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Förord 
Hydraulisk dimensionering är en metodbeskrivning som innehåller 
metoder för beräkning av dimensionerande vattenföring i små och 
medelstora avrinningsområden. Dokumentet avhandlar dimensionering av 
trummor, diken, dränering, dagvattenledningar, dagvattenpumpstationer 
utjämningsmagasin och oljeavskiljare med avseende på dimensionerande 
vattenföring. Krav på material, utförande och kontroll återfinns i AMA 
Anläggning 07. 
 
Dokumentet ska vid dimensionering av vägar användas tillsammans med 
VVTK Geo, VVTK Väg samt VVTR Väg som hänvisar till dokumentet.  
 
De framtagna formlerna för beräkning av dimensionerande vattenföring i 
naturmark bygger på historiska värden och tar inte hänsyn till framtida 
klimatförändring. För att hantera klimatförändringar har vi i denna 
publikation valt att redovisa justeringsfaktorer baserade på samma 
underlag som den svenska klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 
2007:60). Med hänsyn till osäkerheter i prognoserna om det framtida 
klimatet bör justeringsfaktorerna användas med eftertänksamhet och 
övervägas i varje enskilt projekt.  
Borlänge den 1 november 2008 
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1. DAGVATTEN 

1.1. Allmänt 

Med avledning av dagvatten avses uppsamling och bortledning av på mark eller 
konstruktion ytligt tillfälligt förekommande vatten såsom regn- och smältvatten.  

I naturlig terräng finns avledningssystem i form av diken, bäckar, åar, floder etc. Dessa 
system kan förändras genom ingrepp i naturen. Även små ändringar i lutning, 
vattenföring och vattenstånd kan påverka redan befintliga avledningssystem. Dessa 
ändringar kan medföra skador som försumpning och erosion innan avledningssystemet 
har kommit i balans igen, vilket kan ta lång tid. 

Vid en vägs anpassning i terrängen är därför viktigt att stor hänsyn tas till naturliga och 
andra befintliga vattenavledningssystem och inte i onödan förändra dessa system.  

1.2. Vägverkets hantering av vattenfrågor 2008-2017 

Vägverket ska bidra till att de nationella miljömålen nås genom att vägars påverkan på 
natur- och kulturmiljön minskar. I Vägverkets Fördjupningsdokument miljö - Vatten och 
material 2008-2017 redovisas inriktning, mål och en handlingsplan som syftar till en 
effektiv prioritering av Vägverkets insatser för att leva upp till omvärldens krav. 

Med utgångspunkt från hur Vägverkets verksamhet påverkar yt- och grundvatten, 
nationella och internationella miljömål och Vägverkets tidigare erfarenheter utpekas 
inriktningar för det fortsatta arbetet med skydd av yt- och grundvatten inom Vägverkets 
ansvarsområde. Fyra huvudinriktningar är identifierade.  

• Begränsa spridda saltmängder och förhindra påverkan av salt på 
vattenförekomster. 

• Omhänderta dagvatten och rena det efter behov. 

• Vidta åtgärder för att minska risker och skador av utsläpp av skadliga ämnen vid 
olyckor och spill. 

• Verka för att vandringshinder inte skapas i vattendrag samt att befintliga hinder 
undanröjs. 
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1.3. Lagar, förordningar och begrepp 

Vad är dagvatten?  

Med dagvatten avses tillfälliga flöden av nederbördsvatten, d.v.s. regnvatten eller 
smältvatten som inte tränger ned i marken, utan avrinner på markytan. 

Regn som faller ner inom ett detaljplanerat område eller på begravningsplats definieras 
avloppsvatten, medan motsvarande vatten utanför dessa områden definieras som 
dagvatten.  

Allmänt 

När det gäller avledning av vatten i samband med vägar finns ett antal lagar och 
förordningar som kan vara tillämpliga. Nedan redovisas en del begrepp samt översiktlig 
information kring de mest relevanta lagar som styr verksamheten kring avvattning av 
vägområden. Detaljerad information hämtas i respektive lagtext i aktuell lagbok. 

Lagar som styr Vägverkets verksamhet 

 Lag SFS 1998:808 Miljöbalken  

 Förordning SFS 2004:660 om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

 Lag SFS 1998:812 med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 

 Förordning SFS 1998:1388 om vattenverksamhet m.m. 

 Lag SFS 2006:412 om allmänna vattentjänster 

 Väglag 1971:948 

 Anläggningslag 1973:1149 

 Ledningsrättslag 1973:1144 

 Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Viktiga miljöhänsynsområden 

 Natura 2000 

 Biotopskyddsområde 

 Miljökonsekvensbeskrivning MKB  

 EUs vattendirektiv 
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1.3.1. Kortfattad beskrivning av lagar och miljöhänsynsområden 

Lag SFS 1998:808 Miljöbalken, MB 

Balkens mål är att: 

• Främja hållbar utveckling. 

• Vi och kommande generationer skall ha en god miljö. 

Målen bygger på att: 

• Naturen har ett eget skyddsvärde. 

• Vi har ett förvaltaransvar. 

MB är en ramlag, vilket innebär att de flesta regler inte är exakta och att de inte i detalj 
anger vilka olika avvägningar som ska göras. Bestämmelser om vattenverksamhet och 
vattenanläggningar finns i tredje avdelningen 11 kapitlet. 

Förordning SFS 2004:660 om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, VFF 

Genom förändringar i miljöbalken och denna förordning implementerades EU:s direktiv 
2000/60/EG, allmänt kallat vattendirektivet, i svensk lagstiftning. Förordningen anger hur 
vattenmyndigheterna skall arbeta med bland annat kartläggning, övervakning och 
framtagande av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. 

Åtgärdsprogrammen anger vilka åtgärder och vilka syften som ska uppnås av olika 
verksamhetsutövare avseende skyddet av vattenförekomster. 

Lag SFS 1998:812 med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, LVV  

Denna lag benämns även Restvattenlagen. I lagen beskrivs bland annat rådighet över 
vatten. Verksamhetsutövaren skall ha rådighet över vatten för att bedriva 
vattenverksamhet.  

Förordning SFS 1998:1388 om vattenverksamhet m.m. 

Förordningen omfattar anmälan om samråd, särskilda bestämmelser om markavvattning 
och upprättelser om besiktning av vattenverksamhet. I bilagan till förordningen finns län, 
kommuner och andra områden angivna inom vilka förbud mot markavvattning gäller 
enligt MB 11 kap 14 §. 
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Lag SFS 2006:412 om allmänna vattentjänster (ersätter va-lagen) 

Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerhetsställa att vattenförsörjning och avlopp 
ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller 
miljö. Med avlopp avses i denna lag bortledande av dagvatten och dränvatten från ett 
område med samlad bebyggelse eller från begravningsplats, bortledande av spillvatten 
eller bortledande av vatten som har använts för kylning. 

Väglag 1971:948 

Lagen gäller för allmän väg. 

Enligt 44 § under avdelningen Ordnings- och säkerhetsföreskrifter så gäller att inom ett 
vägområde får inte utan vägmyndighetens tillstånd:  

1. Dras elektriska ledningar eller andra ledningar. 
2. Utföras arbeten på redan dragen ledning. 

Anläggningslag 1973:1149 

Enligt denna lag kan anläggning inrättas som är gemensam för flera fastigheter och som 
tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem (gemensamhetsanläggning). 
Fråga om gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning. 

Ledningsrättslag 1973:1144 

Enligt denna lag kan den som för ledning eller annan anordning vill utnyttja utrymme 
inom fastighet få rätt därtill (ledningsrätt). Fråga om ledningsrätt prövas vid förrättning. 

Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

I förordningen finns förteckning över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller 
anmälningsplikt gäller. Prövningsnivån har tre nivåer A, B, C vilket beskriver hur 
miljöpåverkande verksamheten är och var tillstånd skall sökas. 

Natura 2000  

Natura 2000 är namnet på det Europeiska ekologiska nätverk som byggts upp inom de 
länder som är medlemmar i EU. I dessa naturområden ska arter och naturtyper bevaras 
för framtiden. Natura 2000-områden är också av riksintresse (MB 4 kap 1 §) och tillstånd 
krävs av regeringen för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande 
sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Arter och naturtyper som är Natura 
2000-klassade skall vara namngivna så att åtgärd som planeras utföras inom eller utanför 
området skall kunna bedömas om och hur den påverkar den skyddade arten eller 
naurtypen. Detta gäller företag från 1998 och senare.  
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Biotopskyddsområde 

Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter 
eller som annars är särskilt skyddsvärda får enligt MB 7 kap 11 § av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer förklaras som biotopskyddsområde. 

Miljökonsekvensbeskrivning MKB  

Enligt MB 6 kap skall en miljökonsekvensbeskrivning ingå i en ansökan om tillstånd att 
anlägga, driva eller ändra verksamheter. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att 
identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet 
eller åtgärd kan medföra på: 

• Människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap, och kulturmiljö.  

• Hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt.  

• Annan hushållning med material, råvaror och energi.  

• Att möjliggöra en samlad bedömning av vilka ovan nämnda effekter har på 
människors hälsa och miljö. 

I MB 6 kap 4 § står det beskrivet att tidigt samråda med Länsstyrelsen om man avser 
bedriva verksamhet eller vidta någon åtgärd som kräver tillstånd eller beslut om 
tillåtlighet enligt MB eller enligt föreskrifter som har meddelas med stöd av MB. 

Verksamhetsområde  

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket flera vattentjänster har 
ordnats eller skall ordnas genom allmän va-anläggning. Det skall framgå vilka fastigheter 
som verksamhetsområdet omfattar. Här gäller SFS 2006:412 (lag om allmänna 
vattentjänster som har ersatt lag 170:244, va-lagen). 

Inskränkningar i verksamhetsområdet får endast göras om en fastighets eller bebyggelses 
behov av vattenförsörjning eller avlopp kan ordnas genom enskild anläggning som kan 
godtas med hänsyn till människors hälsa och miljö. 

Underhåll av dikesanläggningar 

Ett grävt dike är en vattenanläggning, som enligt MB 11 kap 17 § får och ska underhållas 
av anläggnings ägare. Ägare är vanligtvis den bildade markavvattningssamfälligheten. 
Om diket inte är tillståndsprövat, är huvudregeln att underhållsansvaret ligger på den som 
anlagt diket, vilket ofta innebär respektive markägare kring diket. För ett naturligt 
vattendrag finns det inget underhållsansvar. Här gäller rensningsbestämmelserna.  

Avledning av vägdagvatten till naturligt och oreglerat vattendrag kan medföra behov av 
rensning i skadeförebyggande syfte eller om det behövs för att skydda vägen. Sådan 
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rensning får enligt MB kap 11 15 § utföras utan tillstånd. Om fisket kan skadas, ska 
rensning anmälas till Länsstyrelsen. Berörd fastighetsägare skall alltid underrättas om 
arbetena. Tvångsrätt till uppläggning av massor regleras enligt 2:6 LVV, väghållarens 
rådighet att utföra rensning ges i 2:4 p 4 LVV. 

Omprövning av dikningsföretag 

Tillstånd kan behövas för att leda dagvatten till diken eller rörledningar, som 
ursprungligen anlagts för markavvattning. Om markavvattningsföretaget är 
tillståndsprövat, kan det behöva omprövas för att vägdagvattnet ska kunna tillföras på ett 
lämpligt sätt. Sådan omprövning, som sker enligt 7:17 LVV, eller överenskommelse 
enligt 7:18 LVV, söks hos miljödomstolen. Om vägdagvattnet har stor inverkan på 
markavvattningsföretagets drift, kan frågan väghållarens delaktighet i företaget bli 
aktuell. 

Tillstånd för att leda bort dagvatten 

Om vägkroppens funktion är beroende av dränering och vattenbortledning och att 
vattenbortledningen kräver fördjupning eller breddning av vattendrag eller icke 
tillståndprövat dike, behövs tillstånd. Tillståndet är ovillkorligt enligt 11:13 MB och 
måste i delar av landet föregås av dispens från markavvattningsförbudet enligt 11:14 MB. 
Såväl dispens som tillstånd söks hos länsstyrelsen. Om vissa betingelser är uppfyllda, 
överlämnar Länsstyrelsen till miljödomstolen för vidare behandling och avgörande. 

2. BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE 
VATTENFÖRING 

2.1. Allmänt 

Väg kan utgöra en barriär mot ytvattenflöden i den ursprungliga naturmarken. Det är 
därför viktigt att utforma vattengenomlopp på ett sådant sätt att vägkroppen inte påverkar 
de naturliga vattenavrinningssystemen. Flödande vatten över allmän väg får inte 
förekomma.  

Allmänt kan nämnas att de största flödena från naturmark alltid inträffar när naturens 
magasin (mark- och grundvatten, sjöar etc.) är fyllda, vilket historiskt oftast inträffat 
under våren i samband med snösmältningen, eller under mildperioder med kraftiga regn 
under vintern. Detta gäller oreglerade eller måttligt reglerade vattendrag. 

Sedan i mitten av 1990-talet finns en tendens till att höga flöden kommer att vara vanligt 
förekommande även under andra årstider. Mycket stora nederbördsmängder som fallit 
över naturområden har orsakat översvämningar även under sommar och höst. I dessa fall 
har naturens magasin, växtlighet och mark, oftast mättats av långvariga regn som bidragit 
till att kraftigt öka avrinningen vid intensiva sommar- och höstregn. 
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I urban miljö där stora områden består av hårdgjorda ytor och det i allmänhet saknas 
magasin är det intensiva sommarregn som ger den största flödeseffekten. I regel har den 
dimensionering som styrt utbyggnad och renovering av va-system idag skett med 
utgångspunkt från ett oföränderligt klimat. Svårigheten att dimensionera på rätt sätt ökas 
nu i och med att vi står inför en klimatförändring.  

Enligt den klimat- och sårbarhetsutredning (SOU 2007:60) som är gjord på uppdrag av 
Sveriges regering kommer Sverige att påverkas kraftigt av klimatförändringarna. Det 
medför att risken för översvämning, ras, skred och erosion kommer att öka på många håll 
i landet. Vid underhåll och nyinvesteringar av t.ex. vägar med tillhörande 
vattengenomlopp måste hänsyn tas till dessa klimatscenarier. 

De beräkningsmetoder som här redovisas ger inga garantier för att inte ännu större flöden 
undantagsvis kan inträffa. Störst konsekvens av underskattat flöde får man vid naturliga 
vattendrag i flack terräng, där en marginell ökning utöver beräknad högsta 
högvattenföring (HHQ) kan medföra stora skador genom översvämning.  

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 för mindre områden om kalavverkning sker inom 
stor del av avrinningsområdet, exempelvis branta älvdalssluttningar där större delen av 
avrinningsområdet avverkas vid samma tillfälle. Hänsyn bör dessutom tas till att körvägar 
kan ändra avrinningen av området. Inverkan på flödet kan vara långvarigt. 

Det är av stor vikt att avrinningsområdets beskaffenhet avseende topografi, andelen 
sjöyta, markförhållande m.m. utreds innan dimensioneringsarbetet slutförs.  

Om vattendrag syneförrättats kan uppgift om vattenföring hämtas från förrättningsakten. 
Det är härvid viktigt att klargöra vilken återkomsttid redovisade vattenföringsuppgifter 
avser. Många gånger kan det vara bättre att utifrån angivna avrinningsytor och sjöprocent 
göra en ny beräkning av dimensionerande flöde. Nedströms större regleringsmagasin 
inträffar de högsta flödena först när magasinet är fyllt. 

Om vattendom skall sökas inhämtas uppgifter om vattenföring från: 

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

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

I andra fall kan vattenföring beräknas enligt kapitel 2.3 alternativt 2.4. 
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2.2. Dimensioneringsgrunder 

Broar samt trummor och diken i naturmark dimensioneras för vattenföring med minst 50 
års återkomsttid, trummor och diken i urban mark dimensioneras med 10 års 
återkomsttid. I speciella fall, där dämning medför betydande olägenheter, kan det vara 
motiverat att öka trummans eller dikets kapacitet utöver vattenföring vid 10 års 
återkomsttid även i urban mark.  

I kapitel 2.3 Naturmark och 2.4 Urban mark redovisas beräkningsmetoder för respektive 
typ av avrinningsområde. Med naturmark avses här avrinningsområde med liten andel 
hårdgjorda ytor där avrinning i samband med snösmältning från naturmark är 
dominerande och därmed dimensionerande. Med urban mark menas avrinningsområden 
med stor andel hårdgjorda ytor. Dimensionerande situation för avrinningsområden i 
urban miljö är häftiga sommarregn med snabb avrinning. Regn på snabbavrinnande ytor 
ger stora momentana flöden. Som riktvärde mellan naturmark och urban mark kan 
andelen hårdgjord yta sättas till ca 3.75 % av avrinningsområdets totala storlek. För 
avrinningsområden med andelen hårdgjord yta som ligger kring riktvärdet bör 
kontrollberäknas med beräkningsmetoder för både natur- och urban mark. 

Ledningar dimensioneras enligt funktionskrav redovisade i Svenskt Vattens publikation 
VAV P90. Beroende på vägens/gatans karaktär, trafikbelastning, geometriska 
utformning, lokala förhållanden, lågpunkt, skaderisk, byggnadskostnader etc. skall 
dimensionerande regnintensitet väljas så att risken för besvärande dämning minimeras. 
Bedömningar görs från fall till fall. I princip ska ledningar dimensioneras för fylld 
ledning men kontroll av trycklinje ska utföras för gällande återkomsttid, se tabell 2.1. Vid 
trycklinje överstigande ledningens hjässa är det viktigt att inga självfallsanslutna 
ledningar ligger lägre än trycklinjen vid förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt avses 
den punkt där respektive fastighets ledning ansluter till det allmänna ledningssystemet, 
normalt 0.3 m innanför fastighetsgräns. 

I tabell 2.1 redovisas översiktligt dimensionerande återkomsttid. Med kombinerad 
ledning avses ledning som avbördar både dagvatten och spillvatten. För detaljerad 
dimensioneringshänvisning se VAV P90. 



15 

Tabell 2.1 Återkomsttider för regn vid dimensionering av avloppssystem  

Typ av 
område 

Dimensionering för fylld 
ledning 

Återkomsttid för tryckledning i 

 Dagvatten-
ledning 

Kombinerad 
ledning 

Marknivå för 
dagvattenledning**** 
(se fig. 2.1) 

Källarnivå 
för 
kombinerad 
ledning (se 
figur 2.1) 

Ej instängt* 
område 
utanför 
citybebyggelse 

1 år 5 år 10 år 10 år 

Ej instängt* 
område inom 
citybebyggelse 

2 år 5 år 10 år 10 år 

Instängt 
område 
utanför 
citybebyggelse 

5 år 10 år 10 *** år 10 år** 

Instängt 
område inom 
citybebyggelse 

10 år 10 år 10*** år 10 år** 

 
*     Med ej instängt område avses ett område varifrån dagvatten ytledes kan avledas med självfall.  
**    Då dimensionerande återkomsttid för fylld ledning är 10 år blir återkomsttiden för trycklinje i 
källargolvsnivå större än 10 år. Kravet är dock att återkomsttiden ska vara minst 10 år.  
*** Då dimensionerande återkomsttid för fylld ledning är 5-10 år kommer återkomsttiden för uppdämning till 
marknivå att bli längre än 10 år. Kravet är dock att återkomsttiden ska vara minst 10 år. 
**** Marknivådimensionering förutsätter att eventuellt självfallsanslutna dränvattenledningar är belägna 
högre än marknivån i förbindelsepunkten eller att husgrunden tål kortvarig uppdämning.  
 

Vid beräkning av dagvattenflöde i gränslandet mellan urban miljö och naturmark kan det 
vara praktiskt att känna till förhållandet mellan vattenföring med 10 år respektive 50 års 
återkomsttid då beräkningsmetoderna i urbanmiljö enligt VAV P90 stöder flöde med 10 
års återkomsttid medan beräkning för naturmark ger flöden med 50 års återkomsttid. Det 
finns inget entydigt svar på detta förhållande utan det är avrinningsområdets egenskaper, 
främst områdets sjöprocent, som styr kvoten mellan 10 och 50 år. Förhållandet mellan 
vattenföring med 10 års respektive 50 års återkomsttid kan emellertid sättas 
approximativt till l:1.4, se även diagrammet i figur 2.3 för olika årsflöden med hänsyn 
tagen till korrigerad sjöprocent. 



16 

 

Figur 2.1 Nivåer vid dimensionerande återkomstid i dagvattensystem respektive i 
kombinerade avloppssystem. 

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

Vid varje projekt bör en riskbedömning utföras, där riskbaserade funktionskrav tas fram, 
innan dimensionerande flöde bestäms. Riskbaserade krav innebär att konsekvenser av en 
skada skall styra vilken belastning konstruktionen skall tåla. Vid denna riskbedömning 
utreds troligt händelseförlopp om dimensionerande flöde underskattats. Om skador till 
följd av dämning och översvämning till följd av höga flöden får stor konsekvens bör 
beräknat HHQ50 multipliceras med säkerhetsfaktor 1.2 vilket generellt motsvarar flöde 
med återkomsttid på ca 200 år. 

I dessa fall bör en riskkalkyl upprättas, där investeringskostnader ska vägas emot 
uppskattade totalkostnader vid skada samt sannolikheten att dimensionerande flöden 
överskrids. Syftet med denna riskanalys är att identifiera objekt som på grund av sin 
riskklass bör överdimensioneras alternativt öka funktionssäkerheten på annat sätt. Som 
underlag till riskkalkylen kan man använda formeln nedan för beräkning av 
sannolikheter. Se även Vägverkets publikationer 2005:54, Handledning - Riskanalys vald 
vägsträcka samt 2005:55 Fördjupning - Riskanalys vald vägsträcka. 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−⋅=

N

T
P 111100  

Där 

P = Sannolikheten i procent för att detta ska inträffa inom den tekniska livslängden 
T = Återkomsttid (år) 
N = Teknisk livslängd (år) 
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2.3. Naturmark 

2.3.1. Allmänt 

Efterföljande formler gäller för oreglerade vattendrag 1 km² eller större. Dagvattenflöden 
för avrinningsområden mindre än 1 km² beräknas enligt kapitel 2.4 Urban mark. 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.  

Stor observans bör ägnas de värden som erhålls vid beräkning av områden av begränsad 
storlek. Sådana områden kan ge höga momentanflöden på grund av hastigt 
avrinningsförlopp och avsaknad av naturliga utjämningsmagasin. 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 med hänsyn till påverkande faktorer. 
SMHI* har utarbetat ett antal olika formler, se nedan, som gäller för vissa speciella 
områden. De villkor som ställts upp för respektive formels giltighet måste respekteras. 

Om föreslagna tekniska lösningar kan medföra risk för stora olägenheter eller stora 
kostnader kan karaktäristiska vattenföringsuppgifter inhämtas från SMHI för aktuell 
beräkningspunkt genom att till dem ange beräkningspunktens läge. I övriga fall kan 
vattenföring beräknas med hjälp av formler i detta kapitel och ekonomisk och/eller 
topografisk karta. 

I detta kapitel redogörs för två olika beräkningsmetoder beroende på avrinningsområdets 
storlek. Vid avrinningsområden nära brytgränsen 10 km² bör dimensionerande flöde 
beräknas på båda sätten varefter ett medelvärde beräknas. 

*f. Statshydrologen Ragnar Melin och SMHI. 

