avrinning q l/s km2

Sjöyta, total inom N S km2

Sjöyta, närmast uppströms belägna sjön Sk km2

Årsnederbörd p mm 
Årsavdunstning A mm 
Återkomsttid T månader/år 
Korrigerad sjöprocent Pk %

HHQ50 = högsta högvattenföring (T = 50 år) 
MHQ = medelhögvattenföring (medeltal av högsta årliga vattenföring) 
MQ = medelvattenföring (års medelvärde för lång period) 
Mq = specifik medelvattenavrinning (MQ omräknat till l/s km2)
MLQ = medellågvattenföring 
LLQ = lägsta lågvattenföring 

- Beräkning av MHQ 

Avrinningsområde till och med 10 km2

Vid beräkning av vattenföring kan man gå till väga på följande sätt där 
formler enligt SMHI tillämpas. 

1. Bestäm normal årsnederbörd på orten (p mm) ur SMHl's årsbok 
"Månadsöversikt över Väderlek och vattentillgång". Finns ej 
uppgift på den ort som söker kontakta SMHl's Klimatbyrå 

2. Bestäm års avdunstning dels från landyta och dels från sjöyta (A 
mm) med hänsyn till breddgrad och höjd över havet ur diagram 
fig. 01.22. 
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3. Bestäm avrinningsområdets storlek (N km2), t ex med hjälp 
av topografisk karta. 

4. Bestäm total sjöyta (S km2) inom avrinningsområdet och 
lägg därtill ännu en gång ytan av närmast uppströms 
belägna sjö (Sk km2). 

Detta innebär att den sjö som i vattendraget ligger närmast 
uppströms det aktuella snittet tilldelas dubbelt så stor vikt 
som övriga sjöar. 

5. Beräkna 100
N
SSP k

k

6. Beräkna
864000*365

10)( 6APMq  l/s km2 för land resp. sjö (A 

hämtas ur fig. 01.22) 

7. Bestäm MQ ur sambandet 

310SNMqMQ landland

310SMqMQ sjösjö

sjöland MQMQMQ

8.
MQ
MHQ  bestäms ur diagram fig. 01.23. 

Interpolera för N mellan 5 och 10 km2.

Avrinningsområde större än 10 km2

Bestäm ingångsvärden enligt punkterna l till 5 nedan och ansätt på 
tillämplig formel under punkt 6. 
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1. Bestäm avrinningsområdets storlek (N km2), t ex med hjälp av 
topografisk karta. 

Märk dock att för avrinningsområden över 50 km2 (för norra 
Sverige 100-150 km2) kan arealuppgifter hämtas ur "De svenska 
vattendragens arealförhållanden", utgivna av SMHI i ett antal 
olika delar uppdelade efter flodområden. 

2. Bestäm total sjöyta (S km2) inom avrinningsområdet och lägg 
därtill ännu en gång ytan av närmast uppströms belägna sjö 
(Skkm2).

Detta innebär, att den sjö som i vattendraget ligger närmast upp-
ströms det aktuella snittet tilldelas dubbelt så stor vikt som övriga 
sjöar.

3. Beräkna 100
N
SSP k

k

4. Bestäm medelvattenavrinningen Mg i 1/s km2 ur 
avrinningskartan figur 01.24A och 01.24B. Bilda ett medelvärde 
över området om avrinningen varierar inom detta. 

5. Beräkna MQ ur formeln s
mNMqMQ

3310

6. Bestäm MHQ för avrinningsområdet. 

Inom vissa områden i Sverige har speciella formler konstruerats. 
Inom övriga områden tillämpas mera generella formler, se nedan. 
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Tab. la
Större fjällvattendrag, norra;
Torneälv t o m Umeä1v
N  400 km2 PK  25 % 
MHQ = MQ(8.90-0.0005N-0.15 PK)

Tab. lc
Mindre fjällvattendrag

60 N 2 400 km2 PK  82 % 
MHQ = MQ 00.74 - 0.0057 N - 0.1 
PK)

Tab. 3
Skogsälvar i Norrland syd Luleälv 
och nordvästra Svealand
N  350 km2 PK  20 % 
MHQ = MQ (8.21 - 0.00076 N - 0.23 
PK)

Tab. 3b
Små vattendrag i Norrland
10  N  75 km2

MHQ = MQ (13.77 - 0.076 N - 0.203 
PK)

Tab. 4a
Större vattendrag i mellersta och
södra Sverige
N  600 km2 Mq  10 1/skm2
MHQ = Mq (4.72 - 0.00017 N - 
0.097 PK)

Tab. 4c
Mindre vattendrag i mellersta och 
södra Sverige
100 km2  N  600 km2

MHQ = MQ (5,73 + 0.00015 N - 
0.14 PK)

Tab. 1b
Större fjäll vattendrag, södra:
Ångermanälven t o m 
Västerdalälven
N  300 km2 PK  35 % 
MHQ=MQ=MQ(9.14-0.0011N-
0,12PK)

Tab. 2
Fjällälvar, blandade fjäll- och 
skogsområden
N  6000 km2 PK 2 20 % 
MHQ = MQ (7.10 - 0.000072 N-
0.21 PK)

Tab. 3a
Skogsälvarna norr om Luleälv

MHQ = MQ (11,7 - 0.53 PK)

Tab. 4
Bohuslänska vattendrag
N  600 km2 Mq > 10 l/skm2

MHQ = MQ (9.32 - 0.001 N - 0.36 
PK)

Tab. 4b
Större vattendrag i mellersta och
södra Sverige
N  600 km2 PK  17 % Mq  10 
l/skm2 MHQ = MQ (5.69 - 0.24 PK)

Tab. 5
Små vattendrag i mellersta och
södra Sverige
10 km2  N . 75 km2 PK  45 % 

5,3
295,173,1

kPN
MQMHQ
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Är ingen av de ovan redovisade formlerna tillämpliga väljes den/de vars 
villkor ligger närmast det aktuella fallets. 

- Beräknin av HHQ50

Bestäm HHQ ur sambandet 

HHQ50 = 3MHQ  om Pk  5 % 

HHQ50 = 
15

3
5

KPMHQ  om 5 % < Pk < 20 % 

HHQ50 = 2MHQ  om Pk  20 % 

Vid små avrinningsområden upp till 10 km2, speciellt i sjöfattiga områden, 
kan dock momentana toppflöden erhållas som är högre HHQ. Denna effekt 
kan även inträffa när isdämning släpper. 

- Beräkning av MLQ

För avrinningsområden mindre än 10 km2 betraktas värdet MLQ = O. 

För områden större än 10 km2 användas någon av nedanstående formler. 

Tab. la
Större fjällvattendrag, norra: 
Torneälv t o m Umeälv
N  400 km2 PK  25 % MLQ = 
MQ (0,06 + 0,0043 P K) 

Tab. lc
Mindre fjällvattendrag
60  N  400 km2 PK  82 % 
MLQ = MQ (0,034 + 0,00025 N + 
0,0022 PK)

Tab. lb
Större fjällvattendrag, södra: 
Ångermanälven t o m Västerdalälven
N  300 km2 PK  35 % 
MLQ = MQ (0,07 + 0,00002 N + 
0,003 PK) 

Tab. 2
Fjällälvar
N  6000 km2 PK  20 % 
MLQ = MQ (0,14 + 0,000003 N + 
0,004 PK)

Anm. Om PK > 50 % måste formeln användas med stor försiktighet. 
Tab. 3
Skogsälvar i Norrland och
nordvästra Svealand
N  350 km2 PK 20 % 

MLQ = MQ (0,14 + 0,00002 N 
+ 0,009 PK) 

Tab. 4
Bohuslänska vattendrag
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N  600 km2 Mg > 10 1/skm2

MLQ = MQ (0,054 + 0,00015 
N + 0.005 PK

Tab. 4b
Större vattendrag i mellersta
och södra Sverige
N  600km2 PK  17 % Mq 

10 1/skm2

MLQ = MQ (0,15 + 0,014 PK)

Tab. 5
Små vattendrag i mellersta och
södra Sverige, söder om 
ungefär 61:a breddgraden
10 km2  N  75 km2 PK  45 
MLQ = MQ 
(0,036+0,0007N+0,005PK)

Tab. 3a
Skogsälvarna norr om Luleälv

MLQ = MQ (0,12 + 0,01 PK)

Tab. 4a
Större vattendrag i mellersta 
och
södra Sverige
N  600 km2 Mg  10 1/skm2

MLQ = MQ (0,15 + 0,00002 N 
+ 0,006 PK)

Tab. 4c
Mindre vattendrag i mellersta
och södra Sverige
100 km2 < N < 600 km2

MLQ = MQ (0.11 + 0.006 PK) 

Övriga områden belägna i norra 
Sverige norr om ungefär 61:a 
breddgraden
10 km2  N  70 km2

MLQ = MQ (0,.028 + 0,0015 N 
+ 0.003

Formlerna måste tillämpas med försiktighet inom områden med stor 
sjöprocent, såsom när den vägda sjöprocenten överstiger 25 %. För 
Vänerns, Vätterns och Hjälmarens utloppsvattendrag gäller de ej. 

