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Sammanfattning
Flygindustrin är en viktig del av Linköpings näringsliv med Saab som ett av stadens största företag och
arbetsgivare. Angränsande till Saab ligger Linköping City Airport vars flygtrafik delas både av den
civila och militära trafiken från Saab.
2014 behöver beläggningen för flygplatsens landningsbana bytas ut och då finns det även planer på
att samtidigt bygga ut banan. Antingen genom att bara bredda banan eller att även förlänga banan
med 600 meter sydost. I rapporten har förslaget med både breddning och förlängning av banan
beaktats.
Största skälet till att bygga ut banan är för att Linköping City Airport ska kunna ta emot större plan.
Vid en ombyggnation behöver dagvattenhanteringen ses över eftersom de avvattnade ytorna
kommer att bli större om banan byggs ut. I dagsläget fungerar dagvattenhanteringen dåligt och vid
större regn blir det lätt översvämningar. En grundläggande lösning för hur man ska lösa
dagvattenhanteringen tas upp i rapporten. Rapporten tar även upp en del problem som kvarstår att
lösas.
Rapporten beskriver dagvattenprojektering i allmänhet samt projekteringen för ombyggnationen av
rullbanan vid Linköping City Airport. För att begränsa arbetet har endast ett förslag bearbetats i
rapporten, där en breddning och förlängning av banan har studerats för att se om det är möjligt att
avvattna hela banan västerut i större samlingsledningar. Ett krav vid projekteringen har varit att
området inte får släppa ut mer dagvatten ut i det nuvarande systemet i västra delen av flygplatsen än
vad det gör idag. Därför har volymen för ett fördröjningsmagasin dimensionerats.
Rationella metoden har använts för att dimensionera ledningarna. För dimensionering av
fördröjningsmagasin har hänsyn tagits till rinntiden.
Resultatet av projekteringen visar att det är stora mängder dagvatten som kommer att behöva
fördröjas. Resultatet av projekteringen redovisas i ett antal plan- och profilritningar som visar
placering av valda brunnar och ledningarna både horisontellt och vertikalt. Resultatet av
projekteringen visar att det är fullt möjligt att avleda dagvattnet från banan västerut med självfall. En
nackdel med detta är att mängden dagvatten som behöver fördröjas ligger på ca 1500 kubikmeter
och utrymmet att bygga ett fördröjningsmagasin väster om flygplatsen visar sig vara litet.
Slutsatsen är att det krävs ytterligare projektering och att ytterligare alternativ av den horisontella
utformningen av dagvattennätet bör studeras för att hitta den lösningen som är mest ekonomisk
hållbar. Kostnader behöver därför beaktas i projekteringen, för den enda anledningen till att
landningsbanan för Linköping City Airport kommer byggas ut 2014 är om det finns en ekonomisk
rimlighet i byggnationen.

Abstract
The airline industry is an important part of Linköping's industry, with Saab as one of the city's largest
companies and employers. Adjacent to Saab is Linkoping City Airport, which air traffic is shared by
both the civilian and military traffic from Saab.
In 2014 the paving for the airport runway need to be replaced and in conjunction with the renewal
there are plans for an expansion of the runway. Either by just widen the lane or also extending the
lane with 600 meters to the southeast.
The biggest reason for Linköping City Airport to expand their runway is to accommodate larger
airplanes. While renewing the runway the current stormwater system needs to revised as many parts
of the runway gets flooded in heavy rain. The system also needs an upgrade to be able to handle an
increase in stormwater. A fundamental solution how to solve storm water management is presented
in the report. The report also addresses some problems that remain to be solved.
The report describes stormwater planning in general and also the planning for the rebuilding of the
runway at Linkoping City Airport. To limit the work only one suggestion is processed in the report.
The suggestion with both a broadening and extension of the runway is presented to see if it is
possible to drain the stormwater from the entire runway to the west. A requirement throughout the
planning has been that the new system can't add more stormwater than it does today to the current
system in the western part of the airport. Therefore the volume for a detention storage has been
calculated.
The rational method has been used for sizing the pipes. For the calculations of the detention storage
flow time has been taken into account.
The result of the planning indicates that there are large amounts of stormwater that will be needed
to be delayed. The result is presented in a number of plan and profile drawings showing the location
of selected wells and pipes in both horizontally and vertically perspective. The result of the planning
also shows that it is quite possible to divert surface water to the western parts of the airport, with
the help of gravity. However a disadvantage is that the amount of surface water that needs to be
delayed is about 1500 cubic meters, and space to construct the detention storage is scarce.
The conclusion of the work is that the project requires additional planning and multiple options for
the horizontal planning of the stormwater system to find the solution that has the highest
economical sustainability. Costs need to be considered in the planning, and there needs to be an
economic reasonableness if the airport is going to expand in 2014.

Förord
Detta examensarbete är det avslutande momentet vid högskoleingenjörsutbildningen inom
Byggnadsteknik vid Linköpings Tekniska Högskola.
Examensarbetet har utförts hos EQC Östergötland under hösten 2012 och våren 2013.
Jag skulle vilja tacka min handledare Anders Jägryd på Linköpings Universitet för hjälp och vägledning
genom arbetets gång och rapportens upplägg. Jag vill även tacka min handledare Lars Skoog på EQC
Östergötland för vägledningen genom projekteringen och för svaren på alla detaljfrågorna.
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1 Inledning
Någon form av dagvattenhantering började redan så tidigt som på romarrikets tid, där de hade
avloppssystem som även hade avrinnande dagvatten i sina ledningar. Dagvatten är tillfälligt regn-,
smält-, och spolvatten som rinner av olika ytor, t.ex. vägar, tak, parkeringar och grönytor så som
gräsmattor (Terminologicenter, 1994). Dessa källor av vatten kan ställa till med problem för olika
konstruktioner och vattnet behöver därför tas om hand.
Dagvattenhantering innebär att man avvattnar bebyggelsen och transporterar bort vattnet från
konstruktionerna (Svenskt Vatten, 2004). Tidigare har hanteringen bara inneburit att leda bort
vattnet direkt ut i recipienterna. Recipient är en annan term för mottagare och exempel på en
recipient kan vara sjöar, hav, vattendrag med mera (Terminologicenter, 2012).
I Sverige har den tidiga dagvattenhanteringen främst bestått utav avrinning i bäckar och diken. Det
var inte förrän på 60-talet som en stor del av dagvattnet togs om hand i slutna ledningar (Svenskt
Vatten, 2004). I dagens system vill man ha en dagvattenhantering som inte stör det naturliga
kretsloppet av vatten för mycket.

Figur 1 Översiktsbild över Linköping (Googlemaps, 2012 [www]). Linköping City Airport ligger till öster i bilden.

Flygindustrin är en viktig del i Linköpings näringsliv och Saab AB är en av de största arbetsgivarna i
staden (Nationalencyklopedin, 2012). Det finns två flygplatser i staden. Malmens flygplats som ligger
i Malmslätt väster om staden är en militärt inriktad flygplats. Öster om staden (se figur 1) finns den
andra flygplatsen som heter Linköping City Airport. Flygplatsens trafik delas av både verksamhet från
det civila samt Saabs flyg. Linköping City Airport är en privatägd internationell flygplats som ligger
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några minuter ifrån Linköpings centrum. Flygplatsen ägs och drivs av Linköping City Airport som är ett
systerbolag till Saab AB (www.linköpingsflygplats.se).
2014 behöver beläggningen på flygplatsens landningsbana förnyas (P. Lindblad, 2012, muntlig).
Landningsbanan kallas även för bana och är till för landning samt start av flygplanen. Samtidigt som
en ny beläggning tillförs finns det även mål att bredda banan för att kunna ta emot större plan. En
förlängning av banan är även planerad om det finns tillräckligt med ekonomiska medel. Banan skulle i
så fall förlängas med 600 meter sydöst.
En utbyggnad av flygplatsen skulle innebära att det blir större ytor att avvattna. I dagsläget är
kapacitet för hantering av dagvattnet begränsad och behöver ökas ut vid en ombyggnation.
Dagvattennätet som flygplatsen är kopplat mot klarar inte av att ta emot större mängd dagvatten än
det gör idag (L. Skoog, 2012, muntlig). En fördröjningsåtgärd är därför lämplig att projekteras för att
ta hand om de tillkommande mängderna dagvatten.