2.3.2. Benämningar 

Följande benämningar har använts: 

Avrinningsområde N  km2 
Vattenföring Q  m3/s 
Specifik vattenavrinning q  l/s·km2 
Sjöyta, total inom N S  km2 
Sjöyta, närmast uppströms belägna sjön Sk km2 
Återkomsttid T  månader/år 
Korrigerad sjöprocent Pk % 
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HHQ50 = högsta högvattenföring med T = 50 år, m3/s 
MHQ = medelhögvattenföring, medeltal av högsta årliga vattenföring, m3/s 
MQ = medelvattenföring, årsmedelvärde för lång period, m3/s 
Mq = specifik medelvattenavrinning, l/s·km2 
MLQ = medellågvattenföring, m3/s 
LLQ = lägsta lågvattenföring, m3/s 

2.3.3. Beräkning av MHQ 

Avrinningsområde 1- 10 km2 

Vid beräkning av vattenföring kan man gå till väga på följande sätt: 

1. Bestäm avrinningsområdets storlek (N, km2), t.ex. med hjälp av Svenskt 
Vattenarkiv- Avrinningsområde i Sverige samt topografisk karta. (Svenskt 
Vattenarkiv redovisar N och S för större avrinningsområden). 

2. Bestäm total sjöyta (S, km2) inom avrinningsområdet. Som sjöyta menas total 
fri vattenyta. Markslag såsom kärr, myr, våtmark m.m. beräknas inte som 
sjöyta utan får mer ses som en ökad säkerhetsmarginal som kan tillgodogöras 
vid antaganden och bedömningar som görs i beräkningsarbetet. 

3. Lägg därtill ännu en gång ytan av närmast uppströms belägna sjö (Sk, km2). 
 

Beräkna 100⋅
+

=
N

SS
P k

k   

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

4. Bestäm Mq (l/s·km2) ur karta i figur 2.3. Bilda ett medelvärde över området 
om avrinningen varierar inom detta.  

5. Bestäm MQ ur sambandet: 
 

310−⋅⋅= NMqMQ  m3/s 

6. 
MQ

MHQ  bestäms ur diagram figur 2.4. 

 
Interpolera för N mellan 5 och 10 km2. 

7. Bestäm justeringsfaktor för medelhögvattenföring ur karta figur 2.2 

8. Beräkna MHQjust 
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Avrinningsområde större än 10 km2 

Bestäm ingångsvärden enligt punkterna 1 till 5 för beräkningsgång för avrinningsområde 
mindre än 10 km² och ansätt tillämplig formel under punkt 6. 

6. Bestäm MHQ för avrinningsområdet med formlerna 11-12 nedan. För grova 
uppskattningar kan formlerna 101-110 nedan användas. 
 
Inom vissa områden i Sverige har speciella formler konstruerats. Inom övriga 
områden tillämpas mera generella formler, se nedan. 

7. Bestäm justeringsfaktor för medelhögvattenföring ur karta figur 2.2.  

8. Beräkna MHQjust 

 

För vattendrag med N < 75 km² kan MHQ beräknas enligt formler 11-12. 

Formel 11 Formel 12 

Små vattendrag i Norrland Små vattendrag i mellersta och södra 
Sverige 

7510 ≤≤ N  km2 7510 ≤≤ N  km2, %45≤kP  
( )kPNMQMHQ ⋅−⋅−⋅= 203.0076.077.13  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

++⋅=
5.3

295.173.1
kPN

MQMHQ  
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För vattendrag med N > 75 km² kan MHQ grovt uppskattas enligt formlerna 101-
110. 

Beräknade MHQ får endast användas vid översiktliga studier. Som underlag till 
konstruktionsberäkningar ska flödesuppgifter erhållna från SMHI användas. 

Formel 101 Formel 102 

Större fjällvattendrag, norra 
Torneälv t o m Umeä1v 

Större fjällvattendrag, södra 
Ångermanälven t o m Västerdalälven 

400≥N  km2, %25≤kP  300≥N  km2, %35≤kP  
( )kPNMQMHQ ⋅−⋅−⋅= 15.00005.090.8  ( )kPNMQMHQ ⋅−⋅−⋅= 12.00011.014.9  

Formel 103 Formel 104 

Mindre fjällvattendrag Fjällälvar, blandade fjäll- och skogsområden 

240060 ≤≤ N  km2, %82≤kP  6000≥N  km2, %20≤kP  
( )kPNMQMHQ ⋅−⋅−⋅= 1.00057.074.10  ( )kPNMQMHQ ⋅−⋅−⋅= 21.0000072.010.7

Formel 105 Formel 106 

Skogsälvar i Norrland syd Luleälv och 
nordvästra Svealand 

Skogsälvarna norr om Luleälv 

350≥N  km2, %20≤kP   350≥N  km2, %20≤kP  
( )kPNMQMHQ ⋅−⋅−⋅= 23.000076.021.8 ( )kPMQMHQ ⋅−⋅= 53.07.11  

Formel 107 Formel 108 

Bohuslänska vattendrag Större vattendrag i mellersta och södra 
Sverige 

600≥N  km2, 10>Mq  l/(s·km2) 600≥N  km2, 10>Mq  l/(s·km2) 
( )kPNMQMHQ ⋅−⋅−⋅= 36.0001.032.9  ( )kPNMQMHQ ⋅−⋅−⋅= 097.000017.072.4

Formel 109 Formel 110 

Större vattendrag i mellersta och södra 
Sverige 

Mindre vattendrag i mellersta och södra 
Sverige 

600≥N  km2, %17≤kP ,  
10≤Mq  l/(s·km2) 

600100 ≤≤ N  km2 

( )kPMQMHQ ⋅−⋅= 24.069.5  ( )kPNMQMHQ ⋅−⋅+⋅= 14.000015.073.5  
 

Är ingen av de ovan redovisade formlerna tillämpliga väljes den/de vars villkor ligger 
närmast det aktuella fallets. 
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Ovanstående formler är framtagna ur historiska värden, främst perioden 1961-1990, 
avseende avrinning och flöden. En pågående klimatförändring medför bl a en förändring 
av dimensionerande förutsättning för vissa ställen, från att tidigare ha varit vårflod i 
samband med snösmältning till att övergå till mer långvariga och intensiva regn. Detta 
innebär att framräknade högvattenföringar bör justeras med en faktor beroende på var i 
landet avrinningsområdet är beläget. Angivna justeringsfaktorer enligt figur 2.2 ska ses 
som riktlinjer och beskriver vilka delar av Sverige det kan förväntas ökande flöden. 
Projektanpassade avvägningar måste göras. 

 

Figur 2.2 Justeringsfaktorer avseende förväntat förändrat klimat för beräkning av 
medelhögvattenföringar (MHQ) med formel 11-12. Gäller vattendrag med avrinningsområde < 
150 km2. 
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Figur 2.3 Beräknad specifik medelvattenavrinning för perioden 1961-2004, Mq (l/s·km2) (källa 
SMHI). 
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Figur 2.4 Förhållanden mellan MHQ och MQ för avrinnignsområden N ≤ 5 km² samt 10 km².  

 

2.3.4. Beräkning av HHQ50 

Bestäm HHQ ur sambanden: 

350 ⋅= justMHQHHQ     om %5≤kP  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−⋅=
15

5350
k

just
PMHQHHQ   om %20%5 << kP  

250 ⋅= justMHQHHQ     om %20≥kP  

För flöden med andra återkomsttider än 50 år kan värden uppskattas med hjälp av figur 
2.5. 
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Figur 2.5 Kvoten HHQ/MHQ för olika årsflöden med hänsyn till korrigerad sjöprocent (Pk). 

Kvoten HHQ100/HHQ50 kan för områden < 150 km² sättas till 1.05 – 1.1 där det högre 
värdet gäller för landets östra delar. Vid mindre avrinningsområden, speciellt i sjöfattiga 
områden, kan dock momentana toppflöden erhållas som är högre HHQ. Denna effekt kan 
även inträffa när isdämning släpper. 

Momentana toppflöden kan approximativt uppskattas till: 

N (km²)  Pk (%)  Faktor HHQ50-mom / HHQ50 
10   5   1.4 
10   0   1.7 
50   5   1.3 
50   0   1.4 

I vissa fall kan momentanvärdet överstiga 2.0. För större områden närmar sig 
momentanfaktorn 1.0  

Vid dimensionering av vattengenomlopp används företrädesvis HHQ50, däremot skall 
alltid en kontroll utföras med momentant toppflöde (HHQ50-mom) som 
beräkningsunderlag. Vid denna kontroll skall det säkerställas att momentant toppflöde 
inte orsakar skador på vare sig aktuell konstruktion eller på intilliggande fastigheter. Se 
även riskbaserat funktionskrav under kapitel 2.2. 

2.3.5. Beräkning av MLQ 

För avrinningsområden mindre än 10 km2 varierar värdet för MLQ beroende på områdets 
magasineringsförmåga. Ett flertal faktorer såsom sjöprocent, markslag, 
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grundvattenförekomst m.fl. påverkar ett avrinningsområdes MLQ. Det finns inget 
entydigt värde för beräkning, utan avriningen ligger i allmänhet mellan 0 och 0.8 
l/(s·km²) 

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

För vattendrag N < 75 km² kan MLQ beräknas enligt formler 201-202. 

Formel 211 Formel 212 

Små vattendrag belägna i norra Sverige 
norr om 61:a breddgraden 

Små vattendrag i mellersta och södra 
Sverige, söder om 61:a breddgraden 

7010 ≤≤ N  km2 7010 ≤≤ N  km2, %45≤kP  
( )kPNMQMLQ ⋅+⋅+⋅= 003.00015.028.0 ( )kPNMQMLQ ⋅+⋅+⋅= 005.00007.0036.0
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För vattendrag med N > 75 km² kan MLQ grovt uppskattas enligt formlerna 211-
220. 

Beräknade MLQ får endast användas vid översiktliga studier. Som underlag till 
konstruktionsberäkningar ska flödesuppgifter erhållna från SMHI användas. 

Formel 201 Formel 202 

Större fjällvattendrag, norra: Torneälv t o 
m Umeälv 

Större fjällvattendrag, södra: 
Ångermanälven t o m Västerdalälven 

400≥N  km2, %25≤kP  300≥N  km2, %35≤kP  
( )kPMQMLQ ⋅+⋅= 0043.006.0  ( )kPNMQMLQ ⋅+⋅+⋅= 003.000002.007.0  

Formel 203 Formel 204 

Mindre fjällvattendrag Fjällälvar 

40060 ≤≤ N km2, %82≤kP  6000≤N km2, %20≤kP  
( )kPNMQMLQ ⋅+⋅+⋅= 004.0000003.014.0  

Anm. Om %50>kP  måste formeln 
användas med stor försiktighet. 

( )kPNMQMLQ ⋅+⋅+⋅= 004.0000003.014.0  

Formel 205 Formel 206 

Skogsälvar i Norrland och nordvästra 
Svealand 

Skogsälvarna norr om Luleälv 

350≥N km2, %20≤kP  350≥N km2, %20≤kP  
( )kPNMQMLQ ⋅+⋅+⋅= 009.000002.014.0  ( )kPMQMLQ ⋅+⋅= 01.012.0  

Formel 207 Formel 208 

Bohuslänska vattendrag Större vattendrag i mellersta och södra 
Sverige 

600≥N  km2, 10>Mq  l/(s·km2) 600≥N  km2, %17≤kP , 10≤Mq  l/(s·km2) 
( )kPNMQMLQ ⋅+⋅+⋅= 005.000015.0054.0  ( )kPMQMLQ ⋅+⋅= 014.015.0  

Formel 209 Formel 210 

Större vattendrag i mellersta och södra 
Sverige 

Mindre vattendrag i mellersta och södra 
Sverige 

600≥N  km2, 10>Mq  l/(s·km2) 600100 ≤≤ N  km2 
( )kPNMQMLQ ⋅+⋅+⋅= 006.000002.015.0  ( )kPMQMLQ ⋅+⋅= 006.011.0  

 

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

För stora områden kan LLQ antas vara ungefär 0.5·MLQ. För mindre områden kan värdet 
vara väsentligt lägre. 

2.4. Urban mark 

2.4.1. Allmänt 

Med urban mark avses här avrinningsområde med hårdgjorda ytor (gator, tak, etc.) större 
än ca 3.75 % av hela området. Då den hårdgjorda ytan är mindre än ca 3.75 % se kapitel 
2.3 Naturmark. 