- Beräkning av LLQ

För stora områden kan LLQ antas vara ungefär 0,5 MLQ. 
För mindre områden kan värdet vara väsentligt lägre 
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VERKLIG 
ÅRSNEDERBÖRD
MEDELVÄRDEN FÖR 
1931-60.

Kartan över årsnederbörden är 
baserad på uppmätta 
mängder, som i allmänhet är 
10-20 % mindre än den 
verkliga nederbörden, 
beroende på svårigheter att 
mäta nederbörd - i synnerhet 
snö vid hård vind. I allmänhet 
ökar nederbörden med höjden 
över havet. Effekten är 
påtaglig redan vid 
höjdskillnader på några tiotal 
meter, varför neder-
bördsfördelningen är betydligt 
mer komplicerad än vad 
kartan visar. De stora 
mängderna i de västra 
fjälltrakterna och på västsidan 
av Sydsvenska höglandet 
uppstår när luften vid västlig 
vind tvingas uppåt, med av-
kylning och förstärkt konden-
sation som följd. Det 
maximum som återfinnes 
innanför östkusten -tydligast i 
mellersta Norrland - 
uppkommer genom att luften 
vid pålandsvind brom-sas in 
över land och då tvingas i 
höjden. Minst nederbörd får 
området öster om fjällen i 
nordligaste Lappland. Det 
ligger i regnskugga och har 
låg temperatur med ringa 
fuktighet i luften som följd. 

Källa SMHI 
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.3 Urban mark

- Allmänt

Med urban mark avses här avrinningsområde med hårdgjorda ytor (gator, tak 
etc.) större än 5 % av hela området. Då den hårdgjorda ytan är mindre än 5 % 
se avsnitt .2 och .4. 

Benämningar

Dimensionerande vattenföring Qdim 1/s
Avrinningsområdets storlek  N km2

Avrinningskoefficient 
Medelintensitet av regn vid vald
återkomsttid och varaktighet i 1/s km2

Reducerad area Ar km2=  N km2

Framrinningstid F-tid min 

- Beräkning av dimensionerade vattenföring

För beräkning av dimensionerande vattenföring kan användas 
nettoytemetoden, rationella metoden eller tid-areametoden. 

I samtliga fall beräknas dimensionerande vattenföring ur formeln 

rAiQdim

varvid bestämningen av aktuell regnintensitet (i) beror på val av metod. 

- Beräkning av reducerad area

Reducerad area är en fiktiv area. Vid beräkning av arean tillämpas en metod 
enligt publikation VAV P28. Denna baseras på normalvärden för koefficienter 
för olika ytor enligt tabell O 1.31 och för olika bebyggelse typer enligt tabell 
01.32
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- Nettoytemetoden

I det fall dagvattenavledning från en trafikled eller ett trafikledssystem avses 
kan en förenklad beräkningsmetodik tillgripas. Metoden är användbar då 
snabbavrinnande ytor upptar 4 % eller mer av den totala beräkningsytan. Som 
snabbavrinnande ytor i detta sammanhang räknas belagda ytor och vägslänter 
i lutning 1:3 och brantare. Slänternas yta beräknas här i horisontalplanet.

Metoden bygger på att de snabb avrinnande ytorna ger dimensionerande flöde 
varför endast dessa ytor ingår i beräkningen. 

Metoden är inte tillämplig för tätortsbebyggelse i allmänhet, den förutsätter 
ytor av förhållandevis stor längd i jämförelse med bredden, vilket ger en 
specifik avrinningskurva. 

Härmed erhålles. 
Ar= total areal snabbavrinnande ytor där avrinningskoefficienten sätts = 1. 

Flödet beräknas med formeln ovan. 

Normalt väljs intensitetsvärdet för regn med 10 min varaktighet. 

Kontroll görs sedan mht rinntider till beräkningspunkten att inte annat inten-
sitetsvärde för tid överstigande 10 min ger högre flöde. 

Beräkning av rinntider enligt vad som antecknats under rationella metoder. 

- Rationella metoden

För att rationella metoden skall vara tillämplig krävs 
att regnets varaktighet sätts till den erforderliga rinntiden för att hela 

avrinningsområdet skall medverka till vattenföringen i 
beräkningspunkten

att området är i det närmaste rektangulärt 
att området är i det närmaste homogent. 
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Uppfylls inte ovanstående villkor kan området delas in i delområden, som 
vart och ett uppfyller villkoren. Därefter sker en sammanvägning av 
beräknade vattenföringar till summerad maximivattenföring. 

För att bestämma varaktighet och därmed aktuell regnintensitet krävs 
först en beräkning av rinntid. För beräkning av rinntider kan följande 
värden på vattenhastighet användas: 

Ledningar i allmänhet 1,5 m/s 
Tunnel och större ledningar 1,0 m/s 
Dike och rännsten 0,5 m/s 
Markyta 0,1 m/s 

Aktuell regnintensitet bestäms ur tabell 01.37 eller 01.38 som gäller för 
orten genom att parametern för nederbördsintensitet (Z-värdet) uttages i 
karta fig. 01.36. För noggrannare bestämning, se Byggforskningsrapport 
R18:1979. "Regional fördelning av nederbördsintensitet - en 
klimatologisk analys". Sätt varaktigheten = beräknad rinntid och bestäm 
motsvarande regnintensitet i tabellen för vald återkomsttid. 

Härefter bestäms 
rAiQdim

Tid-areametoden

Tid-areametoden är mer allmängiltig än rationella metoden eftersom den 
mer i detalj utgår från varje delområdes speciella karaktär. Vidare kan 
vilket varaktighetsvärde som helst större än 3 min läggas till grund för 
dimensionering. Hänsyn tas även till samverkanseffekter mellan olika 
delområden. 
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Beräkningsgång:

1. Dela in beräkningsområdet i lämpliga delområden, där 
vattendelarna bildar naturliga gränser. Behövs ytterligare 
uppdelning väljs isokroher - dvs. linjer genom punkter som 
representerar en viss rinntid för dagvattnet att nå 
beräkningspunkten - på sådant sätt att lämpligt stora och 
någorlunda homogena delområden bildas. Se Hg 01.33. 

2. Bestäm Ar för respektive område - enligt ettdera av de tidigare 
redovisade sätten - och för in värdet i tabell. Se tabell 01.34. 

3. Bestäm och för in i samma tabell värden för ledningslängd, 
dikes längd och rinnsträcka på mark. 

4. Ansätt i samma tabell värden på rinnhastigheten enligt 
följande:

 Ledningar i allmänhet 1,5 m/s 
 Tunnel och större ledningar 1,0 m/s 
 Dike och rännsten 0,5 m/s 
 Markyta 0,1 m/s 

Justera dessa värden om speciella förhållanden råder. 

5. Beräkna rinntiderna för varje delområde och bestäm 
framrinningstid - dvs. den rinntid som dagvattnet får från den 
från beräkningspunkten längst bort belägna isokronlinjen. Se 
tabell 01.34. 

6. Beräkna för varje delområde i generaliserad form hur områdets 
deltagande area ökar med ökad regnvaraktighet, dvs. en 
rätlinjig tillväxt från O till fullt värde som sedan bibehålles till 
dess framrinningstid uppnåtts. Vanligtvis upprättas en tid-
areakurva med ytenheten ansatt efter y-axeln och tiden efter x-
axeln. Se fig. 01.35A. 

7. Varje graf inordnas i x-led mot en gemensam tidsaxel som 
representerar tidsaxeln för det totala beräkningsområdet. Se 
fig. 01.35A. 
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8. Bilda en summationkurva med bidrag från varje deltagande 
område. Denna summationskurva dras ut i tidsaxelns riktning 
tills värdet för max framrinningstid erhålles. 
Summationskurvan åskådliggör hur stor areal som vid varje 
tidpunkt bidrar med vattenflöde i beräkningspunkten. Se fig. 
01.35B

9. Kopiera summationskurvan med x-axel på transparent papper. 

10. Lägg den kopierade kurvan ovanpå ursprungskurvan så de 
sammanfaller helt. Förskjut därefter den kopierade kurvan åt 
höger längs x-axeln stegvis med 5 min steg motsvarande resp. 
regnvaraktighet. För varje steg åskådliggör den kopierade 
kurvan hur stor areal som vid varje tidpunkt upphör med 
bidrag till vattenflödet i beräkningspunkten. Se fig. O 1.35C. 

11. Bestäm för varje steg av regnvaraktighet maxdifferensen 
mellan summationskurvan för ökning av deltagande area och 
motsvarande kurva för minskning av deltagande area. Ange 
värde i tabell 01.39 i kolumn Ar max på rad för respektive 
varaktighet tr. Se tabell 01.39. 

12. Bestäm parametern för nederbördsintensitet - Z-värdet - för 
orten enligt karta fig. 01.36. Med hjälp av Z-värdet erhålls 
nederbördsuppgifter enligt tabell 01.37 och 01.38. I exemplet 
har valts Oskarshamn med Z = 12. 

13. För in dessa regnintensiteter för respektive varaktighetsvärden. 
Se tabell 01.39. 

14. Multiplicera Ar max med motsvarande regnintensitet och för in 
vattenföringen. Det högsta värdet är dimensionerande 
vattenföring. Se tabell 01.39. 



