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1 INLEDNING 

Kungsbacka kommun planerar för ett nytt verksamhetsområde väster om Kungsbacka 

centrum. Detaljplaneförslaget möjliggör byggnation av lokaler för verksamheter, 

industri med tillhörande kontorslokaler samt centrumändamål. Området framgår av 

Figur 1 och är lokaliserat väst om Kungsbacka centrum. Exploateringsområdet är 

indelat i etapp 1 och etapp 2, se Figur 2. 

 

 

Figur 1 Lokalisering av planområdet. 

I samband med att kommunen har fått in samrådsyttranden från olika intressenter och  

myndigheter, har det uppstått ett behov av att göra en skyfallskartering för området.  

Skador på byggnader ska inte kunna uppkomma för ett 100-årsregn.  

Framkomligheten för räddningsfordon är också en viktig fråga. Trafikverket uppger att  

kommunen behöver säkerställa att trumman under väg E6, vid utloppet av 

Svartemosse, inte påverkas negativt vid ett 200-års regn efter exploatering. Det är även 

viktigt att ta reda på hur vägdiket vid E6:an påverkas. 

 

Syftet med skyfallsanalysen är att kunna besvara frågor om hur exploateringen 

påverkar ytavrinningen i området vid ett klimatanpassat 100-årsregn och hur planerat 

vägdike samt vägtrumma under E6an påverkas vid ett klimatanpassat 200-årsregn. 

2 METOD 

Skyfallskarteringen har gjorts med hjälp av en tvådimensionell avrinningsmodell i 

programvaran MIKE 21 i kombination med en MIKE URBAN-modell för att beskriva 

kulvertar. Översvämningsytor, översvämningsdjup och flöden har beräknats för 

klimatanpassat 100- och 200-års regn för framtida exploatering. Klimatfaktorn 1,25 

har använts och upplösningen på modellen är 2x2 m. 
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Underlag 

 

Tabell 1 visas det underlag som använts i arbetet med skyfallsanalysen. 

 

Tabell 1 Underlagsmaterial som använts i skyfallskarteringen. 

Underlagsmaterial Källa 

LAS-data över Etapp 1 från mars 2020 Tyréns 

LAS-data för övriga delar av avrinningsområdet 

Östra delen från 2015  
Mittendelen från NNH 2010-05  
Västra-delen från 2019-07 med upplösning 1x1 m  

Kungsbacka kommun 

Primärkartan i DWG-format 

 

Kungsbacka kommun 

Illustrationskarta över detaljplaneområdet Kungsbacka kommun 

SGUs Jordartskarta 

1:25 000-1:100 000 

Kungsbacka kommun 

CDS-Regn  

(CDS-regn (Chicago Design Storm) är ett konstruerat regn 

som syftar till att efterlikna ett verkligt regn. Regnet är 

uppbyggt av block som bildar ett förregn med låg intensitet, 

ett mellanparti med hög intensitet och en avklingning med 

låg intensitet. Storleken på intensitet baseras på statistiska 

bearbetningar av långa regnserier som uppmätts i Sverige.) 

Tyréns 

Dimensioner och nivåer på vägtrummor Enrecon 

Golder associates 

Tvärsektioner för vägdike och sedimentationsdamm 

daterade 28 maj 2020 

Golder associates 

Bilagor till MKB för etapp daterade 2017-08-28 Enrecon 

Kompletteringar till MKB samt bemötande av 

synpunkter daterade 2018-12-20 

Enrecon 

3 MODELLBESKRIVNING 

3.1 MODELLAVGRÄNSNING 

Modellen i MIKE 21 har satts upp för de avrinningsområden som detaljplaneområdena 

är placerade inom. Avrinningsområdena visas i Figur 2. 
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Figur 2 Avrinningsområden som använts som modellavgränsning. 
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3.2 PLANERADE DAGVATTENLÖSNINGAR 

Inom etapp 1 och 2 har dagvattenutredningar gjorts av Tyréns (2019) och Enrecon 

(2017). Föreslagna dagvattenlösningar visas i Figur 3. Inom etapp 1 anläggs en 

dagvattendamm med ett strypt utflöde för att bibehålla nuvarande flöde. Då 

Svartemosse ska fyllas ut i etapp 2 behöver ett nytt vägdike anläggas för att leda 

dagvattnet från de norra delarna av avrinningsområdet respektive från etapp 1 förbi 

etapp 2. I slutet av diket planeras en sedimentationsdamm med ett utlopp till en 

alsumpskog. Dagvatten inom etapp 2 avleds till en uppsamlingsdamm med utlopp till 

alsumpskogen. Avrinningen från skogsområdet öster om etapp 2 omhändertas via ett 

avskärande dike som ansluter till mynningen av alsumpskogen. Dagvattensystemen 

dimensioneras för ett 10-årsregn.  