Nedan följer en översiktlig beskrivning om olika principer för framtagande av 
dagvattenflöden för urban mark. Arbetet med beräkning av dimensionerande flöden i 
urban mark ska ske i enlighet med Svenskt Vattens publikation VAV P90 
”Dimensionering av allmänna avloppsledningar”. 

Benämningar     Beteckning Enhet 

Dimensionerande vattenföring Qdim 1/s 
Avrinningsområdets storlek N km2 
Avrinningskoefficient ϕ 
Nederbördsintensitet vid vald  
återkomsttid och varaktighet i 1/(s·km2) 
Reducerad area Ar=ϕ·N km2 
Framrinningstid F-tid  min 

Beräkning av dimensionerade vattenföring 

För beräkning av dimensionerande vattenföring kan nettoytemetoden, rationella metoden 
eller tid-areametoden användas. I samtliga fall beräknas dimensionerande vattenföring ur 
formeln: 

rAiQ ⋅=dim  

Bestämningen av aktuell nederbördsintensitet (i) beror på val av återkomsttid och 
varaktighet. I tabell 2.2 och 2.3 samt figur 2.5 finns exempel på varaktighet och frekvens 
på nederbördsintensitet för olika regionala parametrar (Z). Då klimatet förändras och 
nederbörden varierar över geografiska områden skall redovisade Z-värden anpassas till 
senast aktuella tillgängliga nederbördsstatistik. 
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Om intensitetsuppgift (i) saknas men nederbördsuppgift samt varaktighet finns kan 
nedanstående konverteringsformel användas för att beräkna (i). 

( ) ( ) timmenederbördtridärtrii /,78.2 =⋅=  

Beräkningarna blir mer tillförlitliga när den totala delen hårdgjorda ytor ökar. 

Beräkning av reducerad area 

Vid framtagande av dimensionerande flöde behöver först avrinningsområdets storlek 
bestämmas. Eftersom inte all nederbörd avbördas till områdets utlopp utan stor del 
infiltreras/magasineras behöver aktiv area reduceras beroende på vilken typ av yta som 
nederbörden faller på. Reducerad area är en fiktiv area. Vid beräkning av arean tillämpas 
en metod som reducerar aktiv area. Denna baseras på normalvärden för avrinnings-
koefficienter för olika ytor.  

Avrinningskoefficient 

Avrinningskoefficienten är ett uttryck för hur stor del av nederbörden som avrinner efter 
förluster som infiltration och växters evapotranspiration eller magasinering i markens 
ojämnheter. Avrinningskoefficienten är i princip alltid mindre än 1, men kan närma sig 1 
vid hårdgjorda ytor och takytor då återkomsttiden är 100 år eller längre. Därför bör 
hänsyn tas till att avrinningskoefficienten ökar då lutningen på marken ökar och då 
regnets återkomsttid blir längre. Jordarten påverkar också avrinningskoefficienten, tätare 
jordarter ger generellt större avrinning. Porösa jordarter med relativt låga 
avrinningskoefficienter kan öka avrinningen drastiskt vid situationer med långa regn som 
på sikt ger vattenmättade överytor. Nederbördstoppar under sådana mättade förhållanden 
kan därmed även från exempelvis grönytor ge höga flödestoppar. Teoretiskt sett kan 
sjöyta anses ha avrinningskoefficient 1.0. 

Nedan angivna avrinningskoefficienter är dimensioneringsgrundande och gäller för 
specificerade kraftiga regn. Vid beräkning av exempelvis total dagvattenmängd från viss 
yta är dessa värden inte applicerbara.  
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Typ av yta    Avrinningskoefficient upp till 10 års återkomsttid 

Tak   0.9 
Betong- och asfaltyta, berg i dagen i stark lutning   0.8 
Stensatt yta med grusfogar   0.7 
Grusväg, starkt lutande bergigt parkområde utan  
nämnvärd vegetation   0.4 
Berg i dagen i inte allt för stor lutning   0.3 
Vägslänter beroende på ytbeklädnad och lutning   0.2-0.4 
Grusplan och grusad gång, obebyggd kvartersmark  0.2 
Park med rik vegetation   0.1 
Odlad mark, gräsyta, ängsmark mm   0-0.1 
Flack tätbevuxen skogsmark   0.1 

För avrinningskoefficientvärden för c:a 100-års beräkningar multiplicera 10-årsvärdet 
med 1.25, dock får värdet inte överstiga 1. 

Typ av bebyggelse   Avrinningskoefficient upp till 10 års återkomsttid 
       Flackt  Kuperat 

Sluten bebyggelse, ingen vegetation   0.70  0.90 
Slutet byggnadssätt med planerade gårdar, 
industri- och skolområden    0.50  0.70 
Öppet byggnadssätt (flerfamiljshus)   0.40  0.60 
Radhus, Kedjehus     0.40  0.60 
Villor, tomter < 1 000 m²     0.25  0.35 
Villor, tomter ≥ 1 000 m²    0.15  0.25 

2.4.2. Nettoytemetoden 

I det fall dagvattenavledning från en trafikled eller ett trafikledssystem avses kan en 
förenklad beräkningsmetodik tillgripas. Nettoytemetoden är användbar då 
avrinningsområdet till stor del består av snabbavrinnande ytor. 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 snabbavrinnande 
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.  

Ar = total areal snabbavrinnande ytor där avrinningskoefficienten sätts = 1. 
Dimensionerande flöde beräknas med formeln enligt kap 2.4.1. Normalt väljs 
nederbördsintensitet med 10 min varaktighet. Kontroll görs sedan med hänsyn till 
rinntider till beräkningspunkten att inte annat intensitetsvärde för tid överstigande 10 min 
ger högre flöde. Beräkning av rinntider görs enligt vad som beskrivs under avsnittet 
Rationella metoden. 
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2.4.3. Rationella metoden 

Rationella metoden är tillämplig vid beräkningar i urban miljö med homogena 
avrinningsområden med stor andel hårdgjorda snabbavrinnande ytor. Metoden används 
för att beräkna ett avrinningsområdes maximala toppflöde (peak flow) och används mest 
för att beräkna flöden i urban mark för att dimensionera dagvattenledningar, diken och 
andra dagvattenanordningar. Den är inte tillämplig för att beräkna och utveckla en 
hydrograf. 

För att den rationella metoden skall vara tillämplig krävs att följande kriterier uppfylls: 

• Regnets varaktighet sätts till den erforderliga rinntiden för att hela 
avrinningsområdet skall medverka till vattenföringen i beräkningspunkten. 

• Området är i det närmaste rektangulärt. 

• Området är i det närmaste homogent. 

• Området är begränsat till maximalt ca 100 ha. 

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 bedömning 
av rinntid. För uppskattning 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 
Grunda diken 0.2 m/s (max c:a 300 m) 
Markyta 0.1 m/s (max c:a 100 m) 

Flöde över plan mark skapar efter att tag en rännil eller erosionsfåra som sedan övergår 
till ett dike, därav längdbegränsningarna enligt ovan. 

Rinntid över mark för olika typer av ytor kan översiktligt beräknas enligt: 

2.0

33.0107
SM
LT
⋅
⋅

=  

T = Rinntid (min) 

M = Mannings tal, i engelsk litteratur används n som är inverterade värdet på M, 
M

n 1
= . 

L = Rinnsträcka (m) 
S = Lutning (m/m) 
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Mannings tal, M, för olika slag av markytor  
Slät asfalt/betongbeläggning  80-85 
Grov asfalt/betongbeläggning  70-75 
Grusyta  40-50 
Kort gräs  30-35 
Långt gräs  25-30 

En mer detaljerad beräkning av rinntid i diken kan utföras enligt Mannings formel, se 
kapitel 5 Diken. 

Aktuell nederbördsintensitet bestäms ur tabell 2.2 som gäller för aktuell ort genom att 
parametern för nederbördsintensitet (Z-värdet) uttages i karta figur 2.6. 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 
dimensionerande flöde enligt formel under avsnitt 2.4.1. 

2.4.4. Tid-areametoden 

Tid-areametoden är tillämplig vid större avrinningsområden som består av en skiftande 
natur, med olika lutningar och avrinningskoefficienter. Vid denna metod är det 
nödvändigtvis inte hela avrinningsområdet som bidrar till flödet, utan den 
dimensionerande vattenföringen kan tillföras från del av området. 

Metoden är mer anpassningsbar än den rationella metoden eftersom den mer i detalj utgår 
från varje delområdes speciella karaktär. Vidare kan aktuellt varaktighetsvärde större än 3 
min läggas till grund för dimensionering. Hänsyn tas även till samverkanseffekter mellan 
olika delområden. 

Principiell beräkningsgång: 

1. Dela in beräkningsområdet i lämpliga delområden, där vattendelarna bildar 
naturliga gränser. Behövs ytterligare uppdelning väljs isokroner – 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. 

2. Bestäm Ar (reducerad area) för respektive område.  

3. Bestäm värden för ledningslängd, dikes längd och rinnsträcka på mark. 
Beräkna rinnhastigheten redovisade i kap 2.4.3 och justera eventuellt värden 
om speciella förhållanden råder. 

4. Beräkna rinntiderna för varje delområde och bestäm framrinningstid – d.v.s. 
den rinntid som dagvattnet får från den beräkningspunkt som är belägen längst 
bort från isokronlinjen.  
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5. Beräkna för varje delområde hur områdets deltagande area ökar med ökad 
regnvaraktighet dvs. en rätlinjig tillväxt från noll till fullt värde som sedan 
bibehålles tills dess att framrinningstid uppnåtts.  

6. För att beräkna dimensionerande flöde för avrinningsområden väljs sedan den 
varaktighet som för samtliga delområden tillsammans ger största flödet vid 
beräkningspunkten. Samtliga delområden behöver då nödvändigtvis inte bidra 
till avrinningen. 

Vid beräkning av flöden i ledningssystem bör datoriserade modelleringsprogram 
användas. 
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Figur 2.6 Fördelning av värden som parametern Z antar i Sverige. Med Z-värdet (alternativt 
Z*-värdet) för respektive ort erhålles nederbördsstatistik enligt tabell 2.2. Det dubbla Z-värdet 
ger en uppskattning av det konvektiva nederbördsbidraget i mm nederbörd (efter BFR Rapport 
R18:1979). 
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Tabell 2.2 Varaktighet och frekvens av nederbördsintensitet, T = återkomst i månader 
(tabellen är framtagen enligt P90 Beräkningstips på Svenskt Vattens hemsida). 