  28 
VÄGVERKET 
 1990-02 

28



  29 
VÄGVERKET 
 1990-02 



  30 
VÄGVERKET 
 1990-02 

EXEMPEL PÅ AREALER OCH RINNTIDER 

Längsta sträcka, m Längsta rinntid, min   
Område

Red
area
Ar km2 Ledning Dike Mark Lednin

g Dike Mark Tot F-tid 

1-11 0,024 550 - 200 7 - 33 40 - 
1-2 0,033 500 - 150 8 - 17 25 8 
2-21 0,012 400 - 150 8 - 25 33  
2-3 0,016 300 - 150 3 - 17 20 3 
3-4 0,014 400 - 170 7 - 57 64 64 

SUMMA 0,099 S:a 75 

Tabell 01.34 

Inringade värden bildar framrinningstiden. 
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EXEMPEL PÄ BERÄKNING AV VATTENFÖRING 

Regnvaraktighet
minuter 

Regnintensitet
l/s km2

Ar max 
km2

Vattenföring
l/s

5 16 700 0,017 284 
10 11 100 0,034 377 
15 9 000 0,049 441 
20 7 400 0,063 466 
25 6 300 0,073 460 
30 5 500 0,080 440 
35 5 000 0,086 430 
40 4 500 0,091 410 

Tabell 01.39 

Enligt tabellen uppnås maximal vattenföring vid regnvaraktighet 20 min. 
Dimensionerande vattenföring i valt exempel vid punkt l uppgår således till 
466 l/s. 

.4 Naturmark och urban mark

När den hårdgjorda ytan inom ett avrinningsområde utgör mellan 0,5 % och 5 
% av hela området kan inte i förväg avgöras huruvida avrinningen från 
naturmarken eller den urbana marken ger störst vattenföring. Därför måste 
beräkningar genomföras såväl av maximal vattenföring från naturmark enligt 
.2 som av maximal vattenföring från urban mark enligt .3. Därefter 
dimensioneras efter högsta erhållna värde. 
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2.5.3.02 HÖJDLÄGESBESTÄMNING 

.0 Allmänt 

Följande faktorer har betydelse vid bestämning av dikes, trummas eller 
lednings höjdläge 

- torr läggningsbehov 
- sjunkning (marksättning) 
- fallförhållande 
- vattenstånd (vattendjup vid MQ) 

Höjdläge för trumma eller ledning bestäms genom att från bestämmande 
lågpunkt subtrahera torrläggningsdjup, beräknad sjunkning, beräknat fall och 
vattendjup vid inloppet till trumma eller ledning vid medel vattenföring. 

.1 Torrläggningsbehov 

Väghållare är skyldig att tillgodose markägarens möjlighet till torrläggning av 
mark genom att anordna vattengenomlopp i vägen enligt följande: 
Torr läggning till 

- 1,2 m djup vid åker och äng enligt vattenlagen 
- 0,8-0,9 m djup vid betesmark enligt praxis 
- 0,7 -0,9 m djup vid skogsmark enligt praxis 

Vid höjdbestämning av dike eller vattengenomlopp skall hänsyn tas till 
sjunkning och fall enligt nedan. 

Bestämmelsen om torrläggning till 1,2 m djup är inte tvingande. Enligt 
vattenlagen görs undantag om kostnaden för att utföra vattengenomloppet är 
avsevärt större än värdet av den beräknade skadan om arbetet inte utförs. 
Väghållaren behöver i detta fall inte bekosta arbetet utan kan i stället ersätta 
den beräknade skadan. 
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.2 Sjunkning 

Sjunkning av marken, marksättning, sker i vissa jordar vid dränering. 
Storleken av denna sjunkning kan på vissa jordar, framför allt lös lera, dy 
jordar och mossar bli avsevärd. På övriga jordar kan som regel bortses från 
denna faktor. 

Lantbruksnämnderna har ofta kännedom om olika områdens och jordars 
sjunkningsbenägenhet.

.3 Fallförhållande 

För höjdbestämning av dike, vattengenomlopp eller ledning kan torrläggning 
av markområden som ligger på betydande avstånd från beräkningspunkten 
vara avgörande. Det är därför viktigt att alla lågt liggande delar inom 
avrinningsområdet kontrolleras med hänsyn till utloppsmöjlighet. Vid små 
lutningar kan markavvägning erfordras av de lägre partierna med tanke på 
förhållanden som erforderlig dikeslutning, trumhöjd samt torrläggningsdjup. 

Det måste vidare klargöras om huvudavloppet är öppet, täckt eller en 
kombination av bådadera. Hänsyn måste också tas till ev. framtida ändringar. 

I detta senare fall kan det ofta bli aktuellt att inom en snar framtid lägga om 
ett öppet dike till täckt, för att på så vis få bättre brukningsmöjlighet. I ett 
sådant fall bör, redan vid projekteringen av vägen, hänsyn tas till detta genom 
att beräkna större fall på avloppet för att i framtiden kunna lägga igen dikena 
med rör. 

.4 Vattenstånd 

Vid trummas förläggning i vattendrag, sund etc. måste hänsyn tas till medel-
vattenståndet vid medelvattenföring.
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2.5.3.03 DIKEN 

.0 Allmänt 

För torrläggning av vägens överbyggnad avleds yt- och dräneringsvatten. 
Normalt sker detta genom diken. Med avseende på dikets utformning och 
placering i förhållande till vägkroppen benämns diket skärningsdike, grunt 
dagvattendike, bankdike, överdike eller i samband med dränering täckdike. 
Dike kan även erfordras för avledande av dagvatten till recipient. Diken bör 
ges en minsta lutning av 5 ‰. I undantagsfall kan öppna diken ges en minsta 
lutning av 2 ‰ 

- Skärningsdike

Dikets uppgift är att dränera samt ta emot 
och avleda drän- och ytvatten från såväl 
vägen som omgivande terräng. Skärnings-
dike utförs som V -format dike med djupet 
0,3 m under vägens terrasseringsplan. 
Dikets släntlutning framgår av normalsek-
tioner för vägen. 

- Grunt dagvattendike

Diket utförs grundare än skärningsdike, tar 
enbart emot och avleder ytvatten från vägen 
och omgivande terräng och utförs normalt 
med 0,5 m djup under vägens översta. Om 
undergrunden består av dränerande material 
och grundvatten ytan ligger minst 1,0 m 
under terrassytan erfordras ej särskild drän-
ering av vägkroppen. Om grundvattenytan 
ligger högre än 1,0 m eller om under-
grunden består av tätare jordarter utförs sär-
skild dränering med rör. 
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- Bankdike

Från vägsynpunkt erfordras inte dike 
där vägens terrassyta ligger mer än 
0,3 m över omgivande mark och där 
vattensamling ej befaras. Vid 
sidolutande mark erfordras ett dike 
på vägens övre sida för att avleda 
lokala vattensamlingar om detta är 
enklare och billigare än att avleda 
vattnet genom banken med trumma. 
Även på vägens nedre sida kan dike 
erfordras för att hindra vatten från 
vägen att rinna över angränsande 
mark. Bankdiken utförs ofta så att 
den inre slänten direkt övergår till 
vägslänten. Markbankett kan också 
utföras.

- Överdike

Föreligger risk för erosion, 
svallisbildning eller nedrinnande 
ytvatten som kan skada en 
skärningsslänten utförs överdike. 
Avståndet mellan överdike och 
släntkrön bör vara 0,5-5 m. Det 
större måttet väljs vid, kraftigt 
erosionsbenägna jordarter. 

Oftast baseras beslut om avståndet 
på geoteknisk bedömning eller 
undersökning.

Diket ges ett djup beroende på 
beräknad vattenmängd, dock ej 
mindre än 0,5 m och med en minsta 
lutning 5 ‰. 

Avlopp från överdike till 
skärningsdike utförs så att erosion ej 
uppstår i slänt. Om möjligt avleds 
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över dike till terrängdike. 
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.1 Utformning 

- V-format dike

Skärnings-, bank- och överdike utförs 
normalt som V -dike. Överdike utförs 
normalt med släntlutning 1: 1,5. Flackare 
släntlutning utförs om så erfordras med 
hänsyn till materialets rasvinkel. 

- Trapetsformat dike

För avledning av större vattenmängder eller 
vid risk för erosion erfordras dike med en 
bottenbredd som anpassas till aktuell 
vattenföring, s k trapetsformat dike. 

Val mellan V-format dike och trapetsformat dike görs med hänsyn till vatten-
föring, lutningsförhållande, släntlutning och jordart. I lätteroderad jordart bör, 
vid brantare släntlutning än 1:2, trapetsformat dike väljas då härigenom 
vattenhastigheten blir lägre och erosionsrisken mindre. Vid dike med konti-
nuerligt flöde bör trapetsformat dike väljas. 

- Stenfyllt dike

Vid risk för svallisbildning bör dikesslänter göras 
branta (helst vertikala). Diket fylls i sådana fall 
med makadam eller sten. 
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.2 Dimensionering 

Dike dimensioneras för vattenföringar beräknade enligt principerna i avsnitt 
.01.