1.1 Syfte
Syftet med examensarbetet är att projektera en lösning på ett dagvattensystem som kan klara av att
avvattna banan samt omkringliggande grönområden utan att tillföra större flöden ut i det lokala
dagvattennätet. I examensarbetet ingår det att dimensionera ledningar och dagvattenmagasin, samt
att framställa plan- och profilritningar som redovisar resultatet.

1.2 Frågeställningar






Hur går man tillväga för att projektera ett dagvattensystem och vad behöver man tänka på?
Vad behöver man ha för underlag för att göra en bra dagvattenprojektering?
Hur påverkar en ombyggnation av banan området och dagvattenhanteringen?
Hur kan man lösa flygplatsens dagvattenhantering?
Vad finns det för olika dagvattenmagasin och vilken passar bäst för flygplatsen?

1.3 Metod och material
Examensarbetet inleddes med ett studiebesök på Linköping City Airport guidat av Per Lindblad som
jobbar som driftchef på flygplatsen. Studiebesöket gav en bild över områdets utseende samt
framläggning av planerna för utbyggnad av flygplatsen.
Under arbetets gång har en litteraturstudie utförts, med inriktning på dagvatten. Både tryckt och
otryckta referenser i form av artiklar och rapporter på nätet har använts. Viktig litteratur har varit
P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar som har använts till största delen vid
dimensioneringen av ledningarna och fördröjningsmagasin. Även Viktor Arnells bok Nederbördsdata:
vid dimensionering och analys av avloppssystem från 1991 har varit ett bra hjälpmedel vid
dimensioneringen av dagvattenmagasinen. Microsoft Excel har varit ett viktigt verktyg vid
dimensioneringen och har använts för att skapa tabeller och insättningsark.
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Ritningarna har skapats med AutoCAD 2012 och Novapoint. I Novapoint har modulerna bas, väg och
VA använts. Bas och väg har använts för att skapa en terräng- och vägmodell för flygplatsen.
Ledningar och brunnar har ritats ut med Novapoints VA-verktyg, som sedan använts för att skapa
plan- och profilritningar. För att skapa ritningarna har digital terrängdata, kartor och CAD-filer
använts. Källor är Linköpings kommunlantmäteri och Tekniska Verken för ritningar på befintligt
vatten och avlopp. Vägmodeller på banförlängningen är tillhandahållen av EQC Östergötland.
Vid projekteringen har Lars Skoog, VA-konsult verksam hos EQC Östergötland bidragit med
handledning.

1.4 Avgränsningar
Examensarbetet handlar om dagvattenprojektering och kommer därför att begränsa sig till
dagvatten. De andra ledningstyperna nämns endast vid några tillfällen.
I förslaget på dagvattenhantering så har fokus legat på alternativet med banförlängningen
tillsammans med breddning av banan. Sannolikheten är stor att banan kommer att förlängas någon
gång i framtiden. Därför kan det vara intressant och veta hur stora flödena kommer att bli samt hur
stor volym dagvatten som behöver fördröjas. I verkligheten vore det nödvändigt att räkna på olika
alternativ då kostnaderna är en avgörande faktor.
Dimensioneringen av ledningarna bestäms med hjälp utav den rationella metoden och övriga
metoder kommer bara nämnas kort.
För att begränsa projekteringen har endast banan, den söderliggande taxibanan samt de anliggande
banstråken till de båda banor tagits med som avrinningsområde. I flygplatsen finns det ytterligare
ytor så som terminalytor, mindre taxibanor och vägar samt några byggnader. Det är banan som är
den mest intressanta faktorn i projektet eftersom det är den del av flygplatsen vars yta kommer att
öka allra mest och i sin tur bidra med mer dagvatten.
Ytterligare avgränsning i arbetet har varit att endast ta fram profilritningar för en av
ledningssträckorna. Det betyder att det enbart blir den sträckan som blir höjdsatt och får bestämda
ledningslutningar.
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2 Dagvatten
2.1 Allmänt om dagvatten
Dagvatten är en bred benämning på vatten från källor så som regn, vatten från mark samt vatten
som uppkommer vid smältning av snö och is. Regnvatten avser endast vatten som uppkommer vid
nederbörd och är inte samma benämning som dagvattnet (Terminologicenter, 1994). Vatten från
mark är framträngande grundvatten som finns i jorden och varierar bl.a. beroende på jordarter.
Grundvatten är vatten som finns i jordarternas porer och rör sig sakta genom marken samt
berggrundens sprickor. Slutligen hamnar dagvattnet i olika recipienter vilket illusterars i figur 2 (SGU,
2012). Grundvattenbildningen börjar med att regnvatten infiltreras ner i markytan och rör sig nedåt i
markprofilen mot grundvattennivån. Denna rörelse kallas för perkolation. Grundvattennivå är den
höjd i marken där grundvattnet börjar, och för konstruktioner som kan ta skada av vatten vill man
ligga ovanför grundvattennivån i form av att man dränerar bort grundvattnet. Avrinnande
grundvatten kallas ofta för dränvatten.

Figur 2 Bild på vattnets kretslopp (SGU, 2012)

Dag- och dränvatten kan föra med sig föroreningar, något som har varit ett större problem sen man
började leda dagvattnet i separata ledningar. Då rinner oftast vattnet orenat ut i sjöar och åar, och är
vattnet förorenat kan det i sin tur påverka omgivningen i vattendragen till det sämre.

2.2 Avloppssystem
För hantering av dag- och dränvatten finns det i princip två olika system som använts under varierad
utsträckning genom åren. Systemen innefattar även spillvatten, som är förorenat vatten som
kommer från hushåll och industrier med mera.
4

2.2.1 Kombinerat system
I ett kombinerat avloppssystem avleds dagvattnet i samma ledning som spillvattnet och dränvattnet.
Ledningarna måste därför dimensioneras för större flöden och rören blir därför större. Det är främst i
de äldre stadsdelarna som det kombinerade systemet finns och systemet används inte längre vid
nybyggnationer (Chalmers, 1994).
En fördel med ett kombinerat system är att anläggningskostnaden blir lägre, eftersom man inte
behöver lika mycket ledningar samtidigt som schakt av ledningsgravar minskar. En stor nackdel med
systemet är att risken för översvämningar ökar vid större regnskurar för källarlokaler, husgrunders
dränering och andra lågpunkter i systemet (Chalmers, 1994).
En annan nackdel med kombinerat system är att belastningen på avloppsreningsverken fluktuerar
kraftigt beroende på mängden dagvatten som i sin tur varierar beroende på väderlek (Chalmers,
1994). Det kombinerade systemet gör även att större mängder vatten passerar genom
reningsverken. Vilket ökar belastningen på reningsverken och kostnaderna ökar genom att mer
vatten renas.

2.2.2 Separerade system
Motsatsen till ett kombinerat system är ett så kallat separerat system, där spill- och dagvattnet
avleds i skilda ledningar med eventuellt dränvatten kopplat till antingen spill- eller
dagvattenledningarna. Separerade systemen kan i sin tur delas upp i två olika delsystem, duplikatoch separatavloppssystem (Svenskt Vatten, 2004).