 

 

Figur 3 Planerade dagvattenlösningar inom etapp 1 och 2. 
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Vid skyfall överskrids dagvattennätets kapacitet eftersom dagvattensystemens 

kapacitet är mycket begränsat i förhållande till den regnvolym som belastar området. 

Vid dessa situationer är det därför en rimlig förenkling att inte i detalj beskriva eller 

räkna på förlopp i dagvattensystemet utan att anta att det går fullt. 

Dagvattensystemens kapacitet beskriv därför som en reducering av regnintensiteten 

över detaljplaneområdena motsvarande ett 10-årsregn. 

 

Både inom etapp 1 och etapp 2 planeras dagvattendammar med strypta utflöden, vilket 

innebär att en del av det 10-årsregn som dras av från regnen behöver återinföras i 

modellen vid dammarnas utlopp. Detta har gjorts med hjälp av sources, som är en 

modellfunktion som motsvarar punktflöden. Flödena kan vara konstanta eller 

tidsvarierande. Utflödet från dammen i etapp 1 har grovt förenklat beskrivits enligt 

flödesdiagrammet i Figur 4, medan flödet från uppsamlingsdammen i etapp 2 antas ha 

ett konstant flöde på 20 l/s enligt MKBn för etapp 2. 

 

 

Figur 4 Flöde till och från dagvattendamm inom etapp 1. 

3.3 HÖJDMODELL 

En drönarscanning har gjorts över etapp 1 för att få senaste höjddatan över området. 

För övriga områden har NNH-data samt kommunens egna höjddata enligt Tabell 1 

använts. Terrängmodellen har bearbetats för att beskriva de verkliga förhållandena för 

vattentransport så bra som möjligt. Bearbetningen har inneburit att byggnader höjts 

upp och broar sänkts ner så att terrängmodellen visar nivån under bron. Vägdiket, 

sedimentationsdammen och åfåran i alsumpskogen har lagts in i höjdmodellen enligt 

ritningar daterade den 28 maj 2020. Markytan för etapp 2 har höjts upp till +38 m.  

3.1 KARTERING AV HÅRDGJORDA YTOR 

I avrinningsmodellen särskiljs hårdgjorda och genomsläppliga ytor. Från en hårdgjord 

yta, tex asfaltsyta och hustak, avrinner i princip allt regnvatten som faller på ytan. Från 

permeabla ytor är avrinningen reducerad då dessa ytor har en viss infiltrationsförmåga. 

Permeabla ytor är t ex gräsmattor, parkmark, ängar, åkrar och skogsmark. 

3.2 MARKYTANS RÅHET 

Markens råhet eller skrovlighet beskrivs i avrinningsmodellen med hjälp av Mannings 

tal. Markens råhet styr vattnets hastighet på markytan och påverkar därmed 

översvämningsförloppet. Ett högt värde ger ett lågt flödesmotstånd med snabb 

avrinning som följd och ett lågt värde ger ett högt flödesmotstånd med långsam 

avrinning. Mannings tal för olika områden i modellen beskrivs i Tabell 2.  
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Tabell 2 Mannings tal för olika markanvändningar i modellen. 

Yta Mannings tal Kommentar 

Hårdgjorda ytor, vägar och hustak 50  

Etapp 1 och 2 40.4 Viktat medelvärde utifrån 

ett antagande om 80 % 

hårdgöringsgrad 

Planerat vägdike 20  

Övriga ytor 2  

 

3.3 BESKRIVNING AV KULVERTAR 

Tre kulvertar ansluter till planerat vägdike, se Figur 3. Kulvertarna har beskrivits i MIKE 

URBAN och kopplats till MIKE 21-modellen. Dimensioner på kulvertarna beskrivs i 

Tabell 3.  

 

Tabell 3 Dimensioner på modellerade kulvertar. 