Vid dimensionerande vattenföring får vatten i skärningsdike stiga högst till i 
höjd med halva överbyggnadens tjocklek. 

Följande nomogram (fig. 03.21-24) kan tillämpas för varierande vattenföring, 
bottenlutning och släntlutning. 

Ur nomogrammen erhålls vattendjupet för en viss vattenföring. Ur släntlut-
ning, vattendjup och bottenbredd kan den våta arean bestämmas. Ur samban-
det vattenföring = vattenhastigheten x våta arean kan vattenhastigheten 
bestämmas. Denna bör begränsas så att erosionsskydd ej erfordras annat än på 
utsatta ställen (riktningsändringar, utlopp etc.). 

Följande riktvärden bör gälla för största vattenhastigheten: 

Den lägre vattenhastigheten gäller vid gräns mot finare kornfraktion. Med 
utgångspunkt från den lutning som terrängen medger väljs dikessektionen så 
att vattenhastigheten hålls under den angivna största vattenhastigheten för 
respektive jordart. 
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.3 Erosionsskydd 

Där risk för erosion föreligger måste botten och slänter förses med 
erosionsskydd. Se även avsnitt .03.2. Erosionsskyddet dimensioneras enligt 
BY A. 

.4 Dränering 

 Allmänt

Täckta diken med dränerande ledning utförs för torrläggning av vägens 
överbyggnad då öppna diken med tillräckligt djup ej utförs. Drän1edning 
byggs även för dränering av åkermark eller för att avskära 
grundvattenströmmar. 

- Dimensionering

Dränledningar bortleder ned trängande yt- och grundvatten. Mängden ned-
trängande ytvatten är liten. Då grundvatten skall dräneras kan vatten-
mängderna bli stora. En geohydrologisk utredning kan erfordras för 
bestämning av vattenmängder vid och konsekvenserna av en grundvatten-
sänkning.

Kring dränledning erfordras filter material för att hindra omgivande 
finmaterial att komma in i ledningen. 

Dränledning ansluts till dagvattenledning via brunn med sandfång eller till 
öppet dike. Brunnar anordnas med ett inbördes avstånd av ca 100 m. 
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- Vägdränering

Dränledning placeras under inner-
slänt, ränn dal eller gångbana och 
så att den ej skadas vid sättning av 
räcken, vägmärken, stolpar, lägg-
ning av kabel o dyl. 

Dränledning byggs vanligen för 
dränering till samma djup som 
öppet dike, 0,3 m under 
terrassplanet, rörets hjässa läggs 
högst 0,2 m under terrassplanet. 
För avskärning av grundvatten-
strömmar kan krävas större djup. 

Till dränledningar används rör av 
tegel, plast eller betong. 

Rördimension bestäms förutom av vattenmängder och ledningslutning även 
av risken för igenslamning. 

Avledningskapacitet för dränrör av plast med korrugerad respektive slät 
insida framgår av nomogram fig. 03.41-42. Tegelrör med dimension 100 mm 
motsvarar i avlednings kapacitet plaströr med korrugerad insida och med 
dimensionen 113 mm. 

Dränledning bör ej läggas i mindre lutning än 5 ‰. 
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- Åkerdränering

Vid om- eller nybyggnad av väg på 
åkermark berörs ofta befintliga 
åkerdräneringar. Dräneringarna är 
normalt uppbyggda på stam- och 
grenledningar. Brunnar utförs 
enligt typritning fig. 05.77-79. 

Därvid skall eftersträvas att behålla 
samma dräneringseffekt som 
ursprunglig dränering. 

Åkerdränering bör ej läggas i 
mindre lutning än 2 ‰ 
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2.5.3.04 TRUMMOR 

.0 Allmänt 

Med trumma under väg avses ett vattengenomlopp, som är öppet i båda ändar 
och med fri öppning mindre än eller lika med 2,0 m. 

Vattengenomlopp med större fri öppning än 2,0 m benämns bro. 

Genom grundundersökningar skall djupet till fast botten och markens be-
skaffenhet i övrigt vid trumläget fastställas. 

Från grundläggningssynpunkt bör trumläget om möjligt väljas så att trumman 
ej korsar det befintliga vattendraget då grundförhållandena oftast här är 
sämre. 

Från utförandeteknisk synpunkt bör trumman läggas så vinkelrätt mot vägen 
som möjligt. Det är ofta en fördel att välja trumläge så att schaktning och 
läggning av trumman kan ske i torrhet. 

Från vattenföringssynpunkt får dock en förlängning av angränsande diken ej 
medföra att för dåligt fall erhålles. 

Markens användbarhet och gällande ägogränser skall beaktas. 

.1 Vattenståndsändring 

- Allmänt

I låglänta områden samt där vattenreglering förekommer kan en vatten-
ståndshöjning om någon cm vara oacceptabel. I kuperad terräng och vid 
oreglerade vattendrag kan däremot höjningar om flera dm godtas utan större 
olägenhet. Dock bör man beakta följande att höjningen av vattenståndet 
uppströms trumman samt vattenhastigheten genom den är kritiska faktorer. 
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- Likformig rörelse

Vid likformig rörelse i ett vattendrag är vattendjupet (h) och vattenhastigheten
(v) konstanta längs diket. Både vattenyta och energilinje är parallella med 
botten. Vattenstånds ändring uppkommer vid vatten hastighets förändringar 
som vid in- och utlopp samt av friktion mellan vatten och angränsande ytor. 

Vattenhastigheten i trumma kan praktiskt sättas lika på hela längden. 
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Vattenståndsändring (hd) vid trumma uppkommer genom 
- ändring vid inströmning, hdi
- ändring pga. friktion, hdf
- ändring vid utströmning, hdu

För att beräkna totalvattenståndsändring (hd) vid inloppet uppströms trumman 
gäller sambandet: 

LIhhhh

h
g
vhhh

g
vhhLI

dudfdid

dudfdid 22

2
2

2
2

Eftersom vattenhastigheten normalt minskar vid utloppet medför detta en 
höjning av vattenytan. Detta innebär att hdu blir negativt. 
Totalvattenståndsändring blir således: 

LIhhhh dudfdid

- Ändring vid inströmning

Ändring hdi vid inloppet kan tecknas som hastighetshöjden före inloppet 
minskat med hastighetshöjden i trumman vid inloppet och dels 
inströmningsförlusten, som beror på hur trummans inlopp är beskaffat. 

Denna förändring medför en sänkning av vattenytan och kan sammanfattas 
med formeln: 

g
vvCh idi 2

1
2
2

2
1
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där vl resp. v2 lika med vattenhastighet se fig. 04.11 
  C1= konstant där 
   C1 = 0,5 vid plötsligt förträngning med skarpa hörn, 
   Ci = 0,25 vid plötslig förträngning med runda hörn, 
   Ci = 0,1 vid trattformad förträngning 

- Ändring på grund av friktionsförlust

Ändring pga. friktion hdf medför en sänkning av vattenytan och beräknas med 
hjälp av Mannings formel: 

3422

2

RAM
LQhdf

där Q = Vattenföring m3/s

 L = Längd trumma m 
 M = Mannings tal 
 A = Effektiv våt area m2

 P = Våta perimetern 
 R = Hydraulisk radie A/P m 

Mannings tal kan erhållas ur diverse handböcker för olika trummaterial. 

- Ändring vid utströmning

Ändringen hdu vid utloppet kan tecknas som hastighetshöjden före utloppet 
minskat med hastighetshöjden nedströms trumman och dels 
utströmningsförlusten, som beror på hur trummans utlopp är beskaffad. 

Denna förändring medför en höjning av vattenytan och kan sammanfattas 
med formeln: 

g
vv

ch udu 2
1

2
2

2
1
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där vl resp. v2 lika med vattenhastighet se fig. 04.11 

 Cu=konstant där 
  Cu=1,0 vid plötslig sektionsökning 
  Cu=0,5 vid avrundad sektionsökning 
  Cu=0,2 vid trattformad sektionsökning 

- Sammanfattning

I många praktiska fall kan emellertid hdf sättas lika med vattenytans sänkning 
i det orörda diket och får därigenom ingen höjande verkan och i de fall man 
väljer in- och utströmningsförlusten med värden motsvarande plötslig 
sektionsförändring dvs. Ci= 0,5 och Cu= 1,0 så kan den totala vattenstånds-
ändringen sammanfattas med formeln: 

g
vv

g
vv

hd 2
11

2
5,01

2
2

2
1

2
2

2
1 ;

g
vv

hd 2
5,1

2
2

2
1

Ändring m h t utströmning hdu är ofta av så liten storleksordning att den är 
försumbar, varför där speciella hänsyn ej erfordras följande formel kan 
användas:

g
vv

Chd 2
1

2
2

2
1

1
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.2 Vattenhastighet 

Vattenhastighet vid genomlopp bestäms av vattendragets lutning och even-
tuell dämning. Stor lutning liksom stor dämning medför hög vattenhastighet. 
Vattnets tilloppshastighet erhålls genom att i en närliggande karakteristisk 
sektion beräkna vattnets area i tvärsnittet och dividera vattenföringen med 
arean v = Q/A. 

Vid vattenhastigheter större än l m/s bör behov av erosionsskydd kontrolleras. 