Regional parameter Z = 8 
    Minuter               Timmar         
   10 15 20 25 30 40 50 60 2 4 6 12 24 
T l/s/km2 7610 6210 5070 4330 3800 3090 2630 2310 1400 850 640 390 230 
12 mm 4,6 5,6 6,1 6,5 6,8 7,4 7,9 8,3 10,1 12,3 13,7 16,7 20,2 
                    
  l/s/km2 9940 8110 6630 5650 4960 4040 3440 3020 1830 1110 830 500 310 

24 mm 6,0 7,3 7,9 8,5 8,9 9,7 10,3 10,9 13,2 16,0 17,9 21,8 26,4 
                    
  l/s/km2 14190 11580 9460 8070 7080 5760 4910 4310 2620 1590 1190 720 440 

60 mm 8,5 10,4 11,3 12,1 12,7 13,8 14,7 15,5 18,8 22,9 25,6 31,1 37,8 
                    
  l/s/km2 18760 15310 12500 10670 9360 7620 6490 5690 3460 2100 1570 950 580 

120 mm 11,2 13,8 15,0 16,0 16,8 18,3 19,5 20,5 24,9 30,2 33,9 41,1 49,9 

 
Regional parameter Z = 12 

    Minuter               Timmar         
    10 15 20 25 30 40 50 60 2 4 6 12 24 
T l/s/km2 8700 7100 5800 4950 4340 3530 3010 2640 1600 970 730 440 270 
12 mm 5,2 6,4 7,0 7,4 7,8 8,5 9,0 9,5 11,5 14,0 15,7 19,1 23,2 
                    
  l/s/km2 11120 9080 7410 6320 5550 4520 3850 3380 2050 1250 930 560 340 

24 mm 6,7 8,2 8,9 9,5 10,0 10,8 11,5 12,1 14,8 17,9 20,1 24,4 29,6 
                    
  l/s/km2 15430 12600 10290 8780 7700 6270 5340 4680 2850 1730 1290 780 480 

60 mm 9,3 11,3 12,3 13,2 13,9 15,0 16,0 16,8 20,5 24,9 27,8 33,8 41,1 
                    
  l/s/km2 20020 16340 13350 11390 9990 8130 6930 6080 3690 2240 1670 1020 620 

120 mm 12,0 14,7 16,0 17,1 18,0 19,5 20,8 21,9 26,6 32,3 36,1 43,9 53,3 
 
Regional parameter Z = 16 

    Minuter               Timmar         
    10 15 20 25 30 40 50 60 2 4 6 12 24 
T l/s/km2 9800 8000 6530 5570 4890 3980 3390 2970 1810 1100 820 500 300 
12 mm 5,9 7,2 7,8 8,4 8,8 9,5 10,2 10,7 13,0 15,8 17,7 21,5 26,1 
                    
  l/s/km2 12300 10040 8200 7000 6140 5000 4260 3730 2270 1380 1030 620 380 

24 mm 7,4 9,0 9,8 10,5 11,0 12,0 12,8 13,4 16,3 19,8 22,2 27,0 32,7 
                    
  l/s/km2 16670 13610 11120 9480 8320 6770 5770 5060 3070 1870 1390 850 510 

60 mm 10,0 12,2 13,3 14,2 15,0 16,2 17,3 18,2 22,1 26,9 30,1 36,5 44,4 
                    
  l/s/km2 21290 17380 14190 12100 10620 8640 7360 6460 3920 2380 1780 1080 660 

120 mm 12,8 15,6 17,0 18,1 19,1 20,7 22,1 23,2 28,2 34,3 38,4 46,6 56,6 
 
Regional parameter Z = 20 

    Minuter               Timmar         
    10 15 20 25 30 40 50 60 2 4 6 12 24 
T l/s/km2 10890 8890 7260 6190 5440 4420 3770 3310 2010 1220 910 550 340 
12 mm 6,5 8,0 8,7 9,3 9,8 10,6 11,3 11,9 14,4 17,5 19,7 23,9 29,0 
                    
  l/s/km2 13480 11010 8990 7670 6730 5480 4660 4090 2490 1510 1130 680 420 

24 mm 8,1 9,9 10,8 11,5 12,1 13,1 14,0 14,7 17,9 21,7 24,3 29,5 35,9 
                    
  l/s/km2 17920 14620 11940 10190 8940 7280 6200 5440 3300 2010 1500 910 550 

60 mm 10,7 13,2 14,3 15,3 16,1 17,4 18,6 19,6 23,8 28,9 32,3 39,3 47,7 
                    
  l/s/km2 22550 18410 15030 12820 11260 9160 7800 6840 4160 2520 1890 1140 700 

120 mm 13,5 16,6 18,0 19,2 20,2 22,0 23,4 24,6 29,9 36,3 40,7 49,4 60,0 
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Tabell 2.2 fortsättning. Varaktighet och frekvens av nederbördsintensitet, T = återkomst i 
månader (tabellerna framtagna enligt P90). 

Regional parameter Z = 24 
    Minuter               Timmar         
    10 15 20 25 30 40 50 60 2 4 6 12 24 
T l/s/km2 11990 9790 7990 6820 5980 4870 4150 3640 2210 1340 1000 610 370 
12 mm 7,2 8,8 9,6 10,2 10,8 11,7 12,4 13,1 15,9 19,3 21,6 26,3 31,9 
                   
  l/s/km2 14660 11970 9780 8340 7320 5960 5070 4450 2700 1640 1230 740 450 

24 mm 8,8 10,8 11,7 12,5 13,2 14,3 15,2 16,0 19,4 23,6 26,5 32,1 39,0 
                   
  l/s/km2 19160 15640 12770 10890 9560 7780 6630 5810 3530 2140 1600 970 590 

60 mm 11,5 14,1 15,3 16,3 17,2 18,7 19,9 20,9 25,4 30,9 34,6 42,0 51,0 
                   
  l/s/km2 23820 19440 15880 13540 11890 9670 8240 7230 4390 2670 1990 1210 730 

120 mm 14,3 17,5 19,0 20,3 21,4 23,2 24,7 26,0 31,6 38,4 43,0 52,2 63,4 
 
Regional parameter Z = 28 

    Minuter               Timmar         
    10 15 20 25 30 40 50 60 2 4 6 12 24 
T l/s/km2 13080 10680 8720 7440 6530 5310 4530 3970 2410 1460 1090 660 400 
12 mm 7,8 9,6 10,5 11,2 11,7 12,7 13,6 14,3 17,4 21,1 23,6 28,7 34,8 
                   
  l/s/km2 15840 12930 10560 9010 7910 6430 5480 4810 2920 1770 1320 800 490 

24 mm 9,5 11,6 12,7 13,5 14,2 15,4 16,4 17,3 21,0 25,5 28,6 34,7 42,2 
                   
  l/s/km2 20400 16650 13600 11600 10180 8280 7060 6190 3760 2280 1710 1040 630 

60 mm 12,2 15,0 16,3 17,4 18,3 19,9 21,2 22,3 27,1 32,9 36,8 44,7 54,3 
                   
  l/s/km2 25080 20470 16720 14260 12520 10190 8680 7610 4620 2810 2100 1270 770 

120 mm 15,0 18,4 20,0 21,4 22,5 24,4 26,0 27,4 33,3 40,4 45,3 55,0 66,7 
 
Regional parameter Z = 32 

    Minuter               Timmar         
    10 15 20 25 30 40 50 60 2 4 6 12 24 
T l/s/km2 14180 11570 9450 8060 7080 5760 4910 4300 2610 1590 1190 720 440 
12 mm 8,5 10,4 11,3 12,1 12,7 13,8 14,7 15,5 18,8 22,8 25,6 31,1 37,7 
                    
  l/s/km2 17030 13900 11350 9680 8500 6910 5890 5170 3140 1910 1420 860 520 

24 mm 10,2 12,5 13,6 14,5 15,3 16,6 17,7 18,6 22,6 27,4 30,7 37,3 45,3 
                    
  l/s/km2 21640 17670 14430 12310 10800 8790 7490 6570 3990 2420 1810 1100 670 

60 mm 13,0 15,9 17,3 18,4 19,4 21,1 22,4 23,6 28,7 34,9 39,1 47,4 57,6 
                    
  l/s/km2 26350 21510 17560 14980 13150 10700 9120 8000 4860 2950 2200 1340 810 

120 mm 15,8 19,3 21,1 22,5 23,7 25,7 27,3 28,8 34,9 42,4 47,5 57,7 70,1 
 
Regional parameter Z = 36 

    Minuter               Timmar         
    10 15 20 25 30 40 50 60 2 4 6 12 24 
T l/s/km2 15270 12470 10180 8690 7620 6200 5280 4640 2820 1710 1280 780 470 
12 mm 9,2 11,2 12,2 13,0 13,7 14,9 15,8 16,7 20,3 24,6 27,6 33,5 40,6 
                    
  l/s/km2 18210 14860 12140 10350 9090 7390 6300 5530 3360 2040 1520 920 560 

24 mm 10,9 13,4 14,6 15,5 16,3 17,7 18,9 19,9 24,1 29,3 32,9 39,9 48,4 
                    
  l/s/km2 22890 18680 15260 13010 11420 9290 7920 6950 4220 2560 1910 1160 710 

60 mm 13,7 16,8 18,3 19,5 20,5 22,3 23,7 25,0 30,4 36,9 41,3 50,2 60,9 
                    
  l/s/km2 27610 22540 18410 15700 13780 11210 9550 8380 5090 3090 2310 1400 850 

120 mm 16,6 20,3 22,1 23,5 24,8 26,9 28,6 30,1 36,6 44,5 49,8 60,5 73,5 
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3. HÖJDLÄGESBESTÄMNING 

3.1. Allmänt 

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

• Torrläggningsbehov 

• Sättning (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 medelvattenföring. 

3.2. Avvattningsbehov 

Enligt lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 1998:812, 3 kap 9 §, så är 
väghållaren normalt skyldig att bekosta vattengenomlopp genom väg som till ett djup av 
1.2 meter avvattnar uppströms belägen åker och ängsmark. Med vattennivå i vattendraget 
avses medelvattendjup under växtperioden, maj-september. Om det är dagvattenflöde 
från hårdgjorda ytor som är dimensionerande vid dämningsberäkning kan regnintensitet 
motsvarande 6 månaders återkomsttid användas vid framtagande av dimensionerande 
flöde. 

Vattengenomlopp skall dimensioneras med hänsyn till dimensionerande vattenföring 
samt erforderlig torrläggning. Om befintliga trummor och broar i aktuellt vattendrag är 
underdimensionerade eller felaktigt höjdsatta fråntar inte detta väghållarens ansvar för sin 
del av vattendraget. 

Bestämmelsen gäller för allmänna och enskilda vägar samt för järnvägar, däremot inte för 
ägovägar och mindre skogsvägar. Om kostnaden för väghållaren enligt andra stycket 
avsevärt överstiger värdet av den skada som uppstår, om inte åtgärden skulle utföras, får 
väghållaren i stället för att bekosta åtgärden betala ersättning för skadan. Om väghållaren 
redan har en vattendom eller ett avtal med fastighetsägaren om trumman, så kan denne 
inte heller kräva ny trumma på väghållarens bekostnad. Väghållaren är underhållsskyldig 
för trumman. 

För betesmark samt skogsmark bör man enligt praxis räkna med att marken skall kunna 
avvattnas till ca 0.9 m respektive 0.7 m under markytan. 
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Där en vägs sträckning korsar eller på annat sätt påverkar ett dikningsföretag så kan 
information som t.ex. vattengångshöjder och övrig hydraulisk information sökas hos 
Länsstyrelsen som sannolikt är dikningsföretagets/markavvattningsföretagets 
aktförvaltare, alternativt hos Lantmäteriverket för äldre företag. 

3.3. Sättning 

Sättning av marken sker i vissa jordar vid dränering. Storleken av denna sättning kan på 
vissa jordar, framförallt lös lera, dyjordar och mossar bli avsevärd. På övriga jordar kan 
som regel bortses från denna faktor. 

3.4. 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 eventuella 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. 

Exempel 

Fallförhållandena till marker som är avlägset belägna i förhållandet till trumman spelar 
ibland avsevärd roll vid bestämmande av trummans läggningsdjup se figur 3.1. 

Är huvudavloppet ett öppet dike och ingen bottenlinje fastställd kan man som ett 
riktvärde för flack jordbruksmark antages vattenytans lutning till 0.5 ‰. För 
stamledningar till täckdiken antages en minimilutning av 2 ‰ 
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Figur 3.1 Exempel på hur krav på torrläggningsdjup påverkar nivå trumma. 

 

3.5. Vattenstånd 

Vid trummas förläggning i vattendrag, sund etc. måste hänsyn tas till medelvattenståndet 
vid medelvattenföring. 
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4. TRUMMOR 

4.1. Allmänt 

Med trumma under väg avses en jordöverfylld konstruktion med teoretisk spännvidd ≤ 
2,0 m. Teoretisk spännvidd mäts i vägens längdriktning enligt figur 4.1. En trumma har 
öppet in- och utlopp och är avsedd att leda vatten genom en väg. Trummor utförs 
vanligen av rör. För en konstruktion med teoretisk spännvidd > 2,0 m gäller krav för 
broar. För korrugerade trummor beräknas teoretisk spännvidd som avståndet mellan 
korrugeringens centrumlinjer. Trummor som inte är korrugerade beräknas teoretisk 
spännvidd som medelvärdet av trummans ytter- och innerdiameter. 

Teoretisk spännvidd
 

Figur 4.1 Mätning av teoretisk spännvidd. 