Figur 3 Exempel på ett separerat system. Spillvattenledningen är placerad i botten av ledningsgraven följt av
dagvatten- samt vattenledning.

För ett duplikatsystem avleds dagvattnet i en separat ledning och dränvattnet avleds i första hand
tillsammans med dagvattnet. I ett separatsystem avleds dagvattnet genom LOD-anläggningar eller
diken, och dränvattnet kan avledas i antingen spill- eller dagvattenledningar eller diken (Svenskt
Vatten, 2004). LOD står för lokalt omhändertagande av dagvatten.
Duplikatsystemen kostar ungefär 25 % mer att anlägga än ett kombinerat system (Chalmers, 1994).
Trots det så är duplikatsystemet det dominerande avloppssystemet idag. Mycket beror på det som
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nämnts tidigare med översvämningsrisken för de kombinerade systemen, men även på att de olika
avloppstyperna har olika betydelse för dimensioneringen av rören.
Dagvattnet har som störst betydelse för dimensionering med hänsyn till flödena, på ungefär 93 % till
skillnad mot spillvattnet som då endast ligger på 6 %, eftersom det kan bli större höjdpunkter i
flödesmängden om ett stort regnfall skulle uppstå. Spillvattnet har dock störst betydelse med 86 %
vid beräkning av årsvattenmängd, då dagvattnet endast har 8 % betydelse (Betongföreningen, 1994).

2.3 Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD
I många av dagens dagvattensystem tas vattnet hand om och transporteras bort från området ut i
närliggande vattendrag. Då försvinner mycket av det naturliga vattnet och steg så som infiltration
och perkolation förbigås i kretsloppet. Detta kan påverka markens naturliga vattennivåer och det kan
få konsekvenser så som t.ex. sättningar i marken som kan påverka närliggande konstruktioner eller
chockbelastning på reningsverket som istället får ta hand om dagvattnet.
Enligt Svenskt Vatten (2011) så menar de att LOD är ett missförstått begrepp. Att LOD misstolkas på
det sättet att allt regnvatten ska tas om hand lokalt. Men i egentliga fall så innebär LOD att man ska
fördröja eller filtrera vattnet genom vattnets kretslopp, genom ett mer naturligt förlopp.
Dagvattenhantering behöver inte enbart behandlas som en VA-fråga utan även som en
samhällsplaneringsfråga (Svenskt Vatten, 2011). Där man planerar områdens utformning och
höjdsättning så att bra dagvattenlösningar uppstår.
Flera fördelar med LOD-system är att det kan minska risken för sättningar och behålla den naturliga
grundvattennivån. Det kan även förse grönytor, växtlighet med vatten samt minska belastningen av
föroreningar på ytvattendrag.
För att lokalt omhändertagande av dagvatten ska fungera bra i ett område så beror det på ett antal
faktorer, så som t.ex. jordartsförhållanden, storlek på ytorna, vegetation mm. LOD lämpar sig bra för
enskilda tomter där ytorna som behöver avvattnas inte är lika stora till skillnad från större
konstruktioner så som vägar, gator etc. Ibland passar det bättre att projektera en kombination av
både LOD och andra VA-anläggningar (Persson m.fl., 2009).

2.4 Miljö
Som nämnts tidigare så kan dag- och dräneringsvatten föra med sig en rad olika föroreningar, som i
många fall hamnar direkt ut i vattendragen. Föroreningarna kan komma från t.ex. industrier,
parkeringsplatser, bensinstationer med mera. Dessa källor kallas för tydliga källor. Sedan finns det
diffusa föroreningar så som organiska material, bly, kväve, zink som man inte kan ange en direkt
källa. Biltrafikens utsläpp ger upphov till diffusa föroreningar, och är en av de största källorna till
föroreningar i dagvattnet. Bilvägarna bidrar med föroreningar så som bilavgaser, ämnen från
halkbekämpningen, däckslitage, bränslespill m.m. När regnvattnet avvattnas från vägytorna för det
med sig partiklar ner i dagvattensystemen och kan förorena närliggande grundvatten.
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När dagvatten avleds från ytor så kan den första andelen vatten innehålla mer föroreningar än den
restera de ä gde . Detta egrepp kallas för ”first flush” eller på sve ska för ”s utspulse ”
(Trafikverket, 2011).
Avrinningen från metallytor, legeringar på t.ex. tak och stolpar kan bidra med föroreningar, där zink
och koppar är vanliga metaller. Även näringsämnen från parker och trädgårdar är en slags förorening,
då det kan orsaka övergödning i närliggande vattendrag.

2.4.1 Vägdagvatten
Vägdagvatten är dagvatten som avrinner från hårdgjorda ytor så som vägar och gator med mera.
(Trafikverket, 2011). Vägdagvattnet för med sig en mängd olika föroreningar och utsläpp till sjöar och
vattendrag. Vägdagvattnet är en diffus förorening vilket innebär att föroreningen inte har en entydig
källa (Vägverket, 1994).
Vid majoriteten av Sveriges vägar utgör inte vägdagvattnet något akut hot mot miljön, dock så kan
det vara viktigt att ta hand om dagvattnet vid vägarna som är starkt trafikerade (Vägverket, 1994).
Miljöutsläpp från trafiken är en av de stora ståndpunkterna i debatten om klimatförändringarna och
växthuseffekten. Där koldioxidhalten från avgaserna en av dem mest omtalade. Utsläppen innehåller
en mängd olika tungmetaller så som bly, zink, koppar, kadmium, krom, nickel och järn.
Tungmetallerna kan inte brytas ner i naturen och binder sig istället till olika ämnen som sedan tas
upp av fiskar, djur och fåglar. Ämnena klättrar genom näringskedjan från djur till djur och
ackumuleras till slut hos toppkonsumenterna i toppen av näringskedjan. Något som kallas för
bioackumulering.
Eftersom tungmetallerna binder sig till andra ämnen gör det att metallerna kan sedimenteras neråt
och lättare avskiljas från vattnet. Sedimentation innebär att partiklarna i vattnet rör sig neråt och
ansamlas på grund av gravitationen (Rikstermbanken, 2012).
Det är dock inte enbart avgaserna som utgör en fara för natur och miljö. Biltrafiken släpper även ut
ett antal andra föroreningar som bland annat hamnar i vägdagvattnet. Det kan vara utsläpp från
smöroljor, frostskydd, bromsoljor, däckslitage, bromsbelägg med flera. 130 000 ton beläggning slits
bort från de svenska vägarna årligen och tillsammans med 9 000 ton däckmaterial hamnar det ute i
diken, sjöar och andra vattenkällor (Trafikverket 2011).
Vägdagvattnet innehåller ofta ca 1-10 mg olja per liter vatten (Trafikverket, 2011). För att rena olja
från dagvatten krävs det oljeavskiljare. En oljeavskiljare fungerar på sådant sätt att oljan flyter upp till
vattenytan i avskiljare, och utloppet från avskiljare sitter på en lägre nivå än vattenytan. Detta
hindrar oljan från att passera avskiljaren och oljan kan senare tas bort.
Halkbekämpning i form av saltning kan påskynda korrosionen av ledningar, brunnar, pumpar och
andra VA-anläggningar. Även växtlighet angränsande till vägarna kan ta skada av saltet.
Fosfor och kväveföreningar som kommer från löv, djuravföring med mera är viktiga ämnen för natur
och växtlighet. Dessa ämnen kan bidra till övergödning om ett område plötsligt får ett överskott av
något av dessa ämnen.
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2.4.2 Miljö på flygplatser
På flygplatser finns det en mängd olika miljöpåverkande föroreningar så som slitage från gummidäck,
legeringar, luftföroreningar och andra kemikalier t.ex. diverse avisningsvätskor. Det finns även risk
för bränslespill vid hantering av drivmedel och oljeavskiljare brukar vara ett måste vid platserna där
flygplanen tankas.
Vid vintertid behövs rullbanorna hållas fria från snö och is, vilket sker till störst del med mekanisk
snöröjning, så som plogning. Halkbekämpningen sker i form av sandning och användning av kemiska
ämnen. Urea som är ett vanligt gödselmedel inom jordbruket används till halkbekämpning för att
lösa upp isbildningen som sedan kan borstas bort. Urea har en eutrofierande effekt, vilket innebär en
ökning av näringsämnen i både mark och vatten (Rikstermbanken, 2012). Det kan orsaka problem
med t.ex. övergödning i recipienter och mark (Transportstyrelsen, 2010). Luftfartsverket försöker
ersätta urea när det går och de använder då istället acetater och formiater som står för ca 80-90 % av
förbrukningen (Luftfartsverket, 2010). Acetater är salter av ättiksyra och formiater är salter av
myrsyra (Borén, Boström m.fl, 2010).
Avisningsvätska är något som man sprutar på planen för att undvika frostbildning. De används under
vintertid och allmänt kalla förhållanden. De vanligaste avisningsvätskor är kemikalier med
frysskyddande egenskaper så som kalciumklorid, natriumklorid (koksalt) och 1,2-Propandiol
(propylenglykol, glykol av propan). Ca 80 % av glykolen samlas upp och resterande mängd orsakar
syrebrist i vattendragen (Luftfartsverket, 2010). Dock så har det kommit studier på att
avisningsvätskor i form av acetat- eller formiatbaserade medel kan ha negativa effekter på banornas
beläggningar bland annat i form av blödning på beläggning (Alatyppö, 2006). Blödning innebär att
tjära från det yttersta lagret på beläggningen, slitlagret, träder fram.
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3 Ledningar och brunnar
3.1 Rörmaterial
I de svenska ledningsnäten finns det i stort sätt tre ledningstyper: dricks-, spill-, och
dagvattenledningar samt en mängd olika material som de kan byggas med. För dricksvatten är det
vanligaste ledningsmaterialet plast vid nybyggnation eller ombyggnad, och järn används i princip inte
längre. Det finns dock en stor mängd järnledningar kvar i marken (Malm & Svensson, 2011).