.3 Dimensionering 

- Allmänt

Vid dimensionering bör man beakta följande: 

- Låt höjningen av vattenståndet uppströms trum-
man samt vattenhastigheten genom den, vara 
kritiska faktorer. 

- Räkna inte med hela trumarean utan låt högsta 
vattenstånd ligga på 75 - 85 % av trummans 
höjd.

- En lågbyggd trumma med flat botten avbördar 
normala vattenmängder effektivare än en 
cirkulär trumma. 

Trumma dimensioneras för vattenföringar beräknade enligt principerna i 
avsnitt .01 
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- Vattendragets lutning

Trumma och nedströms beläget dike utgör en enhet. Energilinjen för dike och 
trumma studeras så långt bort att en bestämmande sektion erhålls, dvs. den 
punkt i diket där nedströmsvattenytan ej påverkar vattenföringen uppströms. 
Dikeslutningen nedströms en trumma bör därför studeras på så lång sträcka 
att dämning i dike vid stora flöden ej påverkar avrinning genom trumman. 

Om utlopp sker i sjö eller annan fri vattenyta och denna är dimensionerande 
tas denna vattenyta som utgångspunkt för beräkningar av energilinjen för dike 
och trumma. 

Genom SMHI m fl institutioner, hamnkontor etc. kan uppgifter på karaktäris-
tiska vattenstånd erhållas. 

- Minimilutning

En trumma bör ges sådan lutning att vattenhastigheten blir tillräckligt stor för 
att inte fasta partiklar ska sjunka till botten och avlagras. Trumman sägs då 
vara självrensande. 

För att en trumma med säkerhet ska bli självrensande bör en vattenhastighet 
av 0,5-0,6 m/s uppnås. 

Trumma bör dock ej läggas i mindre lutning än följande: 

Dimension mm Minimilutning ‰ 
300 6 
400 5 
500 4 
600 3 
800 och större 2 

Självrensningshastigheten uppnås med dessa lutningar för en fyllningshöjd av 
ca 25 % och med en vattenföring av ca 10 % av kapaciteten vid fylld sektion. 
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- Maximilutning

Trumma av betong kan från arbetsteknisk synpunkt utföras i lutning upp till
200 ‰. Trumma av plåt utförs i högst 20 ‰ lutning bl a med hänsyn till 
risken för slitage vid materialtransport. 

Vid trummans dimensionering bör dock - med hänsyn till kostnad för elimine-
ring av erosions risken vid in- och utlopp - ej räknas med större vattenhastig-
het än 1 m/s utan särskild kontroll av erosionsbenägenheten. 

Ekonomiska och praktiska synpunkter bör vara vägledande vid val av åtgärd. 

Vid stor höjdskillnad mellan trummans in- och utlopp kan lutningen tas ut 
med hjälp av störtbrunn. Detta behandlas i avsnitt 05.7. 

- Våt area

Följande beräkningsgång tillämpas. 

- Vattenföring Q beräknas enligt .01 
- Vattendjup h i dike erhålls ur nomogram fig. 03.21-.24 
- Vattenhastighet, v2 i dike beräknas genom sambandet Q/A där A be-

räknas ur formel vid resp. nomogram fig. 03.21-.24 
- Bestäm max tillåten vattenståndsändring enl. avsnitt 04.1 
- Beräkna vattenhastigheten i genomloppet v1 enligt avsnitt 04.1 

(passningsförfarande) 
- Beräkna erforderlig våt area i genomloppet = Aerf = Q/v 1 

För att förenkla beräkningarna och minimera däm-
ningen bör vattenhastigheterna v1 och v2 vara ungefär 
lika stora. 
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- Fyllnadsgrad

Utöver ferA  som normalt skall ligga på ett högsta vattenstånd av 75 -85 % av trum-
mans höjd, krävs ett areal tillskott så att is, grenar, ris o dyl. kan passera utan risk för 
igensättning.

SAMBANDET MELLAN FYLLNADSHÖJD, VATTENFÖRING OCH VATTEN-
HASTIGHET SAMT AREA VID CIRKULÄR LEDNING 

För att förhindra underspolning ska trumman läggas något djupare än teoretiskt 
bestämt höjdläge. 

Vid bestämning av höjdläget ska dessutom optimalt utnyttjande av effektiva arean 
beaktas. Normalt medför detta att trumman förläggs djupare än vad som erfordras av 
andra skäl. 
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Erforderlig effektiv trumarea beräknas. Därefter beräknas erforderlig trum-
dimension med hänsyn till den begränsade sektionen. Ur förhållandet h/D 
enligt tig 04.32 kan för h1 respektive h2 ur A-kurvan i diagrammet tig 04.31 
de icke vattenförande areorna utläsas i % av hela den cirkulära arean. 

- Val av dimension

Antag till en början en trumdimension som har ca 30 % större area än den 
erforderliga. Variera läggningsdjupet under den teoretiska bottenprofilen för 
den antagna dimensionen. Ur förhållandet h/D enligt fig. 04.31 kan areorna 
för cirkulär trumma motsvarande h1 och h2 i fig. 04.32 beräknas. Vid icke 
cirkulär sektion kan arean beräknas teoretiskt eller också kan grafisk 
bestämning tillämpas. Arean för den valda dimensionen minskad med areorna 
motsvarande h1 och h2 jämförs med den erforderliga arean. Förfarandet 
upprepas med olika dimensioner och nedtryckningsdjup tills dess att minsta 
dimension med tillräcklig våt area erhålls. 
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.4 Val av trumma 

- Utformning

Utformning väljs med hänsyn till vattenföringens karaktäristika såsom stor-
lek, hastighet, dämning etc. 

- Minimidimension

Små vattenföringar och låga hastigheter ökar risken för sedimentering. Därför 
är det väsentligt att trumdimension väljs, förutom för maximiflöden, även 
med hänsyn till risken för sedimentering. 

Av underhållstekniska skäl bör därför följande minimidimensioner i mm 
tillämpas. 

Där svåra isförhållande, svallis eller andra särskilda skäl föreligger tas hänsyn 
till dessa förhållanden vid bestämning av trumdimension. 
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- Trumtyp

Val av trumma skall ske med hänsyn till grundförhållande, överfyllnadshöjd, 
trafiklast, transporter till byggnadsplatsen, sättet för montering etc. lågbyggda 
plåttrummor får ej utnyttjas vid större överfyllning än 2 m och får ej utföras 
på mark med dålig bärighet utan särskild utredning. 

.5 Fysikalisk - kemisk analys 

Fysikalisk-kemisk analys av vattnet ska utföras med avseende på korrosion på 
zink, stål och betong i de fall dessa uppgifter saknas. Materialval för trumma 
sker med avseende bl a på dessa analyser. 

I de fall vattnet är mycket aggressivt t ex industriavlopp, eller har hög salthalt 
t ex havsvatten vid västkusten, erfordras särskild utredning. 

.6 In- och utlopp 

- Hopkoppling

Vid en diameter av l 000 mm eller mera skall de yttersta rören i varje 
trumände hopkopplas på en längd av minst 3,0 m för att hindra dessa att 
stjälpa utåt. Risk för tjällyftning vid trumändar bör beaktas. 

- Erosionsskydd

När materialet kring trumänden är sådant att risk för urspolning föreligger 
anordnas ett skyddande filter. Filter som erosionsskydd utförs enligt BYA där 
sådant erfordras med hänsyn till vattenhastighet 
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2.5.3.05 DAGVATTENLEDNINGAR 

.0 Allmänt 

Med rörledning avses ett vattengenomlopp som är försett med särskild 
intagsanordning. Med dagvattenledning avses rörledning för transport av Yt- 
och grundvatten. Vattenintag till ledning sker som regel genom brunn. Öppna 
diken kan i vissa fall ersättas med dagvatten ledning. Detta förhållande gäller 
dels vid topografi som ger oacceptabelt djupa diken, dels inom bebyggda 
områden där trummor och diken är mindre lämpliga av sanitära skäl och 
utrymmesskäl. I första hand eftersträvas i sådana fall att avleda vattnet i 
ledningar med självfall. När topografin är sådan att avledning med självfall ej 
är möjlig måste pumpning tillgripas. Denna lösning tillämpas när kostnaden 
för utförande av självfallsledning överstiger kostnaden att utföra pumpstation 
inklusive dess framtida drift och underhåll. 

Vid projekteringsarbetet utförs erforderliga grundundersökningar vars resultat 
ska ligga till grund för val av material och utförande. 

.1 Dimensionering 

- Allmänt

Ledning dimensioneras för yt- och dränvatten från vägområdet samt vatten 
från omgivande avrinningsområde. 

Ledning dimensioneras för vattenföring beräknad enligt principerna i avsnitt 
.01. Ledning dimensioneras för helt fylld sektion. Något av följande nomo-
gram kan då användas. Se fig. 05.11 och 05.12. 
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- Nomogram
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.2 Minimidimension 

Ledning för självfall samt dykarledning ges som regel ej mindre dimension än 
225 mm vid betongrör och ej mindre än 200 mm för övriga rörmaterial. 

Tryckledning från pumpstation ges ej mindre dimension än 100 mm. 