4.2. Vattenståndsändring och ekologi  

Allmänt 

I låglänta områden samt där vattenreglering förekommer kan en vattenståndshöjning om 
någon cm vara oacceptabel. I kuperad terräng och vid oreglerade vattendrag kan däremot 
höjningar om flera dm godtas utan större olägenhet. Dock bör följande särskilt beaktas: 

• Höjningen av vattenståndet uppströms trumman. 

• Närliggande fastighet uppströms får ej ta skada av dämningen. 

• Vattenhastighet genom trumman. 

• Trumman får ej utgöra vandringshinder för djurlivet i vattendraget. 
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Läggningsdjup trummor 

För att bättre nyttja trummans hydrauliska egenskaper, för att undvika underspolning och 
förhindra att trumman utgör ett vandringshinder så bör trumbotten för hela trumman 
läggas på ett större djup än angränsande dikesbotten eller anslutande vattendrag enligt 
följande rekommendationer (översiktliga överdjup vid normalfallet): 

Dim. 600-800    150 mm under dikesbotten 
Dim. 1000-1600    200 mm under dikesbotten 
Dim. 1800-2000    300 mm under dikesbotten 

För att undvika dämning vid lågvattenflöde bör dikets bottenbredd rymmas inuti 
trumman på den nivån. Vidare bör vattenytans bredd i diket vid högvattenflöde även den 
rymmas inom trumman på den nivån (figru 4.2). Erforderlig genomströmningsarea bör 
därför kontrolleras mot trummans effektiva area med hjälp av delfyllnadsdiagram (figur 
4.3).  

 

Figur 4.2 Princip för läggning av trumma med överdjup. 

 

Figur 4.3 Delfyllnadsdiagram med avseende på vattenföring och vattenhastighet.  
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Vandringshinder 

För trummor avsedda att leda vattendrag genom vägen ska särskild hänsyn tas så att inga 
vandringshinder skapas. I de flesta fall är då en valvbåge att föredra, se exempel i figur 
4.4. För detaljerad information angående vandringshinder se vidare VV publ. 2005:72 
Vilda djur och infrastruktur – en handbok för åtgärder och VV publ 2008:68 
Erfarenheter med valvbågar. Se även banverkets BVS 585.18 Trummor och ledningar 
samt BB rapport 04-07 Avvattningsanläggningar del 1-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4. Till vänster en väl anpassad trumma med rätt läggningsdjup och som getts en 
botten som motsvarar det anslutna vattendraget. Överst till höger visas en valvbåge som ur 
vandringshinderperspektiv är en bättre lösning än en trumma. Till höger nedan en trumma 
som utgör vandringshinder.  

 

4.3. Trummans längslutning 

Trummor läggs företrädesvis med samma lutning som vattendraget. Trumman ska 
utformas så den inte orsakar dämning eller utgör vandringshinder för fisk etc., se figur 
4.4. 
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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 eliminering av 
erosionsrisken vid in- och utlopp, ej räknas med större vattenhastighet än 0.7 m/s utan 
särskild kontroll av erosionsbenägenheten. Vid hastigheter över 4 m/s bör energi-
reducerande åtgärder vidtagas, se kap 4.8. 

Vid stor höjdskillnad mellan trummans in- och utlopp kan lutningen tas ut med hjälp av 
s.k. störtbrunn. En brunn där inkommande ledning kommer in på en högre nivå. 
Brunnens dimension har stor betydelse för hur stor reduktion av flödeshastigheten som 
uppnås. 

4.4. Val av trumma 

Utformning 

Utformning väljs med hänsyn till vattenföringens karaktäristika såsom storlek, hastighet, 
dämning etc. 

Trumtyp 

Val av trumma skall ske med hänsyn till grundförhållande, vattnets fysikaliska och 
kemiska egenskaper, överfyllnadshöjd, trafiklast, transporter till byggnadsplatsen, sättet 
för montering etc.  

4.5. Dimensioneringsanvisning för anläggande av trummor och broar 

I en dimensioneringsbetraktelse över en trumma eller bro blir en rad hydrologiska och 
hydrauliska parametrar viktiga för att trumman/bron skall kunna utformas så att vattnet 
passerar utan att påverka befintliga förhållanden på ett olämpligt sätt. Vid 
dimensioneringen gäller det att klarlägga vattennivåförändringen genom trumman/bron 
som uppstår på grund av energiförluster vid in- och utlopp, och friktion mot sidorna och 
botten av trumman. Påverkan av vattenståndet beror på energiomvandlingen mellan 
lägesenergi, rörelseenergi och värmeenergi. 

Trumma och nedströms beläget dike utgör en enhet. Energilinjen respektive trycklinjen 
(vattennivån) studeras så långt nedströms trumman att utgångsvattenståndet inte påverkar 
vattennivån omedelbart nedströms 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. 
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Genom SMHI m.fl. institutioner, hamnkontor, kraftbolag etc. kan uppgifter på 
karaktäristiska vattenstånd erhållas. I kap 4.5.1-3 anges riktlinjer för de parametrar som 
behöver klarläggas i samband med en frågeställning om vattenståndsförändringen genom 
en trumma (med en teoretisk spännvidd mindre än eller lika med 2.0 m) eller en bro (>2 
m). Observera att det finns givna minimidimensioner för trummor på grund av praktiska 
skäl exempelvis drift och underhåll, se vidare VVTK Väg.  

4.5.1. Dimensioneringsförutsättning 

1. Maximal lämplig uppdämning av trumman i dimensionerande punkt. 
MQ        0.00 m 
MHQ flackt landskap      0.03-0.05 m 
MHQ kuperat landskap     0.05-0.15 m 

2. Bottennivån anläggs så att åker och skogsmark kan erhålla optimal avvattning vid 
MQ. 

3. Optimal avvattning betes- respektive åkermark  0.9 resp 1.2 m 
Optimal avvattning skogsmark    0.7 m 

4. Avstånd mellan högsta vattenstånd HHW och hjässans innerkant för trummor med 
diameter ≥ 1200 mm eller rambalkens underkant för bron.  0.3-0.5 m 

5. Vid vattenhastigheter större än 0.7 m/s bör behov av erosionsskydd kontrolleras. 

6. Låt höjningen av vattenståndet uppströms trumman samt vattenhastigheten genom 
den, vara kritiska faktorer. 

7. Räkna inte med hela trumarean utan låt högsta vattenstånd ligga på 75-85 % av 
trummans höjd. Detta för att is, grenar, ris o dyl. kan passera utan risk för 
igensättning. Dessutom ska bottenarea vid läggning med överdjup räknas bort 
från effektiv genomloppsarea. 

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

4.5.2. Hydrologi – Benämningar 

Specifik vattenavrinning    q  l/(s·km²) 
Avrinningsområde     N  km² 
Sjöareal inom avrinningsområdet   S  km² 

Dimensionerande flöden 

Medelvattenföring     MQ  m³/s 
Högsta högvattenföring (återkomstintervall 50 år) HHQ50  m³/s 
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4.5.3. Hydraulik – Grundläggande ekvationer 

Energiekvationen (för beteckningar se figur 4.4). 
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4.5.4. Hydraulik – Ingående parametrar 

Kanalen nedströms och uppströms trumman/bron 

Vattnets medelhastighet i kanalen nerströms och uppströms  U1, U4  m/s 

Trumman/bron 

Utloppet, utströmningskoefficient ku    ku = 0.9-1.0 
Inloppet, inströmningskoefficient ki    ki = 0.05-0.5 
Plötslig förträngning med skarpa hörn ki    ki = 0.5 
Plötslig förträngning med runda hörn ki   ki = 0.25 
Trattformad förträngning ki     ki = 0.05 

Friktionen mot sidor/botten (Mannings tal korr  
plåt/betong/plast)      M = 40-85 
Längden i strömningsriktningen    L   m 
Vattnets medelhastighet      U2-3 medel  m/s 
Effektiv vattenförande area      Ae2-3 medel  m2 
Våt perimeter       P2-3 medel  m 
Hydrauliska radien A/P     R   m 
Bottennivå       z   m 
Vattendjup       y   m 
Energiomvandling      h   m 
Energiförlust tillägg      ht   m 
Energiförlust friktion      hf   m 
Dämningseffekt      hd   m 
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4.5.5. Exempel på trumdimensionering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Illustration ingående parametrar vid trumdimensionering. 
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Beräkningsgång 

1. Finns markavvattningsföretag som kan beröras (kontrollera Länsstyrelsens 
vattenarkiv). 

2. Ta fram avrinningsområdets areal inklusive eventuell sjöareal för 
trummans/brons läge. 

3. Bestäm karaktäristiska flöden LLQ, MLQ, MQ, MHQ och HHQ (enligt 
formler i kapitel 2.3 alternativt uppgifter från SMHI). 

4. Bestäm de karaktäristiska vattenstånden/vattendjupen (y1 och y4) för det 
aktuella läget (både sektion 1 och sektion 4). 

5. Antag lämplig dimension för trumman/bron med beaktande av lämplig 
bottenbredd vid lågvatten och lämplig frigång vid högvatten. 

6. Bestäm vattenståndet +vy1 och +vy4 samt vattenhastigheten U1 i kanalen för 
det flöde som skall beräknas. 

7. Bestäm vattenhastigheten U2 och övriga parametrar i sektion 2 (trumman). 
Beräkna vattenståndsförändringen Dvy1-2 i utloppet. Om ku sätts till 1.0 är 
vattenståndet lika i sektion 1 och sektion 2. Sätts ku < 1.0 kan vattenståndet i 
sektion 2 antas något lägre än i sektion 1. För bestämning av vattenhastigheten 
kan delfyllnadsdiagrammet i figur 4.2 användas alternativt bestämmas grafiskt 
genom uppritning och beräkning av öppningen i sektion. Antas vattenståndet i 
sektion 2 lägre än i sektion 1 måste beräkningen kontrolleras mot antagandet 
(passningsberäkning). 

8. Antag ett något högre vattenstånd för sektion 3 än i sektion 2. Bestäm 
vattenhastigheten och övriga parametrar i sektion 3 enligt samma sätt som i 
punkt 7. Beräkna friktionsförlusten Dvy2-3 genom trumman med Mannings 
formel, använd U2-3medel, A2-3medel och P2-3medel. Kontrollera den beräknade 
friktionsförlusten mot antaget Dvy2-3 (passningsberäkning). 

9. Antag ett vattenstånd i kanalen sektion 4 som exempelvis är ca (1+ki)·U32/2·g 
högre Dvy3-4 än i sektion 3. Bestäm vattenhastigheten och övriga parametrar i 
sektion 4 enligt samma sätt som i punkt 7. Beräkna vattenståndsförändringen 
Dvy3-4 för inloppet. Kontrollera den beräknade vattenståndsförändringen mot 
antaget Dvy3-4. (passningsberäkning). 

10. Det beräknade vattenståndet +vy4 uppströms trumman/bron erhålls genom 
summering av +vy1, Dvy1-2, Dvy2-3 och Dvy3-4.  

11. Skillnaden mellan det beräknade vattenståndet +vy4 enligt punkt 10 och det 
fastställda vattenståndet +vy4 för aktuellt flöde enligt punkt 6 utgör 
trummans/brons dämmande effekt hd (m). 
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12. Kontrollera om dämningen påverkar vattenståndet i den dimensionerande 
punkten uppströms aktuellt läge. 

13. Påverkas vattenståndet i den dimensionerande punkten, på ett sätt som 
bedöms som skadligt eller att tillräcklig frigång i trumman inte erhålls, väljs 
en större dimension. Förfarandet enligt punkterna 5-13 upprepas till dess 
påverkan bedöms acceptabel. 

Överslagsberäkning av trummans/brons vattenståndspåverkan 

Viktiga förutsättningar: liten bottenlutning, full utströmningsförlust ku=1 och kort väl 
dimensionerad trumma L < 10 m. 

Tabell 4.4 Nyckeltal förenklad dämningskontroll. 