Figur 4 Det vänstra cirkeldiagramet visar materialfördelningen för de svenska avloppsledningarna och den
högra cirkeln visa materialfördelningen för dagvattenledningarna (Malm & Svensson, 2011).

3.1.1 Gjutjärn: grå- och segjärn
Gråjärnsrören började användas på slutet av 1800-talet och ersattes på 1970-talet med segjärnsrör.
Segjärnsrören hade en större mängd magnesium och hade en ökad seghet samt slagtålighet (Malm
m.fl., 2011).
Det var inte förrän på 1980-talet som användandet av järnrör började minska och plast blev ett
material att föredra. Järnrören har endast använts till transport av dricksvatten och inte spill- eller
dagvatten. Ett stort problem med järnrören är att korrosionskänsligheten är hög på både insidan och
utsidan av röret. Vilket kan leda till läckage samt att dricksvattnets kvalitet försämras och även att
livskvaliteten på ledningarna försämras (Malm m.fl., 2011).

3.1.2 Plast
Plast är ett vanligt material för ledningstyper så som vatten-, dag- och spillvattenledningar (se figur
4). Plaströr började användas på 50-talet, då som ledningsmaterial till tryckledningar. Användandet
av plaströr ökade succesivt under årtionden och nu så har plaströren i stort sätt slagit ut järnrören vid
nybyggnation. En fördel med plast som ledningsmaterial är att dricksvattnets kvalitet inte påverkas
av materialet (Malm m.fl., 2011). Plastledningarnas dimension mäts till skillnad från
betongledningarna från utsidan på röret (se figur 5) och rören är klassificerade i olika tryckklasser.
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Plast

Betong

Figur 5 Skillnaden på hur dimensionerna mäts mellan plast och betong.

3.1.3 Betong
Majoriteten av ledningsrören för dag- och spillvattenledningar består av betong. Rören klassas som
styva och blir starkare med åren, och tryckhållfastheten ökar. De kan tillverkas i väldigt stora
dimensioner, upp till flera meter i diameter. Betongrörens storlek anges från den inre diametern på
röret (Skanska, 2001).
Betongrören kan vara armerade eller oarmerade där de armerade rören kan tillverkas i dimensioner
upp mot 3 meter i diameter. De armerade rören kan normalt förläggas djupare ner i marken,
användas till vägtrummor samt som ledningar för industriavlopp.
Utöver vanliga raka rör så tillkommer det ett antal andra rördelar, så som krokrör, grenrör,
spetsvändare, övergångsrör, proppar med mera. Betongrör kan man förlägga i princip överallt i
Sverige. (Betongrörföreningen, 1994).
Tabell 1 Exempel på dimensioner för betongrör. Uppgifter tagna från S:t Eriks som är en leverantör av VAprodukter m.m.

Kanmax (oarmerade rör)
150 mm
225
300
Germax (armerade rör)
400 mm
500
600

400

500

600

800

800

1000

1200

2700*

*Dimension upp till 2700 mm

Fördel med betongrör är att kostnaden normalt är mindre för större dimensioner jämfört med rör av
plast. Plaströren är dock lättare i vikt och kan läggas för hand vid mindre dimensioner. Betongrören
behöver på grund av sin tunga vikt alltid läggas med hjälp av maskin oavsett dimension. Samt så finns
det en tradition eller standard att använda betong som ledningsmaterial (Lars Skoog, 2013).

3.2 Ledningstyper
För att ett VA-system ska vara komplett finns det ett antal olika ledningstyper med olika syften och
användningsområden.
3.2.1 Vattenledningar
Dricksvattenledningarna eller även kallade vattenledningar är till för att transportera dricksvatten
från reningsverk till kranen i fastigheterna. De alltid trycksatta eftersom vattnet behöver kunna
transporteras uppåt i systemet och ut genom kranarna. Ledningarna läggs nästan enbart i plast nu för
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tiden och på ett djup som hindrar dem från att frysa sönder på vintern. Betongrör används dock för
ledningar med större dimensioner för t.ex. råvattentransporter eller för renvatten transporter mellan
reningsverk och förbrukningsområde (Chalmers, 1994).

3.2.2 Spillvattenledningar
Syftet med spillvattenledningarna är att transportera avloppsvatten från fastigheterna och vid
kombinerade system även dagvattnet. De läggs på ett sådant sätt så att självfall kan uppnås. Vid
övriga fall så trycksätts ledningarna och spillvattnet får pumpas istället (Chalmers, 1994).
Spillvattenledningarna förekommer i både betong och plast. Dock så är användandet av betong
vanligare (se figur 4 vänstra cirkeldiagrammet). Ledningarnas slutdestination är vid
avloppsreningsverket där vattnet renas från föroreningar.

3.2.3 Dagvattenledningar
Dagvattenledningar transporterar dagvattnet ut i recipienterna. Läggs med självfall. Även för
dagvattenledningarna kan de behöva trycksättas och dagvattnet pumpas om självfall ej kan uppnås.
En sådan lösning är dock bara godtagbar om en självfallsledning kostar mer att anlägga än att ha
tryckledningar eller att självfall omöjligt kan lösas. Eftersom det tillkommer kostnader i form av drift
och underhåll av bland annat pumpstation (Vägverket, 1994). Dagvattenledningar förekommer i både
betong och plast med betong som det vanligare valet, se figur 4 högra cirkeldiagrammet.