.3 Minimilutning 

En ledning som med självfall ska avleda dagvatten måste ges sådan lutning att 
vatten hastigheten blir tillräckligt stor för att inte fasta partiklar ska sjunka till 
botten och avlagras. Ledningen sägs då vara självrensande. 

För att en självfallsledning med säkerhet skall bli självrensande bör en 
vattenhastighet av 0,6 m/s uppnås. För dykarledning bör en vattenhastighet av 
cirka 1,0 m/s eftersträvas. 

De minsta lutningar för ledningar som visat sig användbara i praktiken beror 
på dimensionen. Följande riktvärden föreslås gälla: 

Dimension mm Minimilutning 0/00 
225 5,0 
300 3,0 
400 2,5 
500 2,0 
600 1,5 
800 och större 1,0 

Självresningshastigheten uppnås med dessa lutningar för en fyllnadshöjd av 
ca 40 % och med en vattenföring av ca 25 % av kapaciteten vid fylld sektion. 
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.4 Maximilutning 

Om ledningslutningen överstiger 200 ‰, bör övervägas om segjärnsrör eller 
stålrör skall användas. 

.5 Förläggning 

Inom tätort är utrymmet för ledningar begränsat såväl i plan som i höjd. Dag-
vattenledningarna måste projekteras bl a med hänsyn till korsande och 
anslutande ledningar. 

Normalt förläggs dagvattenledning på högre nivå än renvatten- och spill-
vattenledning.

Renvattenledningens nivå bestäms av frostfria djupet i snöröjd mark. Se fig. 
05.61. Vid grundare förlagd ledning erfordras isolering. 

Dagvattenledning läggs ovanför ren vattenledning då vådan av frysning ej är 
lika avgörande för funktionen som för övriga vattenförande ledningar. 

Läggning av dagvattenledning på frostfritt djup bör eftersträvas vid tjälfarliga 
jordarter. Om enbart dagvattenledning utföres läggs den som regel på frostfritt 
djup.

Tryckledning från pumpstation bör förläggas på frostfritt djup. 

Frostisolering av ledningar dimensioneras enligt VAV P 14. 
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.6 Rörmaterial 

- Allmänt

Som material i avloppsrör till markförlagda självfallsledningar används främst 
betong. Vid aggressiva förhållanden används med fördel plast. För tryck-
ledningar från pumpstation används plaströr eller segjärnsrör. Rören fogas 
med gummiring. 

Rör skall vara dimensionerade för största förekommande belastning av 
fyllning och trafik samt vara försedda med erforderliga yttre och inre korro-
sionsskydd. Tryckledning ska dessutom vara dimensionerad för högsta före-
kommande inre tryck inklusive tryckslag. 

- Kvalitetskrav

Rör och rördelar skall vara tillverkade efter normer och bestämmelser som 
framgår av Mark AMA. 

Tryckledningar skall täthetsprovas enligt Mark AMA. 

Beträffande täthetsprovning och spolning av självfallsledningar för dagvatten. 
Se BYA -84 samt BYA-NYTT kap Il. 
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.7 Brunnar 

Brunnar, ventiler m m utförs så att de blir till minsta möjliga hinder för väg-
hållningen och förläggs så att trafiken inte störs onödigt i samband med repara-
tionsarbeten. 

I väg med belagd yta skall betäckning ligga ca 5 mm under färdig vägbana. 
Betäckning i asfaltyta bör utföras teleskopiskt justerbar. I såväl grus- som olje-
grusväg skall betäckning ligga minst 100 mm under vägyta och vara övertäckt. 

Där trafik ej ska förekomma kan betonglock användas. 

- Brunnar

Dagvatten- och inspektionsbrunnar utförs normalt i betong. Vid plaströrsled-
ningar utanför körbar yta kan även inspektionsbrunnar av plast användas. 
Brunnar utförs med gummiringstätade fogar. Inspektionsbrunnar sätts med ett 
inbördes avstånd av normalt 70-80 m. 

Nedstigningsbar inspektionsbrunn av betong utförs enligt Mark AMA. Se fig. 
05.71 och 05.72. Brunn förses med gummiringsfog. 

Dagvattenbrunnar utföres normalt med minimidimension 400 mm och förses 
med sandfång. Se fig. 05.73. Där större slammagasin eller galler intag önskas 
utförs brunnar med dimension 500 mm. Brunn utförs med vattenlås då risk för 
igensättning föreligger. Då utlopp sker direkt i vägslänt kan dagvattenbrunn 
utan sandfång användas. Se fig. 05.74. Dagvattenbrunn i dike förses med 
intagsgaller av typ kupolsil. Se fig. 05.75. 

Dagvattenbrunnar sätts med ett inbördes avstånd av normalt 80 m. Vägyta som 
brunn ska avvattna bör ej överstiga 800 m2.
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För att minska ett genomlopps lutning kan brunn användas. Brunn förses med 
sandfång. Se fig. 05.76. 

Då vattengenomlopp måste ligga lägre än anslutande diken (s k dykarledning) 
utförs brunnar vid inlopp och utlopp. Se tig 05.77. Båda brunnarna förses med 
sandfång. Se fig. 05.72. Intag till brunn utförs genom håltagning i brunn. Intag 
förses med galler. 

Brunnar för dräneringsledningar utförs av betong. Se tig 05.78. Alternativt kan 
brunn av plastmaterial användas. I åkermark avslutas brunnen oftast minst 0,5 
m under markytan. 

Brunnar för dräneringsledningar då vattenlås erfordras utförs normalt av 
betong. Se fig. 05.79. 
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2.5.3.06 PUMPSTATIONER 

.0 Allmänt 

För avledning av dag- och dränvatten från instängda, lågt belägna områden 
kan pumpstationer erfordras, t ex vid trafiktunnlar. Från säkerhetssynpunkt är 
det angeläget att lågpunkter på motorväg och motortrafikled om möjligt av-
vattnas med självfallsledning. 

Vid utredning av dagvattnets bortledning från sådana områden skall en tek-
nisk-ekonomisk värdering göras mellan lösningar med självfallsledning och 
med pumpstation och tryckledning. Vid den ekonomiska jämförelsen tas hän-
syn till kapitalkostnaden samt drift- och underhållskostnaden. 

Byggnadens och ledningarnas tekniska livslängd väljs härvid normalt till 40 
år medan för maskinell och elektrisk utrustning tiden sätts till 15 år. 

Vid den tekniska bedömningen tas hänsyn till reparationer och tillsyn av 
pumpstationen samt eventuella olägenheter vid driftavbrott. 

Pumpstation placeras utanför körbar yta, helst i plan mark och i anslutning till 
körbar väg. Placering i körbana eller vägren bör undvikas av trafiksäkerhets-
skäl. Placering i lågpunkt bör undvikas med hänsyn till åtkomst vid över-
svämning. 

.1 Dimensionering 

- Avrinningsområde

Avrinningsområdet begränsas om möjligt med avskärande diken. 
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- Avrinningsberäkning

Vid större avrinningsområde kan principerna i avsnitt .01.2 och 01.3 
tillämpas. Vid små avrinningsområden (totalyta  1000 m2) tillämpas den 
rationella metoden där vattenföringen = avrinningskoefficienten regnintensi-
teten ytan. Yta som medräknas är beroende på hur stor andel den belagda ytan 
har i förhållande till totala avrinningsområdet. Om den belagda ytan är större 
än 5 % av totala ytan beräknas maximivattenföring enbart från den belagda 
ytan varvid avrinningskoefficienten sätts till 0,9. Om den belagda ytan är 
mindre än 0,5 % av totala ytan beräknas maximivattenföring för hela ytan 
som naturmark enligt SMHI. Se avsnitt .01.2. Om den belagda ytan är mellan 
0,5 och 5 % av hela ytan bör maximivattenföring beräknas enligt båda 
metoderna. Det högsta värdet väljs. 

Vattenföring beräknas med hänsyn till dimensionerande regnvaraktighet. 

Vid val av dimensionerande regnintensitet tas hänsyn till berörd vägs stan-
dard. För motorväg, motortrafikled samt annan högklassig väg skall räknas 
för regn med återkomsttid 10 år (l0-årsregn). 

För övriga vägar beräknas för regn med återkomsttid 5 år. 

Mindre vägar med liten trafikmängd och gång- och cykelvägar beräknas för 
regn med återkomsttid 2 år. 

Där grundvattenutströmning förekommer kan dessa vattenmängder påverka 
den dimensionerande vattenföringen. 

- Uppfordringshöjd för pumpar

Total uppfordringshöjd vid pumpstationer är summan av den s k geodetiska 
tryckhöjden och friktionsförlusten i tryckledningen. Geodetiska tryckhöjden 
räknas från centrum av pumphjulets inlopp till centrum av tryckledningens 
utloppsmynning. Friktionsförlusterna beräknas för aktuellt pumpflöde. Vat-
tenhastigheten i tryck ledningen bör ej överstiga 2,0 m/s. 
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- Pumpstationsstorlek

Vid bestämning av erforderligt vattenmagasin inom stationen skall hänsyn tas 
till magasinering i öppna diken och rörledningar och i speciellt anordnade 
magasin i anslutning till tilloppsledningarna. 