Kulvert Dimension 

(mm) 

Norra 1200 

Mellan 800 

Södra 1400 

3.4 MARKENS INFILTRATIONSFÖRMÅGA 

Vid skyfall överskrids markens infiltrationsförmåga, vilket medför att det sker en 

avrinning på markytan där viss del hinner infiltrera. För att beskriva 

infiltrationsförloppet och infiltrationskapaciteten i de övre permeabla marklagren 

används en infiltrationsmodul i modellen. 

 

Genom att använda infiltrationsmodulen istället för att göra ett schablonavdrag direkt 

på nederbördsvolymen erhålls en bättre beskrivning av infiltrationsförloppet då 

infiltrationen beräknas under hela simuleringstiden. Hur mycket en jordart kan 

infiltrera beror på dess permeabilitet som i sin tur beror på vilken porvolym, porstorlek 

och vattenmättnadsgrad som jordarten har. Ingående parametrar i infiltrationsmodulen 

samt antagna värden på dessa framgår av Tabell 4. Antagna värden på infiltration är 

baserade på jordarternas generella permeabilitet. 
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Tabell 4 Ingående parametrar i infiltrationsmodulen samt använda värden. 

Parameter Värden för ytor 

med infiltration 

 

Jordlagrets 

infiltrationshastighet 

(mm/h) 

36 Generell infiltrationsförmåga 

hos den översta delen av 

markprofilen som oftast består 

av mulljord.   

Jordlagrets mäktighet 

(m) 

0.3 Generell mäktighet på 

mulljordslagret. 

Jordlagrens mäktighet 

inom etapp 1 och 2 (m) 

0.06 Mäktigheten på jordlagren inom 

etapp 1 och 2 minskades med 

80 % för att representera 

andelen hårdgjorda ytor då 

exakt läge för hus och 

asfaltsytor inte är helt fastställt. 

Jordlagrets porositet (%) 40 Generell porositet hos 

mulljorden 

Jordlagrets perkolation 

(mm/h) 

Beror på 

jordartsklass, se 

Tabell 5 nedan. 

 

Initialt vatteninnehåll (%) 30 Återspeglar det initiala 

vatteninnehållet i jordlagret en 

torr sommardag 

 

Perkolationen i jordlagret beror av infiltrationskapaciteten djupare ner i jordprofilen. 

Indelningen i olika jordartsklasser är baserad på jordartskartan från SGU (1:25 000-

1:100 000) som visar jordmånen 50 cm under markytan samt områden med 

hårdgjorda ytor. Utifrån dessa skapades tre olika klasser enligt Tabell 5. 

 

Tabell 5 Indelning av jordarter i olika perkolationsklasser som använts i avrinningsmodellen. 

Jordartsklasser Perkolation (mm/h) 

Sand, grus 36 

Morän, lera, silt, 

fyllning, torv 
0.4 

Urberg 0.04 

3.5 REGN 

Två olika klimatanpassade CDS-regn med återkomsttiderna 100- och 200 år har 

modellerats. Varaktigheten sattes till 1 timme med ett centralt block på 10 min.  

Klimatfaktorn 1,25 har använts överallt förutom för avdraget 10-årsregn inom etapp 1 

där 1,2 använts i enlighet med tidigare dagvattenutredning (Tyréns, 2019). För att det 

mesta av vatten ska hinna rinna till vägtrumman i söder har modellen körts i 2 timmar 

efter att det slutat regna. 
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Tabell 6 Total mängd nederbörd som faller vid klimatanpassade regn med återkomsttider 100 och 200 år 
under 1 timme. Ett avdrag motsvarande 10-årsregn har gjorts på regn som faller inom etapp 1 och 2 för att 

representera det vatten som leds bort via dagvattennätet. 

Regn 10-års regn 

Etapp 1, vilket 

motsvarar 

ledningsnätets 

kapacitet 

10-års regn 

Etapp 2, vilket 

motsvarar 

ledningsnätets 

kapacitet 

100-

årsregn 

200-

årsregn 

Regnmängd under 1 

h (mm) 
25.7 25.7 54.6 68.5 

Klimatanpassad 

regnmängd under 

1 h (mm) 

30.8 32.1 68.2 85.7 

 

3.6 FÖRENKLINGAR ETAPP 2 

Under tiden som arbetet med skyfallsanalysen har pågått har det samtidigt pågått 

projektering av dagvattenlösningarna för etapp 2. Då projekteringen inte varit helt 

färdig vid framtagandet av denna skyfallsanalys och p g a osäkerheter i framtida 

höjdsättning inom etapp 2 har en del förenklingar och antaganden varit nödvändiga att 

vidta. Utgångspunkten har varit att etapp 2 höjs upp till +38 m. Men en helt plan yta 

innebär att vattnet stannar kvar i området och inte rinner mot vägdiket och 

vägtrumman vilket skulle innebära en risk att vattenflödet till trumman underskattas. 