3.2.4 Dräneringsledningar
Dräneringsledningarna är till för att transportera bort dränvatten från konstruktionerna för att
förhindra sättningar, försvagad bärighet samt som skydd mot fukt. De kopplas sedan vidare till
dagvatten- eller avloppssystemen.
Dränering är vanligt för konstruktioner så som husgrunder, gator och vägar med mera. För att få en
bra fungerande dränering är det viktigt med bra underlag så som markens dränerande förmåga samt
grundvattennivå. Detta kan man ta reda på genom att utföra geotekniska och geohydrologiska
undersökningar av marken. Generellt sätt så innebär tätare jordart i marken en högre
grundvattennivå samt att det är större nivåfluktuationer under året.
Vid vägar så placeras dräneringsledningarna under innerslänten i en ränndal på ett ställe där den inte
påverkas och skadas vid sättning av räcken, vägmärken, stolpar med mera. Normalt så brukar
ledningen läggas 0,3 meter under terrassplanet med hjässan högst 0,2 meter under terrassen. Dock
kan grundvattennivå diktera att ledningen behöver läggas djupare (Vägverket, 1990).
Vid läggandet av dräneringsledningarna lägger man geotextil runt ledningen som ska förhindra att
mindre partiklar och kornstorlekar inte tränger in. Ledningarna kan anslutas till en brunn med
sandfång eller via ett öppet dike. Ett normalt brunnavstånd kan ligga på 100 meter (Lindahl &
Nordkvist, 1990)
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3.3 Ledningsbrunnar
För att kunna kontrollera, samla upp avrinnande dagvatten eller rensa ledningarna behöver det
finnas brunnar. Majoriteten av alla brunnar som används idag är gjorda i betong, men det finns en
del som även är gjorda i plast. Dock så har inte alla samma användningsområden och det finns fler
typer av brunnar.

3.3.1 Dag- och dränvattenbrunn
Dagvattenbrunnarna är till för att samla upp dag- och dränvatten. På ritningar betecknas
dagvattenbrunn med DB och dränvattenbrunn med DRB. Avståndet mellan dagvattenbrunnarna är
beroende på hur stort avrinningsområdet man har och behöver placeras med ett godtyckligt
centrumavstånd till nästa brunn. I botten av brunnen finns det normalt ett sandfång som fångar upp
sandpartiklar med mera och förhindrar de från att fortsätta ut i dagvattensystemet.
Dagvattenbrunnar kan ibland även kallas för rännstensbrunnar då de normalt sitter inbyggda vid
rännstenen på en gata eller en väg (Skanska, 2001).

3.3.2 Nedstigningsbrunn
Betecknas normalt NB på ritningar och har vanligtvis en dimension på 1000 mm i diameter, se figur 6.
Nedstigningsbrunnarna är tillräckligt stora för att man ska kunna klättra ner i brunnarna. De är till för
att kontrollera, inspektera och rensa inkopplade ledningar. Nedstigningsbrunnarna brukar placeras
vid brytpunkter där ledningen byter riktning, förgreningar ut till ledningsförgreningar, samt vid
dimensionsändringar (Betongföreningen 1994). Man går alltid från mindre till större dimensioner i en
ledningssträcka, annars uppstår det extra onödiga förluster för flödet i ledningarna.

Figur 6 Nedstigningsbrunn i genomskärning. På bilden kan man se att en brunn, i det här fallet en
nedstigningsbrunn är uppbyggd i flera olika sektioner. För att komma upp i rätt brunnshöjd måste man pussla
ihop rätt delar med varandra.
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3.3.3 Tillsynsbrunn
Betecknas TB på ritningarna och finns vanligen i dimension 600 mm i diameter. Den är till för att
kontrollera, rensa inkopplade ledningar från markytan. Tillsynsbrunnen kan även placeras på en
ledningssträcka som ett komplement mot nedstigningsbrunn om avståndet mellan
nedstigningsbrunnarna är för stort (Betongföreningen, 1994).

3.3.4 Rensbrunn
Betecknas RB på ritningar och har en vanlig dimension på 225 mm i diameter. Rensbrunnarna är till
för att ge en möjlighet att rensa anslutande spillvattenledningar från markytan. Rensbrunnen
placeras vanligen vid tomgränsen för en fastighet och det området som kommunen eller lokalt VAverk tar över (Betongföreningen, 1994).
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4 Dagvattenmagasin
4.1 Fördröjningsmagasin
Vid starka regn kan dagvattenflödena från ett område till huvudledningarna bli så höga att
ledningarna eller även recipienterna blir överbelastade. För att fördröja flödet ut till ledningarna och
recipienterna kan man bygga fördröjningsmagasin som tillfälligt lagrar eller tar upp en del av
dagvattnet och som sen släpper ut ett stadigt flöde ut i ledningarna och recipienterna. Tidigare
användes termen utjämningsmagasin men i dagens litteratur används fördröjningsmagasin istället.
Det går inte att dimensionera ett fördröjningsmagasin med en volym som täcker alla regnskurar. Ett
sådant magasin skulle bli alldeles för stort. Därför dimensionerar man efter en vald återkomsttid som
väljs med hänsyn till skaderisk vid överbelastning. Magasinets utformning, nivåförhållanden samt inoch utloppets konstruktioner avgör vad som händer om magasinet går fullt (Viktor Arnell, 1991).
Fördröjningsmagasinen kan vara i form av platsgjutna magasin, rörmagasin, bergrumsmagasin,
genom utfyllnad av makadam eller sprängsten, öppna dammar. Höjdförhållanden avgör om de kan
tömmas eller utformas med självfall.

4.2 Perkolationsmagasin
Perkolationsmagasin har funktionen att regnvattnet direkt ska tas upp i grundvattnet och magasinen
finns en bit under marknivå. Perkolationsförmågan för det infiltrerade vattnet beror på hur snabbt
vattnet sjunker vid vertikal strömning och bestäms av jorden genomsläpplighetskoefficient,
permeabiliteten (Svenskt Vatten, 2011).
Kohesionsjord så som lera och mellanjordarter som silt fungerar sämre för perkolationsmagasin,
medan friktionsmaterial som grus och sand fungerar bättre. Där är genomsläppligheten för vatten
betydligt bättre.
Exempel på perkolationsmagasin kan vara stenkistor och hålrumsmagasin. Grundvattnet får inte
tränga upp i magasinet då motverkas syftet av ett perkolationsmagasin. De utformas långsmala och
bör läggas horisontellt så att det infiltrerande vattnet fördelas jämt över perkolationsytan.
Perkolationsmagasinen fungerar endast vid mindre avrinningsområden där den avrinnande volymen
inte är allt för stor. Det finns ingen möjlighet till rengöring utan att gräva upp magasinet, så vatten
med stora föroreningar är inte att rekommendera.