Pumpstationens effektiva volym - volymen mellan tillslag och frånslag av 
pumpen - dimensioneras för max 6 pumptillslag per timme. En praktisk regel 
vid dimensionering av pumpsumpens effektiva volym är: 

qV 2,0

 där V = är pumpsumpens volym m3.
  q = pumpens kapacitet l/s 

Stationens storlek bestäms bland annat av erforderligt utrymme för valda 
pumpar och beräknad pumpsumpvolym. 

.2 Utförande 

- Allmänt

Pumpstation kan utföras platsgjuten eller prefabricerad. 

Pumpstation utföres med eller utan överbyggnad. Med hänsyn till att 
pumpningen avser dagvatten kan som regel pumpstation utföras utan över-
byggnad. Pumpsumpen utförs av prefabricerade betongelement alternativt 
glasfiberarmerad plast. Vid materialval skall tillses att tillräcklig hållfasthet 
erhålles för aktuella påkänningar i form av jord- och vattentryck. 

I de fall placering i körbar yta sker skall konstruktionen vara dimensionerad 
för förekommande belastningar och förses med körbar betäckning. 

För ej körbara lock används isolerade luckor. 
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- Uppflyttning

Pumpstationens och bottenplattans vikt skall balanseras mot beräknat upp-
tryck vid en högsta vattenyta i schaktgropen. 

Vikt av återfyllningsmassor över bottenplattans urkragade delar samt pumpin-
stallationer i stationen skall ej medräknas i de fall då högt vattenstånd kan 
riskeras under byggnadstiden. 

- Maskinell utrustning

Pumpstation förses med det antal pumpar som erfordras vid maximal till-
rinning. Vid station med två pumpar bör pumparna dimensioneras så att med 
båda pumparna i drift, fås en kapacitet lika med dimensionerande vatten-
föring. Pumparna skall dessutom dimensioneras för att var för sig klara dim-
ensionerade vattenföring med utnyttjande av tillgängliga yttre vattenmagasin 
som tilloppsledningar, brunnar och diken. Vid små vattenföringar och där 
nackdelen med driftavbrott är mindre kan stationen utföras med en pump. 
Detta förhållande kan gälla vid gång- och cykelväg och väg med liten 
trafikmängd. Pumpstationer som betjänar högklassig väg (stor trafikmängd 
och/eller hög tillåten hastighet) bör förses med minst 2 pumpar. Som regel 
används dränkbara pumpar. 

När en pumpstation betjänas av två eller flera pumpar är olika driftföljder 
möjliga. Med hänsyn till bl a belastning på elnät rekommenderas en driftföljd 
där en pump startar och där ytterligare en pump sätts igång då nivån i 
pumpsumpen ökas till ett visst förutbestämt värde. Pumparna stannar sedan i 
omvänd ordning. 

Normalt bör pumparna programmeras för alternativstart. Detta innebär att 
pumparna av driftsskäl alternerar som första pump. 
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Rör i pumpstationen utföres av stål eller gjutjärn. Rören ytbehandlas mot 
korrosion. Normalt kopplas varje pump till separat tryckledning. Som regel 
utförs ej backventil. Om vattenmängden i tryckledningen motsvarar ca 0,3 m 
vattendjup eller mer i pumpstationen utförs dock backventil. Ventilationsrör 
dras upp till minst l m över markytan och förses med nät. 

- Automatisk, elektrisk utrustning

Automatikutrustning, elektrisk gruppcentral och mätare m m, inryms i ett 
gemensamt skåp. Detta förses med ytterligare utrustning efter aktuellt behov. 
Elcentralen (automatikskåpet) placeras på en betong- eller bergvägg eller 
fristående på stålstativ i betongfundament. Skyddad placering i direkt 
anslutning till pumpstationen bör eftersträvas. Där sådan placering ej är 
möjlig skall fjärrmanöverutrustning i svagströmsutförande finnas i direkt 
anslutning till pumpstationen. Direkt start eller Y/D-start skall väljas efter 
överenskommelse med elleverantören.

Skåpet placeras så att det är tillgängligt även vid översvämning men ändå så 
nära pumpstationen att tvångsstyrning kan ske för funktionskontroll samtidigt 
som pumparna kan observeras. Elcentralen skall inrymma eluttag 3-fas, el 
uttag l-fas samt eluttag 24 V. Dessutom skall finnas belysning och termo-
statreglerat värmeelement. För indikation av för högt vattenstånd i stationen 
installeras en nivågivare ca 0,5 m över nivå för pumpstart. Nivåreglering bör 
ske med nivågivare som placeras vid nivåerna för pumpstart och pumpstopp 
samt för larm. Pumparna skall anslutas med 4-poligt motoruttag med 
blockerande strömställare i sköljtätt utförande. 

- Överbyggnad

Erfordras överbyggnad till pumpstation kan med fördel en prefabricerad 
sådan användas. 
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- Anordningar i anslutning till pumpstation

Sandfång ordnas normalt i närmaste brunn på tilloppssidan. Bedöms detta 
sandfång ej tillräckligt utförs separat sandfång före station. 

Tryckledning mynnar alltid i brunn, vars utgående ledning ansluts till öppet 
dike eller till annan avloppsledning. 

.3 Ritningar

Typritning på pumpstation för utförande i betong eller plast. Se fig. 06.31 
resp. 06.32. 

.4 Underhåll

Till varje pumpstation skall finnas en driftinstruktion skriven på svenska. 
Instruktionen skall innehålla: 

- situationsplan visande anslutande ledningar och brunnar med 
angivande av dimensioner, typ av ledning, brunn o d. 

- skötselinstruktion för pumpar 

- skötselinstruktion för automatik 

- skötselinstruktion för anläggningen i övrigt, exempelvis sandfång, 
larmanordningar, ventiler o d. 
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2.5.3.07 UTJÄMNINGSMAGASIN OCH INFILTRATION N 

.0 Allmänt 

Det kan i vissa fall vara nödvändigt att utjämna maximala flöden från ett 
område. Detta kan ske genom utförande av utjämnings magasin. Med magasin 
avses här ett volym utrymme där viss mängd vatten temporärt kan samlas och 
från vilket avtappningen är styrd. Den utnyttjade magasinsvolymen kan 
variera mellan 0 och 100 % beroende på flödet. 

Med utjämningsmagasin avses ett magasin som används för att utjämna 
flöden. Reduktionen från tillflöde till avtappning kan vara avsevärd. 

En specialtyp av utjämningsmagasin är perkolationsmagasin. Avtappningen 
bestäms av den naturliga jordens perkolationsförmåga, dvs. förmåga att låta 
vattnet sjunka genom icke grundvattenfyllda porsystem i jorden. Perkola-
tionsförmågan är vattnets sjunkhastighet vid vertikal strömning och bestäms 
av jordens genomsläpplighetskoefficient (kallad k). 

Begreppet infiltration avser det 
moment då regnvatten (dagvatten) 
tränger ned genom markytan. Där-
efter vidtar perkolation för den del 
av vattnet som inte sugs upp kapil-
lärt i jorden (markvattnet). 
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.1 Flöden till magasin 

Vid dimensionering av magasin för flödesutjämning måste man tillämpa 
andra grunder än vid dimensionering av ledningar och trummor. Anledningen 
härtill är att optimal volym hos magasinen erhålls vid betydligt längre 
regnvaraktigheter än vid vattenföringar till ledningar. Det blir regnmängden i 
mm och magasinens tömningskapacitet som blir bestämmande för erforderlig 
magasinsvolym. Magasinets typ och konstruktion påverkas därför av vilket 
regn som är dimensionerande. 

Dimensionerande vattenföring kan sålunda inte beräknas generellt i förväg. 
Därför hänvisas till följande avsnitt. 

.2 Utjämningsmagasin 

- Allmänt

Då den maximala vattenföringen inte utan större svårighet direkt kan 
bortledas bör utjämningsmagasin utföras. Det kan t ex gälla en lågpunkt i en 
underfart där dagvattnet måste pumpas eller där en befintlig ledning har för 
liten kapacitet. 

Utjämningsmagasin kan vara öppna eller slutna men är alltid försedda med ett 
strypt avlopp med en kapacitet som är mindre än största tillflödet. En special-
typ av utjämningsmagasin är perkolationsmagasin. Det behandlas separat 
under avsnitt .3 nedan. 

Vid dimensionering av ett utjämningsmagasin måste magasinets tillåtna töm-
ningskapacitet bestämmas. Avgörande blir de lokala förutsättningarna. 