Då det är svårt att gissa hur området kommer luta har 100- och 200-årsflöden från 

etapp 2 och skogsområdet öster om etapp 2 istället beräknats teoretiskt (se bilaga 1). 

De teoretiska flödena har sedan fördelats ut längs med vägdiket samt alsumpskogen 

med hjälp av 3 sources (punktflöden). Flödena i dessa sources har beskrivits med hjälp 

av flödesdiagram som baseras på uppskattade rinntider, se Figur 5. Modellen har inget 

regn inlagt över etapp 2 och skogen utan allt regn antas avrinna från dessa ytor. Även 

flödet från det avskärande diket har beräknats teoretiskt och lagts in som en source 

vid mynningen av alsumpskogen. 

 

 

 
Figur 5 Flödesdiagram för 100-årsregn från etapp 2 och skogsområdet. 
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4 RESULTAT 

Resultaten från skyfallskarteringen redovisas som maximalt vattendjup för 100- och 

200-årsregnet i Figur 6 och Figur 7. Med maximalt vattendjup menas maximalt 

vattendjup för varje beräkningscell som uppstår någon gång under beräkningstiden. 

Det finns alltså ingen tid kopplad till maximalt vattendjup och det är därmed inte givet 

att dessa djup inträffar vid samma tidpunkt. Utöver kartorna i denna rapport har även 

GIS-filer med maximalt vattendjup levererats. För att bäst kunna studera resultaten bör 

man öppna levererade GIS-filer i ett GIS-program. 

 

För att få en uppfattning om vilka konsekvenser översvämningar kan medföra har det 

maximala vattendjupet delats in i olika kategorier, se Tabell 7. Val av kategorier 

baseras på erfarenhetsvärlden från andra kommuner. 

 

Tabell 7 Klassning av översvämningskonsekvens. 

Vattendjup (m) Konsekvens 

< 0,05 Ingen betydande konsekvens 

0,05 – 0,2 Något besvärande framkomlighet 

0,2 – 0,3 Kritisk nivå för räddningstjänst 

0,3 – 0,5 Ej möjligt att ta sig fram med vanliga motorfordon, risk för stor skada 

> 0,5 Risk för mycket stora skador 

 

Inget resultat visas för utfyllnadsområdet i etapp 2 och skogen öster om området p g a 

de förenklingar som gjorts, vilka beskrivs i avsnitt 3.6. 

 

Så kallade randeffekter (felaktiga resultat vid modellens yttre gräns) är svåra att 

undvika i modellen. Modellområdet har därför gjorts så pass stort att eventuella 

randeffekter inte påverkar resultatet inom berörda avrinningsområden, se Figur 2. I 

databearbetning av resultaten har randeffekter redigerats bort så att enbart resultatet 

inom aktuella avrinningsområden visas. 
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Figur 6 Maximalt vattendjup som uppstår vid ett klimatanpassat 100-årsregn. Det maximala vattendjupet 
kan uppstå vid olika tidpunkter i olika celler och det är därmed inte givet att djupen i figuren inträffar vid 
samma tidpunkt. 
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Figur 7 Maximalt vattendjup som uppstår vid ett klimatanpassat 200-årsregn. Det maximala vattendjupet 
kan uppstå vid olika tidpunkter i olika celler och det är därmed inte givet att djupen i figuren inträffar vid 

samma tidpunkt. 
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4.1 ÖVERSVÄMNINGAR INOM ETAPP 1 

Resultaten visar att det samlas en del vatten inom etapp 1 där det idag finns 

lågpunkter. För att hus inte ska skadas och räddningsfordon ska komma fram 

ordentligt kan någon eller flera av följande åtgärder behöva vidtas. 

• Lågpunkterna fylls upp så att vattnet kan rinna vidare 

• Svackdiken anläggs som klarar av att leda bort skyfall. 

• Nedsänkta översvämningsytor skapas där vatten kan samlas utan att orsaka 

skada. 

• Husens golnivån placeras så att vatten inte riskerar att läcka in. 