4.2.1 Permeabilitet
Permeabilitet är måttet på en jordarts vattengenomtränglighet. Beteckningen är k och anges i meter
per sekund (m/s). Permeabiliteten är en viktig del vid dimensioneringen av fördröjningsmagasin med
infiltrationsytor, då permeabiliteten påverkar infiltrationen samt grundvattensänkningar.
Permeabiliteten kan variera beroende på strömningsriktningen i jorden. Ett exempel är varviga leror
där permeabiliteten är mycket större horisontellt jämfört med vad den är vertikalt. (Larsson, 2008)
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Tabell 2 Permeabiliteten för de olika jordarterna (Larsson, 2008)

Jordfraktion
Sediment
Fingrus
Grovssand
Mellansand
Finsand
Grovsilt
Mellansilt-finsilt
Ler

Permeabilitet Jordfraktion
m/s
10 – 10
10-2 – 10-4
10-3 – 10-5
10-4 – 10-6
10-5 – 10-7
10-7 – 10-9
< 10-9
-1

-3

Moräner
Grusig morän
Sandig morän
Siltig morän
Lerig morän
Moränlera

Permeabilitet
m/s
10-5 – 10-7
10-6 – 10-8
10-7 – 10-9
10-8 – 10-10
10-9 – 10-11

4.3 Diken
Gräsbevuxna diken är ett vanligt alternativ vid vägar, där dagvattnet kan renas på ett naturligt sätt
genom bland annat filtrering och sedimentation i marken. Vattnet kan även silas vidare till ett
dräneringssystem eller eventuellt fördröjningsmagasin. För att dikena längs vägarna ska ha en bra
och renande effekt på dagvattnet måste de vara gräsbevuxna, och det kan vara bra att så grässorter
som är tåliga mot bland annat erosion.
För vägar med mycket trafik är det lämpligt att diket är minst 60 meter långt samt en bottenbredd på
mellan 0,5-3 meter. För att effekten av den naturliga reningsprocessen ska bli som bäst.
Längdlutningen bör ligga mellan 0,5-3 % och släntlutningarna bör inte vara större än 1:3 (Vägverket,
1998).

4.4 Dammar
4.4.1 Öppen infiltrationsdamm
Infiltrationsdammarna är till för att tillfälligt lagra dagvatten för infiltration i marken (Vägverket,
1998). För att en infiltrationsdamm ska fungerar bra så krävs det en hög infiltrationskapacitet och
permeabiliteten bör vara hög. Dagvattnet bör ha infiltrerats bort på några dagar efter nederbörden.
Risken finns att botten av dammen sätts igen med partiklar, därför är det bra att ha en
försedimenteringsdamm som dagvattnet passerar innan. Med tiden blir upptagningsförmågan i
dammen sämre och därför kan det vara bra att reducera arean på bottenytan vid dimensioneringen
(Vägverket, 1998).

4.4.2 Sedimenteringsdamm
Syftet med sedimenteringsdammar är att många av de olika föroreningarna som finns i dagvattnet
ska renas bort genom sedimentering. Sedimentering innebär att partiklarna sjunker till botten i
dammen där det kan ansamlas och senare renas bort. Sedimenteringsdammar är så kallade våta
dammar. Våta dammar innebär att det alltid finns vatten på en viss nivå i dammen och de kan även
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användas för flödesutjämning. Våta dammar är den vanligaste typen av dagvatten rening för vägar i
Sverige (Vägverket, 1998).

Figur 7 En principskiss på en våt sedimenteringsdamm (Vägverket, 1998).

För att reningseffekten ska vara hög i dammen bör en uppehållstid för vattnet ligga på mellan 12-24
timmar. Utformningen på dammen kan påverka reningseffekten, där bland annat form, skärmar vid
in- och utlopp kan förlänga uppehållstiden.
Olja är något som inte kan renas bort i dammen. Att lägga till ett dämt utlopp i slutet av dammen kan
vara ett bra alternativ om inte oljeavskiljare redan finns. Ett dämt utlopp innebär t.ex. ett krökt rör
vars inlopp i röret är placerat en bit under medelnivån på damm ytan, så att olja som flyter på ytan
och inte kan rinna in i röret. Principen är att oljan är lättare än vatten och flyter därför upp till ytan
(Vägverket, 1994).)
Vid dimensionering är regleringsvolymen av störst intresse och för att kunna utnyttja
regleringsvolymen krävs det att utloppet har en mindre dimension än inloppet, annars kan inte
vattennivån i dammen höjas. Även ett rensgaller på utloppet är att rekommendera, för att rensa bort
större föremål.
En damm behöver kontrolleras regelbundet för att upptäcka eventuell erosion samt att följa upp
utvecklingen av växtligheten runtom dammen. Slam måste tömmas regelbundet, ca 5 års mellanrum
om inte även på ett tätare intervall. Rensning av växtligheten i och kring dammen är nödvändig när
den börjar bli överbevuxen.
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5 Flygplatser – krav och utformning
Vid utformning av en flygplats har Transportstyrelsen ett antal föreskrifter som ska följas i
”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning av bansystem och plattor på
flygplats” frå
.
Några av kraven på flygplatserna är bland annat att de närliggande byggnaderna inte får vara för
höga. Bullernivåerna får inte bli för stora och allmänt sätt att det ska finnas tillräckligt stora ytor för
att kunna uppfylla verksamhetens behov.
Utformningen av banorna beror på faktorer så som topografi, vindförhållanden, trafik, fritt luftrum,
risk för stora mängder fåglar etc. Fåglarna kan skada planen om de råkar flyga in i t.ex. motorerna.
Längden på huvudbanan ska vara tillräckligt lång för att tillfredsställa de operativa kraven för planen.
Det finns ett antal termer som är bra att kunna för flygplatser (Transportstyrelsen, 2010):






Banan på en flygplats är till för landning och start av flygplan.
Taxibana är en bana avsedd som förbindelse för planen mellan de olika banorna.
Stråk eller även kallat banstråk är ett öppet område som omger banorna och är till för att
minska risken för skador på planen ifall planet skulle behöva köra av banan. För att
underlätta vattenavrinningen för området så ska området mellan sidan av den belagda banan
och banstråket ligga lägre ner med en nivåskillnad på 3-5 cm.
En skuldra utgör övergången mellan banans beläggning och närliggande marknivå (banstråk),
se figur 8.

Figur 8 En enkel sektion på en bana för att illustera de olika delarna. Det skrafferade området är själv
bankroppen. Banan har ett dubbelsidigt tvärfall vilket innebär att den lutar från mittlinjen ned mot skuldran.

5.1 Krav på utformning av banor
Banorna på en flygplats tilldelas en bankod som bland annat avgör vilka typer och storlekar av plan
som får landa där. För att få en speciell bankod måste banorna ha en viss bred enligt tabell 3.
Tabell 3 Översikt över krav på minsta banbredden för respektive bankod. (Transportstyrelsen 2010)

Kodsiffra

Kodbokstav
A

1*
2*
3
4

B
18 m
23 m
30 m

C
18 m
23 m
30 m

D
23 m
30 m
30 m
45 m

E

45 m
45 m

F

45 m

60 m

*Bredden på en bana avsedd för precisionsinflygning får inte understiga 30 m.
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Medellängdlutningen på banan får variera mellan 1 och 2 % beroende på vilken kodsiffra banan har
enligt tabell 4. Medellänglutningen är ett medel på hela banans längdlutning. Samma sak gäller i stort
sätt även för längdlutningen för hela sträckan, där den inte får överstiga en viss gräns beroende på
kodsiffra enligt tabell 4.
Tabell 4 Sammanställning över längd- och medellängdlutning (Transportstyrelsen 2010)

Kodsiffra
Medellänglutning
Längdlutning

1
2%
2%

2
2%
2%

3
1%
1,5%

4
1%
1,25%

Banans tvärlutning får inte överskrida en viss gräns beroende på kodbokstav enligt tabell 5.
Tvärlutning är lutningen för banan i sidled. Vid korsning av banor och taxibanor kan dock
tvärlutningen behöva understiga 1 % på vissa sträckor. Banorna ska ha en symmetrisk tvärlutning för
att underlätta avrinningen av dagvatten. (Transportstyrelsen 2010)
Tabell 5 Tvärlutning för banan (Transportstyrelsen 2010)

Kodbokstav

A

B

C

D

E

F

Tvärlutning

2%

2%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%
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6 Dimensionering
Det är i dimensioneringssteget i projekteringen som man räknar ut de flöden som i sin tur kommer
bestämma vilka ledningsdimensioner man kommer att välja, eller vilka magasinvolymer som kommer
krävas för att fördröja dagvattnet.
Det finns flera olika dimensioneringsmetoder, men den vanligaste är den rationella metoden. Ska
flödet för ett område beräknas med större noggrannhet krävs det beräkningar med stöd av diverse
datorapplikationer.