Begränsningarna i utloppet styr tömningshastigheten. Således bestäms den vid 
pumpning av pumpkapaciteten. I övriga fall av flödeskapaciteten i utlopps-
ledningen. 
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- Dimensionering

Dimensioneringen tillgår lämpligen på följande sätt: 

Benämningar

Avvattnad hårdgjord yta Ar km2

Tömningskapacitet tillåten Qt m3/s

Tömningskapacitet per avvattnad hårdgjord yta Na mm/h 

Specifikt magasineringsbehov Mn mm 

Magasinsvolym, effektiv Me m3

Magasinsvolym, verklig volym Mv m3

Korrektionsfaktor K1

Beräkningsgång:

1. Bestäm avvattnad hårdgjord yta – Ar – enligt avsnitt 01.2 och 01.3. 

2. Bestäm tillåten tömningskapacitet – Qt

3. Räkna om Qt till Na mm/h enligt sambandet 

1

3

3600
10 KQAN

t
ra

där 103 innebär omräkning av Na från mm till m och Ar från km2

till m2

 3600 innebär omräkning timme till sek 
 K1  är en faktor som vid fri utströmning är i 

storleksordningen 0,7 - 0,75 och vid pumpning = 1,0. 
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Formeln omräknad blir då med faktorn 0.72 

hmm
A
Q

N
r

t
a

6,2  vid fri utströmning (formel 3a) 

och med faktorn 1.0 

hmm
A
Q

N
r

t
a

6,3  vid pumpning (formel 3b) 

4. Bestäm Z för orten enligt avsnitt .01.3. Z-värdet kan utläsas ur karta 
fig. 01.36 (s.33) och varaktighet och frekvens av nederbördsintensitet i 
tillhörande tabeller 01.37 och .38 (s.35-36). Inom prickade områden på 
kartan gäller andra tabeller. Använd i sådana fall referenslitteraturen.

5. Sök i tabellen för erhållet Z i raden för tillämpad återkomsttid var 
skillnaden mellan total regnmängd och motsvarande värde Na t blir 
maximum (Mn) där t = varaktigheten i timmar. Senare forskning har 
visat att de i R18:1979 angivna regnmängderna skall ökas med 25 % 
vid magasinsberäkningar. Na t skall alltså räknas fram för olika t och a 
jämföras med motsvarande regnmängder multiplicerade med 1.25. (Se 
beräkningsexempel.) 

Bestämningen kan också göras grafiskt genom uppritning av varaktig-
hetskurvan för total regnmängd för aktuell återkomsttid och tömnings-
kapaciteten Na enligt punkt fig. 07.32. 

6. Magasinets volym blir 
31000mAMM rne

där Mn är dimensionerande specifikt magasineringsbehov i mm enligt 5 
ovan.

7. Dimensionera en utloppsanordning i botten av magasinet så att 
avtappningen vid fyllt magasin uppgår till Qt m3/s. Utloppsanordningen 
utformas så att den inte kan sätta igen sig på grund av tilltäppning 
genom föroreningar som följer med dagvattnet. 



  94 
VÄGVERKET 
 1990-02 

Beräkningsexempel: 

En hårdgjord yta av 750 m2 mottar regn. Detta skall ledas till ett utjämnings 
magasin. Från magasinet kan tålas ett maximalt flöde av 0,002 m3/s. Z = 20 
gäller. T = 10 år = 120 månader. 

Om en magasinsbildande fyllning med porositeten 35 % används blir den 
verkliga volympen 

32,51
35,0
9,17 mM v
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.3 Perkolationsmagasin 

- Allmänt

Där högsta grundvattenytan står minst två meter under markytan, vid väg i 
skärning 2 m under terrassplanet, kan i vissa fall ut jämnings magasin ut-
föras som perkolationsmagasin. Det innebär att grundvattnet får utgöra mot-
tagare av vattnet från magasinet genom att vattnet perkolerar. En begräns-
ning är att perkolationsmagasin inte kan göras alltför stora, dvs. inte kan ta 
emot vatten från en för stor areal eftersom detta kan ge ett för koncentrerat 
grundvattentillskott. Koncentreringen blir större ju lägre jordlagrens ut-
hålliga genomsläpplighet är. 

Många och små magasin är således nödvändiga vid jordar med låg genom-
släpplighet. Dessutom måste spridningen vara stor. 

Det är också nödvändigt att beakta eventuella försumpningseffekter ned-
ströms tänkta perkolationsmagasin. 

Perkolationsmagasinet utgörs av den effektiva porvolymen hos en i 
undergrunden nedgrävd volym av singel, makadam eller sprängsten. Detta 
magasin är ej rensbart och bör därför ej användas där stora mängder suspen-
derade föroreningar kan förväntas i dagvattnet (>100 mg/l). Avslamnings-
brunn anordnas alltid före perkolationsmagasinet. 

Perkolationsmagasin bör utföras långsmala, se fig. 07.31, för att erhålla god 
effekt. Dessutom bör de alltid förläggas horisontellt. 
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Dagvattnet bör tillföras magasinet 
via horisontell fördelningsledning 
med bräddningsfunktion så att 
dagvattnet alltid tillförs längs hela 
magasinet.

Speciella rör med kontinuerligt 
bräddande funktion skall användas. 
Röret proppas i slutänden. 

- Dimensionering

Dimensionering av perkolationsmagasin kan ske på följande sätt: 

Benämningar:
Magasinets bredd b m 
Magasinets längd L m 
Magasinets höjd h m 
Avvattnad hårdgjord yta Ytot m2

Jordlagrens genomsläpplighetskoefficient vid magasinet k m/s 
Tömningskapacitet per avvattnad hårdgjord yta Na mm/h 
Specifikt magasineringsbehov Mn mm 
Magasinsfyllningens porositet (hålrumsandel) p 
Magasinsvolym, specifik Ms m3/m 
Magasinsvolym, verklig Mv m3
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Beräkningsgång: 

1. Bestäm lämplig längd - L - för magasinet med hänsyn till lokala för-
hållanden. Välj så stor längd som är praktiskt möjligt. 

2. Bestäm den hårdgjorda ytan - Ytot - som ska avvattnas till magasinet. 

3. Beräkna avvattnad hårdgjord yta per meter magasinslängd. Denna 
faktor Y används senare i beräkningen 

m
L
Y

Y tot
o

4. Bestäm medelgenomsläpplighet - k - för den naturliga jorden längs 
magasinet. Det sker genom jordartsanalyser. 

5. Välj lämplig höjd - h - för magasinet vars botten måste ligga minst 0,5 
m över högsta grundvattenstånd och vars överyta minst 0,5 m under 
markytan jämväl terrassplanet. 

6. Bestäm N ur sambandet 
hkhkNY ao

6106.310003600
där 10003600 är omräkning från timme till sekund och mm till m. 

7. Bestäm Z för orten enligt avsnitt .01.3, fig. 01.36 

8. Bestäm ur tabell för erhållet Z (tabellerna 01.37 och 01.38) i raden för 
tillämpad återkomsttid var skillnaden mellan total regnmängd och 
motsvarande värde Na. t blir maximum (Mn) där t = varaktigheten i 
timmar. Senare forskning har visat att de i R18:1979 angivna 
regnmängderna skall ökas med 25 % vid magasinsberäkningar. Na. t 
skall alltså räknas fram för olika t och jämföras med motsvarande 
regnmängder multiplicerade med 1.25. 
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Bestämning kan också göras grafiskt genom uppritning av varaktighets-
kurvan för total regnmängd för aktuell återkomsttid och tömnings-
kapacitet Na. Se fig. 07.32. 

9. Bestäm specifik magasinsvolym ur 

mm
p
MY

M no
s

3

1000
där p är vald magasinsfyllnads porositet. 

10.Kontrollera att detta värde ger en rimlig och praktisk proportion mellan 
magasinets bredd och höjd 0,5 < 

h
b  < 3 

där
h
M

b s  dvs. 0,5 < 2h
M s  < 3 

Om villkoret ej uppfylles ändra h och räkna om från punkt 6. 

11.Magasinets totala volym LMM sv

Beräkningsexempel: 

Ett perkolationsmagasin ska utföras för att ta emot dagvattnet från en 
hårdgjord yta av 500 m2. Den naturliga jorden har mellan l och 2,5 m djup 
under mark, en genomsläpplighet i genomsnitt 8. 10-5 m/s. Högsta grund-
vattenytan är belägen 2,5 m under mark. Bestäm magasinets storlek och form. 
Magasinet är beläget utanför Uppsala. Som fyllning används singel 16-32 
med p = 0,4. 

1. Lämplig längd för magasinet antas vara 20 m. 

2. 2500mYtot .

3. 25
20

500
oY

4. smk 5108
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5. Välj h = 1,5 m (mellan 1,0 och 2,5 m under mark) 

6. 5,1108106,325 56
aN  ger Na = 17,3 mm/h 

7. z = 18 enligt fig. 01:36 

8. Enligt grafisk bestämning i fig 07.32 blir Mn = 15,5 mm. Ackumulerad 
regnmängd bestäms för varje Z-värde genom interpolering i tabellerna 
för Z = 16 och Z = 20 och multiplicering av de framtagna värdena med 
1.25.

9. mmM s
397,0

4,01000
5,1525

10. 43,0
5,1
97,0

22h
M s 5,043,0

Minska h till t ex h = 1,0 och börja om från punkt 6. 

6. 1108106,325 56
aN  ger Na = 11,5 mm/h 

8. Enligt grafisk bestämning i fig. 07.32 blir nu Mn = 18,5 mm. 

9. mmM s
316.1

4,01000
5,1825

10. 16,1
0,1
16,1

22h
M s 316,15,0

11.Magasinets volym 1,16 20 = 23,1 m3.

Välj ett magasin med längd 20 m, bredden 1,2 m och djupet 1,0 m samt 
överkanten på 1,0 m djup 
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