Utloppet ku = 1 medför total utströmningsförlust/ 
vattenståndsförändringen Dvy1-2 = 0 m 

Trumman L < 10 m medför att en väl dimensionerad trumma ger liten 
friktionsförlust/vattenståndsförändring Dvy3-4y2-3 ~ 0 m 

Inloppet ki = 0.1-0.5 medför att inströmningsförlusten/ 
vattenståndsförändringen Dvy3-4 dominerar.  

Exempel: För ett vattendrag med liten bottenlutning 
uppskattas U1 = U4 till 1 m/s och trummans/brons effektiva 
area ger att U3 uppskattas till 1.5 m/s. Inströmningsförlusten 
kan då beräknas till Dvy3-4 = (1+0.5)·(1.52-12)/2·g = 0.096 m. 

4.6. Svallis 

Svallis i trummor bildas i kallt klimat, vissa lokala hydrologiska och metrologiska 
faktorer har en avgörande roll för svallisbildningens omfattning. I många fall beror 
svallisbildningen på kölddrag som uppstår då trumändarna är öppna. Val av material för 
trumkonstruktionen har också betydelse då det påverkar utkylningen av kringliggande 
jordmaterial.  

Svallisfyllda trummor kan orsaka bortspolning av väg vid snösmältningsperioden, vilket 
leder till dyra reparationer och begränsad framkomlighet.  
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Exempel på svallisskydd 

Då trumman ligger under tjälnivån och trumman påverkas av kölddrag kan 
svallisbildning förhindras med hjälp av draperier av 200 mm breda plastremsor som 
monteras i trummändar. I trummor som ligger ovanför tjälnivån fördröjs 
svallisbildningen med draperier och behovet av tiningar minskar. 

Halvtrumma av dubbelväggigt plastmaterial som placeras direkt på trumbädd utformad så 
att trumman tillvaratar jordvärmen kan vara ett alternativ. Vid risk för besvärliga 
svallisproblem kan en reservtrumma installeras högre upp i vägbanken. 

4.7. Gallerintag 

Gallerintag placeras vid truminlopp för att förhindra att växtdelar och dylikt material 
blockerar trumman vilket kan orsaka dämning och eventuellt bortspolning av vägbanken. 
I urban miljö bör det övervägas att galler placeras både på inlopp och vid utloppssidan på 
trumdimensioner 400 mm och större som skydd för barn. Figur 4.2 visar några möjliga 
lösningar. 

 

 

Figur 4.2 Utformning av galler vid inlopp till trummor.  
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Gallerintag kan utformas på flera olika sätt t.ex. med en lutning 3:1 till 5:1 och med en 
öppning ca på 15 cm i trummans underkant och med en maskvidd av 100–120 mm. 
Trumgallret bör utformas så att gallret inte utgör ett hinder och gallrets hydrauliska 
påverkan bör tas hänsyn till. 

Vid mindre truminlopp där stor risk förekommer för igensättning av trumöppning så kan 
gallret utformas som en gallerbur tillverkad av rundjärn. Vid vattendrag där stora flöden 
och höga vattenhastigheter förekommer så skall hänsyn tas till säkerhetsrisker för 
människor, att möjligheter skall finnas att vid olycka att ta sig upp ur vattnet och inte 
fastna mot gallret. 

Där det finns risk för att transport av sediment och stenmaterial förekommer vid höga 
flöden i vattendraget bör det övervägas att åfåran uppström trumman utformas så att 
sediment och sten deponeras i åfåran innan det når trumman. Alternativt kan en 
reservtrumma anläggas högre upp i vägbanken. 

4.8. Energireducerande konstruktion 

Vid trum- och ledningsöppningar där stora vattenhastigheter förekommer är 
erosionsskydd eller annan typ av energireducerande åtgärd nödvändig för att inte orsaka 
stora skador i diken, kanaler och tillbyggda konstruktioner. 

Energireducerande konstruktioner kan t.ex. vara i form av stenkrossmaterial/stenar vid 
utloppet som dimensioneras efter vattnets utloppshastighet av en vattenföring baserad på 
den bestämda återkomsttiden. Erosionskydd placeras i diket/kanalen och den breddas och 
utformas så att vattnet kan expandera och på så sätt förlora energi, se figur 4.6. 

 

 

Figur 4.3 Exempel energireducerande konstruktion breddat dike.  
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Figur 4.4 Exempel energireducerande konstruktionsbyggnad. 

 
En annan variant är betongkammare som förses med vertikala betonghinder. Energin 
reduceras genom att vattnet träffar betonghindren som resulterar i turbulens, se figur 4.7. 

Där stora nivåskillnader förekommer på dagvattenledning och stalp byggs in på ledning 
så skall det övervägas att det görs stegvis så att vibrationerna inte blir för stora så att 
skarvar och rörfogar på ledning skadas. I vissa fall kan det räcka med att sandfånget görs 
extra djupt och får tjänstgöra som en energireducerande konstruktion. 
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5. DIKEN 

5.1. Allmänt 

Vägbanan, vägkroppen och intilliggande vägområde måste avvattnas och dräneras för att 
upprätthålla trafiksäkerhet, vägkonstruktionens bärighet och tjältålighet. Avledning av 
ytvatten samt torrläggning av vägens överbyggnad kan ske i öppna diken s.k. 
skärningsdiken. Vägdiket fyller även andra funktioner, dels har det en tillfällig 
magasinerande funktion vid stora nederbördstillfällen och en stor del av vägdagvattnets 
föroreningar fastläggs i diket. 

Den allt mer ökade satsningen på trafiksäkerheten innebär flackare slänter vilket kan 
innebära skärningsdiken ersätts av täckt dike med dräneringsledning för att avvattna 
vägterrassen. Där vägdiket tar emot och avleder yt- och dräneringsvatten från längre 
vägsträckor samt från större områden av omgivande terräng så skall hydraulisk 
dimensionering göras för att bestämma dikets utformning. 

Olika typer och funktion för olika dikestyper återfinns i VV publ. 2003:103 Vägdikenas 
funktion och utformning – En beskrivning av multifunktionella diken. 

5.2. Dimensionering 

Vid dimensionerande vattenföring får vatten i skärningsdike stiga högst till i höjd med 
halva överbyggnadens tjocklek. Friktionsförluster (hf) i öppna kanaler och diken beräknas 
med Mannings formel, se figur 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Benämningar till Mannings formel.  
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För beräkning av vattennivå i ett dike med känd lutning (S, ‰), flöde (Q, l/s) och 
Mannings tal kan Mannings formel skrivas: 
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Förutsatt att dikets strömning är opåverkad samt det råder balans mellan dikets lutning 
och friktionsförlusterna kan dikets normaldjup sedan beräknas genom iteration 
(passning). Nomogram över samband mellan vattenföring Q, bottenlutning S och 
vattendjup h finns i bilaga 1. 

Mannings tal M för olika slag av diken/kanaler 

Ytbeklädda kanaler, betong med stålglättad yta 75-80 
Ytbeklädda kanaler, betong med grovt stenmaterial 22-27 
Sprängt berg  20-25 
Gräsklädda diken och kanaler 5 cm högt gräs 15-30 
Gräsklädda diken och kanaler 30 cm högt gräs 11-25 
Rännsten i asfaltsgata 70-75 

 

Figur 5.2 Exempel på hur M kan förändras med vattenföringen i samma kanal. 
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5.3. Erosionsskydd 

Där risk för erosion föreligger måste botten och slänter i diken, samt vid trummors in- 
och utlopp, förses med erosionsskydd. Erosionsskyddet dimensioneras enligt VVTK Väg. 

6. DRÄNERING 

Täckta diken med dränerande ledning utförs för torrläggning av vägens överbyggnad då 
öppna diken med tillräckligt djup ej utförs. Dräneringsledning byggs även för dränering 
av åkermark eller för att skära av grundvattenströmmar. I VVTK Väg återfinns 
utformning av dränering. 

6.1. Dimensionering 

Dräneringsledningar bortleder nedträngande yt- och grundvatten. Mängden nedträngande 
ytvatten är liten. Då grundvatten skall dräneras kan vattenmängderna bli stora. En 
geohydrologisk utredning kan erfordras för bestämning av vattenmängder vid och 
konsekvenserna av en grundvattensänkning. 

Dräneringsledning skall läggas med en lutning så att ledningen är självrensande. Kring 
dräneringsledning erfordras filtermaterial för att hindra omgivande finmaterial att komma 
in i ledningen. 

Översiktligt kan dräneringsledningen vid väg- och järnvägsbyggnad dimensioneras för en 
avrinning av 0.05 l/s per meter ledning. Vid dimensionering av dräneringsledningen kan 
information om friktionsförluster för dräneringsledningar fås av respektive rörtillverkare.  

Översiktliga nyckeltal för avrinning av dräneringsvatten i olika jordarter: 

Grus 10 l/s ha 
Sand 7 l/s ha 
Morän, silt 4 l/s ha 

 

Råd: Dräneringsbrunnar vid väg- och järnvägsbyggnad 
bör förses med gjut- och segjärnsbetäckning även 

utanför körbar yta, detta för att underlätta 
brunnarnas sökbarhet vid framtida underhållsarbeten 
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6.2. Jordbruksdränering 

Vid om- och nybyggnad av vägar på åkermark berörs ofta befintliga åkerdräneringar. 
Systemtäckdikade jordbruksmarker som utförts efter en upprättad täckdikningsplan, kan 
om statliga bidrag utgått finnas förvarade hos Länsstyrelsen i respektive län. 
Åkerdräneringen kan ha sitt utlopp i ett dikningsföretag och information om dessa kan 
ofta hämtas hos Länsstyrelsen som är arkivmyndighet för dikningsföretag tillsammans 
med lantmäterimyndigheten, som har akter av äldre datum än 1920. 

Lantmäterimyndigheten arkiverar företag som prövats enligt 1879 års dikningslag eller 
äldre bestämmelser (företag före ca 1920). Länsstyrelsen arkiverar företag som prövats 
enligt 1918 års och 1983 års vattenlag samt företag som prövats enligt miljöbalken.  

Miljödomstolen arkiverar företag som prövats enligt miljöbalken. Läggningsanvisningar 
för dräneringsledningar i jordbruksmark finns att erhålla hos Jordbruksverket.  

7. DAGVATTENLEDNINGAR 

Med rörledning avses ett vattengenomlopp som är försett med särskild intagsanordning.  

Med dagvattenledning avses rörledning för transport av ytligt tillfälligt förekommande 
vatten, såsom regnvatten och smältvatten. 

Dagvattenledningar med tillhörande brunnar skall dimensioneras, projekteras och utföras 
i enlighet med anvisningar i Anläggnings-AMA, VV publikationer samt publikationer 
från Svenskt Vatten. 

Anvisningar för beräkningar samt projektering finns bland annat i följande publikationer 
från Svenskt Vatten och Vägverket. 

 VAV P92 Anvisningar för projektering och utförande av markförlagda 
självfallsledningar av plast 

 VAV P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar 

 VAV P86 Läggningsdjup för VA-ledningar i jord med hänsyn till tjäle 

 VAV P84 Anvisningar för tillämpning av BR-R1/99 ”Betongrörsanvisningar” 

 VAV P75 Servisledningar 

 VV Publikation 2005:14 Ledningsarbeten inom vägområdet 
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8. DAGVATTENPUMPSTATIONER 

8.1. Allmänt 

För avledning av dag- och dränvatten från instängda lågt belägna områden, såsom 
trafiktunnlar och GC-tunnlar, kan behov av pumpstationer erfordras. Ur 
säkerhetssynpunkt är det angeläget att lågpunkter på motorväg och motortrafikled om 
möjligt avvattnas med självfallsledning. 

Pumpstationer placeras utanför körbar yta, helst i plan mark och i anslutning till körbar 
väg och med tillräckligt utrymme att lyfta pumpar vid service och underhåll. 
Pumpstationens placering i den absoluta lågpunkten bör undvikas med hänsyn till 
åtkomst när driftstörningar sammanfaller med översvämning. I planeringsskedet bör även 
faktorer såsom säkerhetsavstånd till väg och eventuellt behov av bygglov vägas in. 
Avrinningsområdet begränsas om möjligt med avskärande diken. 