6.1 Rationella metoden - beräkning av dimensionerande flöde
Rationella metoden är en metod som passar bra för handräkning och man räknar ut maximala flödet
av dagvatten från ett område. Vid rationella metoden sätter man regnets varaktighet lika med
rinntiden (Svenskt Vatten, 2004). Varaktigheten är tiden på regnet i minuter.
För att kunna räkna ut flödet med rationella metoden behöver man veta ett antal faktorer:






Avrinningskoefficient
Reducerad area
Rinntid
Återkomsttid
Regnintensitet

6.1.1 Avrinningskoefficient
Avrinningskoefficienter är en faktor på hur mycket av nederbörden som avrinner från olika ytor. Den
kan vara mellan 0 till 1. Avrinningskoefficientens storlek varierar beroende på markens lutning,
avdunstning, infiltration i marken, absorption från växtlighet samt eventuell magasinering i ytans
ojämnheter.
För grönområden är avrinningskoefficienten mellan 0-0,1 vilket innebär att endast 0 till 10 % av
nederbörden avrinner från området medan resten tas upp av omgivningen. Det finns många olika
typer av ytor, men några exempel på koefficienterna kan avläsas ur tabell 6.
Tabell 6 De vanligaste avrinningskoefficienterna (Svenskt Vatten, 2004).

Yta
Avrinningskoefficient
Grönområden
0-0,1
Grusväg
0,4
Asfalt
0,8
Tak
0,9
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Vid rationella metoden så är avrinningskoefficienten en kvot mellan maximal specifik
dagvattenavrinning och dimensionerande regnintensitet. Har man ett avrinningsområde med flera
olika ytor så som ett område med t.ex. en väg och tillhörande grönområden kan man räkna ut ett
medelvärde på avrinningskoefficienten enligt ekvation (1) (Svenskt Vatten):
(1)
A

= [ha] area
= avrinningskoefficient beroende på typ av yta

Avrinningskoefficienten ger upphov till den reducerade arean som är en del i rationella metoden men
kan fås fram med ekvation (2):
(2)
Ared

= [ha] reducerad area

A1,x

= [ha] area
= avrinningskoefficient

Där t.ex. en hårdgjord yta multipliceras med en avrinningskoefficient för en hårdgjord yta och sedan
adderas med ytterligare areor med sina respektive avrinningskoefficienter.

6.1.2 Rinntider
Rinntid som även kan kallas för koncentrationstid, är den tiden det tar för vattnet att färdas från den
punkt som ligger längst uppströms i ledningssträckan eller området till utloppet. För att beräkna
rinntiden brukar man räkna med hastigheter som kan avläsas ur tabell 7.
Tabell 7 Hastigheter i och på olika medium (Svenskt Vatten, 2004).

Typ

Hastighet [m/s]

Ledning (allmän)
Större ledning
Dike, rännsten
Mark

1,5
1
0,5
0,1

Får man en rinntid på under 10 minuter brukar den sättas till 10 minuter ändå. Rinntiden beror på ett
antal faktorer så som storlek på området, lutning och form. Rinntiden kan fås genom att man tänker
sig att en vattendroppe färdas en viss hastighet över ett speciellt underlag en bestämd sträcka. Om
man vet vilket underlag det är kan man uppskatta hastigheten som vattnet färdas på och vet man
även längden på sträckan kan man räkna ut hur lång tid det kommer att ta. Rinntiden kan fås genom
ekvation (3).
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⁄

(3)

6.1.3 Återkomsttider
Återkomsttiden är ett ungefärligt intervall på hur lång tid det är mellan större regnintensiteterna.
Återkomsttiden bygger på statistik och geografiskt läge har stor betydelse för hur mycket regn som
kommer.
Väljer man att dimensionera ledningarna efter t.ex. ett 5 års regn så innebär det att man räknar med
en regnintensitet som förekommer statistiskt sätt var femte år. Desto högre återkomsttid desto
större regnintensitet kommer man att räkna med. (Svenskt Vatten, 2004)
Tabell 8 Återkomsttider (Svenskt Vatten, 2004).

Ej instängt område* Ej instängt område Instängt område Instängt område

Återkomsttider

utanför
Citybebyggelse**

innanför
citybebyggelse

utanför
citybebyggelse

innanför
citybebyggelse

Dagvattenledning

1 år

2 år

5 år

10 år

Kombinerad ledning

5 år

5 år

10 år

10 år

*Ett ej instängt område definieras som ett område vars dagvatten kan avledas med hjälp av självfall
**Citybebyggelse innebär områden som är exploaterade med många hårda avrinningsytor.

6.1.4 Regnintensitet
Regnintensiteten är en viktig del för att man ska kunna räkna ut de dimensionerade flödena och har
enheten l/s*ha. Den varierar beroende på regnets varaktighet samt återkomsttid.
Olika nederbördsdata för olika orter i landet har fåtts fram genom bearbetning av uppmätta
statistiska värden av den maximala nederbörden.

Figur 9 Bild över hur regnintensiteten varierar med tiden (V. Arnell, 1991). Blockregn är ett uttryck för regnets
maximala medelintensitet i en given varaktighet.
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Heltäckande nederbördsserier för regnintensitet för hela Sverige finns inte, utan det är till mesta del
de större städerna som har tillgång till färdiga nederbördsserier.
Saknar området nederbördsstatistik kan man räkna ut det med hjälp av Z-värden som är en regional
parameter som varierar beroende på plats i landet man är ute efter. Utformningen av de Z baserade
beräkningarna utformades någon gång på 70-talet och har inte någon beaktning över eventuella
klimatförändringar som har uppstått genom åren (V. Arnell, 1991). Resultatet blir relativt snarlikt den
regnintensitet som man kan läsa av ur nederbördsserierna för samma ort.
Ekvation (4) för dimensionerande regnintensitet (Svenskt Vatten, 2004):
(

)

⁄

(4)

Z = regional parameter, som kan avläsas ur bilaga 9
tr = regnets varaktighet

a, b och c är parametrarna för de olika återkomsttiderna. De kan räknas ut men det tas inte upp i
rapporten. Parametrar a och b kan avläsas ur tabell 9, och c kan avläsas ur tabell 10.
Tabell 9 Parametern a och b för olika återkomsttider (Svenskt Vatten, 2004).

Återkomst- Återkomsttid, T
tid
[månader] [år]
12
24
60
120

1
2
5
10

Konstanter
a
5,38
7,53
11,63
16,12

b
0,272
0,293
0,309
0,312

Tabell 10 Parametern c för olika regnvaraktigheter (Svenskt Vatten, 2004).

tr [min]
c
tr [h]
c

10
3,62
1
1,1

15
2,96
1,5
0,821

20
2,41
2
0,667

25
2,06
3
0,499

30
1,81
4
0,405

35
1,62
6
0,303

40
1,47
8
0,246

45
1,35
12
0,184

50
1,25
16
0,149

55
1,17
20
0,127

60
1,1
24
0,112

6.1.4 Formel – Rationella metoden
För att den rationella metoden ska få ut korrekta flöden krävs det att ett antal villkor är uppfyllda.
Området i fråga bör vara så rektangulärt som möjligt och området bör inte vara för stort. Rinntiderna
får heller inte variera för mycket inom olika delområden. Ekvation (5) (Svenskt Vatten):
(5)
qdim

= [l/s] dimensionerat flöde*
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A

= [ha] avrinningsområdets area
= avrinningskoefficient

i(tr)

= [l/s*ha] dimensionerande regnintensitet

tr

= [min] regnets varaktighet

*Med dimensionerat flöde menas det flödet som ledningen delvis kommer att dimensioneras efter.
Lutningen på ledningen har även en inverkan på den slutliga dimensionen.
För att sedan bestämma dimensionen på ledningen används Colebrooks diagram, se bilaga 17.
Dimensionen bestäms av både det dimensionerande flödet samt den slutliga lutningen på ledningen.