 

Vid projekteringen av dagvattendammen inom etapp 1 bör man beakta vattennivån i 

diket vid ett klimatanpassat 100-årsregn. Skyfallsanalysen visar att nivån i diket blir 

omkring +32,6 m i området där det tänkta utloppet ska anläggas.  

4.2 PÅVERKAN PÅ PLANERAT VÄGDIKE OCH DEN SÖDRA VÄGTRUMMAN 

Inga översvämningar uppstår längs vägdiket vid varken ett klimatanpassat 100- eller 

200-årsregn. Som förväntat blir det högre flöden i diket där det smalnar av, det vill 

säga där diket går i bergskärning, och ju längre söderut man går. Vid 100-årsregnet 

blir det maximala flödet i diket 1,36 m
3

/s/m (2,7m
3

/s) och flödet uppstår ungefär vid 

sektion 0/660 i dikets längdmätning där diket blir bredare igen. Vid 200-årsregnet 

uppgår det maximala flödet till 1,84 m
3

/s/m (3,7 m
3

/s) vid sektion 0/700. Allra störst 

flöde uppstår dock i inloppet till sedimentationsdammen. Där blir flödena ca 1,9 

m
3

/s/m (3,8 m
3

/s) och 2,2 m
3

/s/m (4,4 m
3

/s) vid 100-, respektive 200-årsflödet. 

 

Flödesdiagram för den södra vägtrumman visas i Figur 8. Det maximala flödet i 

trumman vid ett klimatanpassat 100-årsregn är ca 1.3 m
3

/s. Som mest uppgår 

vattennivån vid trumman upp till 1,2 m, dvs 0,2 m under trummans hjässa vid detta 

regn. Vid 200-årsregnet skapar trumman en dämning öster om vägen. Flödet genom 

trumman uppgår till som mest till 2,1 m
3

/s. Teoretiskt kan trumman omhänderta 6 

m
3

/s vid ett fritt utflöde. Men på grund av att det även kommer en hel del vatten till 

utloppet av trumman från skogen väster om E6 och att diket söder om trumman inte är 

så stort skapas en viss dämning. Detta medför att energilutningen blir låg och att 

trumman inte kan leda bort lika mycket vatten. Vattennivån vid inloppet till trumman 

blir som högst ca 0.1 m över hjässan vid 200-årsregnet. 

 

 

Figur 8 Flödesdiagram för den södra trumman vid 100-årsflöde och 200-årsflöde. 
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5 SLUTSATS 

Vid projektering av etapp 1 behöver hänsyn tas till de lågpunkter där vatten samlas vid 

skyfall för att förhindra att skadliga översvämningar sker och projektering av 

dagvattendammen bör beakta vattennivån i vägdiket vid ett klimatanpassat 100-

årsregn.  

 

Projekterat vägdike bedöms klara av att leda bort tillräckligt mycket vatten vid ett 200-

årsregn för att inga skadliga översvämningar ska uppstå. Däremot klarar inte 

vägtrumman att leda bort allt vatten vid ett 200-årsregn. Ingen översvämning av 

vägbanan eller annan känslig mark uppstår dock till följd av att trumman går full.  

 

Att magasinera mer vatten inom etapp 1 bedöms inte ge någon betydande effekt på 

flödet till vägtrumman. Detta på grund av att det endast är en mindre del av etapp 1 

som avrinner mot vägdiket. Det mesta vattnet rinner av åt nordost längs Säröleden. 

Beroende på slutgiltig höjdsättning av alsumpskogen och etapp 2 kan eventuellt mer 

vatten fördröjas så att vägtrumman inte går full. Ett annat alternativ för att minska 

flödet till vägtrumman är att skapa ett breddutlopp via den vägundergång som finns 

strax söder om vägtrumman. 

 

Framtagen modell och resultat är baserade på högupplöst data och visar hur 

markavrinning och översvämningar sker i området. I dokumentationen framgår på vilka 

sätt modellen generaliserats och förenklats. Det är viktigt att ha en förståelse för dessa 

vid den fortsatta projekteringen. Då mer underlag finns tillgängligt om hur den 

framtida exploateringen ska se ut kan det vara lämpligt att komplettera modellen och 

göra nya modellkörningar. För att förbättra modellen ytterligare kan då även 

dagvattenledningar och dammar läggas in. 
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BILAGA 1 

Flödesberäkningar för etapp 2 och skogsområdet österut har gjorts genom att beräkna 

den totala nederbörden som faller inom området och sedan dra av mängden som 

infiltrerar och omhändertas av dagvattenlösningar, se Tabell 8. Den totala avrinningen 

blir med denna metod något högre än om rationella metoden använts för att inte 

riskera att underskatta flöden. 