För utformning av pumpstationer se även VAV publikation P47 Avloppspumpstationer, 
dimensionering, utformning och drift.  

8.2. Dimensionering 

Vid val av dimensionerande regnintensitet tas hänsyn till berörd vägs standard. För 
motorväg, motortrafikled samt annan högklassig väg skall dimensionerande 
regnintensitet räknas för regn med återkomsttid 10 år (l0-årsregn). För övriga vägar 
beräknas för regn med återkomsttid 5 år. 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. Vid stora flöden och nyttjande av magasin i anslutning 
till pumpstationen är det viktigt att dimensionera inloppsledningen till pumpstationen så 
den ger lika mycket som Qmax pump. Detta för att säkerställa en jämn pumpgång när 
magasinen nyttjas. Pumpstationens effektiva volym, d.v.s. volymen mellan tillslag och 
frånslag av pumpen, dimensioneras för max antal pumptillslag enligt pumptillverkarens 
anvisningar. En praktisk regel vid dimensionering av pumpsumpens effektiva volym är: 

N
qV 9,0⋅

=  

där 

V = sumpvolym, m³ 
q = pumpens kapacitet, l/s 
N = Antalet starter/tim 
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Vid dimensionering av pumpsump bör dock pumpleverantör kontaktas så att lämpliga 
drifttider för i stationen ingående pumpar erhålls.  

Dimension på tryckledningen bör väljas så att för pumparna vald pumpkapacitet för 
horisontell ledning uppnår en flödeshastighet på ca 0.4-1.0 m/s vid normal pumpning. Då 
dagvatten kan innehålla en del sand är det lämpligt att tvångsvis minst en gång per dygn 
pumpa med hastighet 0.8 m/s för att undvika avsättningar i ledningen. Vid pumpning 
med full kapacitet kan flödeshastigheter på 1.5-2.0 m/s accepteras om inte 
friktionsförlusterna i ledningen då blir oproportionerligt stora. För vertikal ledning bör 
hastigheten uppnå ca 1.0 m/s för att eventuella sandpartiklar inte ska sedimentera. 

Pumpar ska dimensioneras efter  

• Dimensionerande flöde 

• Total lyfthöjd (statisk höjd samt sammanlagda strömningsförluster) 

Vid val av pumptyp samt pumpeffekt bör en livscykelanalys (LCC) utföras där bl.a. 
verkningsgrad studeras för en optimal driftkostnad samt minskad miljöpåverkan. 

8.3. Frysning 

Vid dagvattenpumpstationer föreligger en större frysrisk än vid pumpstationer avsedda 
för spillvatten. Om man vid pumplösning inte kan utesluta frysrisk kan man vid kortare 
tryckledningar minska frysrisken genom att utesluta backventiler på tryckledningen. 
Flödet som i det fallet återgår till pumpsumpen kan pumpas bort med en mindre pump i 
separat ledning.  

 
 

Figur 8.1 Princip för utloppsbrunn med tryckledning utan backventil.  
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Vid lösningar utan backventil måste tryckledningens utloppsnivå ligga över högsta 
högvattennivå vid utloppspunkten för att undvika att flöde vid utloppspunkten leds till 
pumpstationen, se figur 8.1. 

8.4. Uppflytning 

Pumpstationens vikt och eventuell förankring skall balanseras mot beräknat upptryck vid 
en högsta vattenyta i schaktgropen. Vikt av återfyllningsmassor över bottenplattans 
urkragade delar skall ej medräknas i de fall då högt vattenstånd kan riskeras under 
byggnadstiden. 

8.5. Maskinell utrustning 

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 väg med ÅDT > 2000 ska förses med 
minst 2 pumpar.  

Då flödet vid en dagvattenpumpstation har stora variationer i storlek bör pumpar med 
varierande flöde väljas (varvtalsstyrning). Detta för att uppnå en så jämn driftsituation i 
pumpstationen som möjligt. 

Pumplösning skall vara anpassad till dagvattenflöde. Utformning av larm, styr och regler 
samt eventuell överbyggnad bör utföras i samråd med slutanvändarens driftansvarige. 

9. UTJÄMNINGSMAGASIN 

9.1. Allmänt 

Dagvattenflöden varierar efter nederbördsintensiteten, avrinningsområdets storlek samt 
marktypens avrinningskoefficient. Avrinningskoefficienten kan även beskrivas som 
områdets magasineringsförmåga. Flödet i olika dagvattensystem kan därför variera 
mycket i storlek över tid. För att inte överbelasta nedströms dagvattenssystem kan det 
därför vara skäl att anlägga utjämningsmagasin för att efter olika önskemål fördröja och 
utjämna avrinningsområdets dagvattenflöde. 

9.2. Dimensioneringsförutsättningar 

Vid anläggning av exempelvis en väg i naturmark kan den ökade andelen hårdgjord yta 
inom ett avrinningsområde tidvis påverka aktuellt vattendrags hydrograf. Effekten av 
detta är mest påtaglig där naturmark ersätts av vägområde i mindre avrinningsområden. 
För att minimera denna eventuellt oönskade effekt kan ett utjämningsmagasin anläggas. 
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Som ingångsparametrar vid beräkning av utjämningsmagasin vid hantering av 
vägdagvatten i naturmark kan man vid 5-årsflöden räkna med specifik avrinning på 1.0-
2.0 l/s·ha beroende på var området ligger i landet. Detta är ofta det dimensionerande 
flödet där diken och trummor har anlagts i jordbruksmark, oberoende av allmänna och 
enskilda vägar och dyligt. Generellt sett är värden högst i landets västra delar och lägst i 
öst.  

Differensen mellan den ursprungliga avrinningen från naturmark och det ökade tillskottet 
från vägområdet skall upptas av utjämningsmagasinet. Generellt sett kan dessa 
utjämningsmagasin i naturmark dimensioneras efter ca 5-årsflöden. Vattenflöden med 50 
års återkomsttid kräver ofta orimligt stora ytor, dock måste anläggningen utformas så att 
flöden större än det dimensionerande flödet varken skadar konstruktionen eller orsakar 
olägenheter för omgivande fastigheter. 

Vid dimensioneringsarbetet för vägdagvatten skall hänsyn tas till vägsläntens förmåga att 
fördröja och magasinera vägdagvatten. Vägsläntens vattengenomsläpplighet är därvid en 
viktig parameter. 

Utjämningsmagasinets erforderliga magasinsvolym kan beräknas med hjälp av tid-area 
metoden där den maximala avrinningen beräknas. Den erforderliga magasinsvolymen 
representeras av arean mellan tillrinningshydrografen och avtappningskurvan. 

9.3. Dimensionering 

Erforderlig magasinsvolym kan översiktligt beräknas för tidssteget dt med hjälp av 
följande kontinuitetsekvation. 

dSdtQdtQ utin =⋅−⋅  

där 

Qin = inflöde 
Qut = utflöde 
S    = magasinsvolym 

I ekvationen är nederbörd, avdunstning samt grundvattenflöden försummade. 

Beräkningsstöd för magasinvolymberäkning finns i Svenskt Vattens publikation VAV 
P90 ”Dimensionering av allmänna avloppsledningar” bilaga 7-8. Observera att i VAV 
P90 föreslagen beräkningshjälpmedel förutsätter fritt utlopp ur fördröjningsmagasinet 
vilket inte alltid är fallet. 
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9.4. Rening av vägdagvatten 

För information om reningseffekt i dagvattensmagasin se vidare i VV publikation 98:009 
Rening av vägdagvatten – Preliminära råd vid dimensionering av enklare 
reningsanläggningar, 2003:188 Vägdagvattendammar – En undersökning av funktion och 
reningseffekt, 2006:115 Dagvattendammar – Om provtagning, avskiljning och 
dammhydraulik och2 2008:30 Skötsel av öppna vägdagvattenanläggningar. 

10. OLJEAVSKILJARE 

10.1. Allmänt 

Olika verksamheter kräver oljeavskiljare. På platser där t.ex. någon form av oljehantering 
förekommer eller tvätt av oljiga produkter sker finns krav på att oljeavskiljare installeras 
innan anslutning till spillvattenledningsnätet. I miljölagstiftningen samt det kommunala 
regelverket finns krav och riktlinjer för dessa verksamheter t.ex. inom skyddsområde för 
vattentäkt. 

Krav på oljeavskiljare kan finnas före avledning av vägdagvatten till känsliga vattendrag. 
Vid avledning av dagvatten i ledningssystem eller i ”täta diken” där oljespill kan 
förekomma t.ex. inom vattenskyddsområden placeras ofta oljeavskiljare före avledning 
till dike eller vattendrag.  

Olja och bensin är lättare än vatten och avskiljs genom att det lägger sig på ytan medan 
slampartiklarna sjunker till botten. Hur snabbt den oljehaltiga vätskan stiger till ytan 
beror på hur vätskan är fördelad i vatten, d.v.s. droppstorleken, se figurerna 10.1 och 
10.2.  

Olika typer av oljeavskiljare förekommer på marknaden, oftast används någon metod att 
klumpa ihop oljedropparna för att på så sätt effektivisera avskiljningen. En sådan 
coalescensoljeavskiljare kan utgöras av lameller, rörfilter eller porösa filtmattor där 
sammanslagningen av de små oljedropparna äger rum. Även dagvattendammar kan 
utformas så att oljespill avskiljs gravimetriskt i dammen innan det avleds i vattendrag.  

Ett oljeavskiljningssystem består oftast av: 

• Slamavskiljningsdel 

• Oljeavskiljningsdel 

• Provtagningsmöjlighet 

Ytterligare information om oljeavskiljare kan bl.a. hämtas från Naturvårdsverkets 
faktablad: Fakta-8283-Februari 2007, Oljeavskiljare. 
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10.2. Avskiljningsprinciper 

 

Figur 10.1 Gravimetrisk princip. 

 

Figur 10.2 Principskiss Coalesensfilter, avskiljningen sker gravimetriskt men intensifieras av 
filtermodulen.  

 

10.3. Dimensionering  

Dimensionering skall ske enligt SS-EN 858. 

Klass I-avskiljare avger max 5 mg olja per liter vatten. 
Klass II-avskiljare avger max 100 mg olja per liter vatten. 

Generellt krävs klass I-avskiljning i de flesta fall. Det är tillsynsmyndigheten som avgör 
kraven på avskiljning. 
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Vid dimensionering av oljeavskiljare för flöden från vägtrafik, parkeringsplatser o.dyl. 
där relativt små mängder olja förväntas följa med dagvattnet kan dimensioneringen ske 
för ca 10 % av det dimensionerande flödet för 2-års regn eller 5-års regn. Resterande 
flöde kan ledas förbi avskiljaren med en bypassreglering. Med denna 
dimensioneringsmetod bedöms 80-90% av årsflödet passera avskiljaren. Flödet genom 
avskiljaren får ej överstiga avskiljarens hydrauliska kapacitet eftersom man då riskerar att 
spola ut den tidigare avskilda oljan. 

10.4. Funktion 

För att uppnå kraven enligt SS-EN 858 skall: 

 Oljeavskiljare vara funktionstestad enligt gällande normer. 

 Oljeavskiljare vara utformad med slamdel samt möjlighet för provtagning. 

 Oljeavskiljare vara utrustad med olje- samt högnivålarm om avskiljd olja riskerar 
brädda över till recipient när oljemagasinet är fullt. 

 Oljeavskiljare skall vara försedd med automatisk avstängning när 
lagringskapaciteten för olja är fylld. 
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Vägverket Region Stockholm Projekteringsanvisningar 

Vägverkets BD-rapport 91601–47 

Banverkets BVS 585.18 Trummor och ledningar 
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Meag VA-System AB produktinformation 

Material och Arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten, Jönköpings Kommun 
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Bilaga 1. Nomogram över samband mellan vattenföring Q, bottenlutning S och 
vattendjup h återgivna från Vägverkets publikation 1990:11, Hydraulisk dimensionering. 
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