 

Tabell 8 Teoretiska beräkningar av avrinningen från etapp 2 och skogsområdet öster om etapp 2 vid ett 
klimatanpasat 100- respektive 200-årsregn. 

Parameter Etapp 2 Skog Total avrinning 

från etapp 2 

och skogen 

(etapp2+skog) 

Area (m2) 90 000 26 000 
 

Hårdgöringsgrad 0.8 0 
 

Infiltration (mm) 36 36 
 

Infiltrerad volym (m3) 648 936 
 

Avdrag för ledningsnät/dike motsvarande ett 
10-årsregn (m3) 

2 304 250 
 

100-årsregn med klimatfaktor 1.25 (mm) 68 68 
 

Total nederbörd 100-årsregn (m3) 6 120 1 768 
 

Avrinning vid 100-årsregn (m3) 3 168 582 3 750 

200-årsregn med klimatfaktor 1.25 (mm) 86 86 
 

Total nederbörd 200-årsregn (m3) 7 740 2 236 
 

Avrinning vid 200-årsregn (m3) 4 788 1 050 5 838 

 

Det avskärande dikets dimensionerande flöde vid ett 10-årsregn beräknades med hjälp 

av rationella metoden, se ekvation 1. 

 

  𝑞𝑑𝑖𝑚 =  A ∗  φ ∗  i(tr) ∗  kf   (1) 

 

där  

 
𝑞𝑑𝑖𝑚 = dimensionerande flöde, [l/s]  

A = avrinningsområdets area, [ha]  

𝜑 = avrinningskoefficient [-]  

𝑖(𝑡𝑟) = dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha]  

𝑡𝑟 = regnets varaktighet  

kf = klimatfaktor 

 

Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i Svenskt Vatten P110, tabell 4.8. 

Intensiteten beräknas enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation 2: 

 

  𝑖Å  =  190 ∗  √Å
3

 ∗
 𝑙𝑛(𝑇𝑅)

𝑇𝑅0,98 +  2    (2) 

 

där  
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𝑖Å = regnintensitet, [l/s*ha]  

𝑇𝑅 = regnvaraktighet, [minuter]  

Å = Återkomsttid [månader] 

 

Resultatet visar att flödet blir 23 l/s, se Tabell 9. Mannings formel (ekvation 3) visar att 

ett dike med bredden 1 m och djupet 0,3 m räcker för att avleda denna mängd vatten, 

se 

Tabell 10. Det bedöms dock mer troligt att ett dike med minst 0.5 m djup kommer att 

anläggas. Ett sådant dike klarar ett flöde på 70 l/s eller 250 m
3

/h, se  

Tabell 10. 

 

Tabell 9 Dimensionerande flöde för avskärande dike enligt rationella metoden. 

Yta Area (ha) ϕ Ared (ha) i (60) (l/s/ha) KF Qdim (l/s) 

Skog 2.6 0.1 0.26 71 1.25 23 

 

 

Tabell 10 Beräkning av dikesutformning för avskärande dike öster om etapp 2 enligt Mannings formel 
(ekvation 3) och parametrar beskrivna i Figur 9. 

Parametrar Minsta möjliga dike Antagen dikesutformning 

S0 0.002 0.002 

M 20 20 

K 1 1 

B (m) 0 0 

H (m) 0.3 0.5 

Q (m3/s) 0.02 0.07 

 

 

Mannings formel för beräkning av kapaciteten i ett dike: 

 

  𝑞 = 𝐴 ∗ 𝑅2 3⁄ ∗ 𝑀 ∗ √𝑆0    (3) 

 

där  

 

q = flöde [m
3

/s] 

A = tvärsnittsarea [m
2

]  

P = våta perimetern [m] 

R = hydraulisk radie = A/P [m]  

S0 =bottenlutning [m/m] 

M = Mannings tal 

 

Mannings tal för olika ytor anges i Svenskt Vatten P110, tabell 4.16 

 

Parametrar som beskriver dikets utformning visas i Figur 9. H är vattendjupet i diket, b 

är bredden på dikesbotten, k är släntlutning på diket. 
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Figur 9 Parametrar som beskriver dikets utformning. H är vattendjupet i diket, b är bredden på dikesbotten, 
k är slätlutning på diket. 

 

 

 

 

 