6.2 Dimensionering av fördröjningsmagasin och dammar
6.2.1 Dimensionering av fördröjningsmagasin utan hänsyn till rinntid
Den volymen man behöver på magasinet får man genom att räkna ut den maximala mellanskillnaden
mellan tillrinningen och det tillåtna utflödet för magasinet enligt ekvation (6) (V. Arnell, 1991).
(6)
I denna formel tas det ingen hänsyn till eventuella rinntider för olika delområden och den lämpar sig
bäst för områden med area på några få hektar.

Tillrinning:
Tillrinningen för området fås genom att multiplicera den reducerade arean med intensiteten för
området samt regnets varaktighet enligt ekvation (7) (V. Arnell, 1991).
(7)
Vin

= [m3] tillrinningsvolym

Ared

= [ha] reducerad area för området

i(tr, Z)

= [l/s * ha] regnets intensitet (beroende på återkomsttid samt varaktighet)

T

= [min] varaktighet

Utflöde:
Utflödet ur magasinet brukar bestämmas till ca två tredjedelar av det maximala utflödet för
säkerheten och täckningen ska bli bättre. Beror även på hur mycket dagvattenssystemet som
utflödet ska kopplas till klarar att hantera. Utflödet fås enligt ekvation (8) (V. Arnell, 1991).
(8)
Vut

= [m3] volym av utströmmat vatten
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qut

= [m3/s] det tillåtna flödet ut ur magasinet

T

= [min] varaktighet

60

= omräkningsfaktor för att konvertera sekunderna i flödet till minuter

Ifall utflödet skulle vara angivet i [l/s * ha] kan man konvertera enheten till [m3/s] genom att
multiplicera med en faktor på 0,001 samt med 60 som redan finns i formeln.
Exempelvis om man har ett utflöde på 25 l/s * ha och om man ska följa formeln får man konvertera
om enligt:
25 [l/s*ha] * 0,001 * 60 = 1,5 m3/s

6.2.2 Dimensionering av fördröjningsmagasin med hänsyn till rinntid
Dimensionering med hänsyn till rinntid lämpar sig till större områden där rinntiden har en större
betydelse. Det maximala värdet från ekvation (9) (Svenskt Vatten, 2004) blir den specifika volymen
magasinet får per hektar [m3/ha]. För att få den erforderliga volymen [m3] på magasinet får man
dividera den specifika volymen med den reducerade arean för området.
(

)

(

)

(

)

(

)

(9)

V

= [m3/ha] magasinets volym per ha

i(tr,Z)

= [l/s*ha] regnets intensitet

T

= [min] regnets varaktighet

tc

= [min] rinntid/koncentrationstid

qutha

= [l/s*hared] utflödet ur magasinet, dividerad med den reducerade arean.
(10)

Ared

= [hared] reducerad area
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7 Allmänt om VA-projektering
Vid VA-projektering har normalt spillvattenledningarnas placering en stor betydelse för var man ska
lägga de resterande ledningarna. Spillvattenledningarna läggs normalt längst ner i ledningsgraven.
Ifall den skulle läcka så påverkar den inte kvaliteten på dagvattenledningarna och särskilt viktigt inte
dricksvattenledningarna. Spillvattenledningarna som i likhet med dagvattenledningarna vill man helst
lägga med självfall, för att undvika att behöva pumpa vattnet som skulle innebära utökade kostnader
i drift och underhåll av pumpstationer. Det är även viktigt att lägga spillvattenledningarna på ett
frostfritt djup, det vill säga ett djup där marken inte fryser till på vintern. Vilket i så fall kan leda till
allvarliga skador på rören. (Chalmers, 1994)

7.1 Projekteringsskeden
Projekteringens gång kan delas upp i ett antal skeden, där det första skedet är att ta fram topografisk
information och förutsättningar. Information som man sedan behöver när man placerar ledning och
brunnar horisontellt samt vertikalt. Topografi är beskrivning av ett områdes terrängförhållanden
(Olsson, Vilhelmson, 1997).

7.1.1 Topografisk information
För att kunna påbörja VA-projekteringen behöver man rätt underlag och grundläggande information.
Det kan vara i form av t.ex. flygfoton, laserskanningar, allmän topografisk information så som
höjdmätningar, grundkartor i form av situations- och detaljplaner med mera. För att få ytterligare
information om markförhållanden så som jordarter och grundvattennivåer kan man behöva utföra
geotekniska och hydrogeologiska undersökningar.
Med hjälp utav den topografiska informationen tittar man efter objekt som kan komma att påverka
ledningsdragningen så som t.ex. närliggande vattendrag, berg, höjd- och lågpunkter i terräng, vägar,
byggnader eller besvärliga jordarter. Det kan vara jordarter så som t.ex. silt som är en finkornig jord.
Den kan förlora sin hållfasthet och bli flytande om den är mättad på vatten, vilket är besvärligt när
man schaktar i sådana jordarter.
Vid dagvattenprojektering är storleken på avrinningsområden viktig att få fram eftersom arean är en
stor del i dimensioneringen. Med hjälp av den topografiska informationen kan man skapa höjdkurvor
(se figur 10) där man kan se hur terrängen lutar och därmed se ungefär hur vattnet kommer att
rinna. Vattnets rinntid är även en faktor för att bestämma den avrinnande arean.
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Figur 10 Exempel på höjdkurvor som framtagits med hjälp av terrängdata i form av laserskanningar. Framställt
med ett projekteringsverktyg kallat Novapoint. Höjdkurvor är bland annat bra att använda sig av för att
bestämma avrinningsytor.

7.1.2 Horisontell utformning
Med hjälp av den topografiska informationen kan man börja med den horisontella utformningen, där
man inledningsvis tar fram olika förslag på ledningsdragningar i plan. I detta steg är det viktigt att
utnyttja topografin effektivt. Målet är att försöka hitta den billigaste ledningsdragningen men som
ändå uppfyller gällande krav.
En effektiv ledningsdragning innebär bl.a. att ledningarna ska försöka läggas med självfall för att
undvika att pumpa vattnet. Samt att undvika besvärlig schakt så som t.ex. schakt i berg eller större
block där man måste spränga för att komma fram.
Dock så innebär inte alltid att t.ex. en ledningsdragning med bergsschakt och som behöver pumpas
genast att förslaget är förkastat. Den kan fortfarande vara kostnadseffektiv om de övriga förslagen
blir dyrare, t.ex. att de är betydlig längre eller att ledningarna måste läggas djupare för att få självfall.
Är förhållandena sådana att det skulle vara för dyrt att lägga ledningarna djupt så finns alternativet
att isolera ledningarna vilket tillåter att de läggs på ett mindre djup.
I allmänhet så är det billigare per sekundliter att ha en större dimension på ledningen när den går full
(Chalmers, 1994). Därför är det bra att ha en större ledning, en samlingsledning som går genom ett
område med mindre ledningar inkopplade från olika avrinningsområden. Ledningarna bör helst
läggas på allmän mark i hänsyn till drift och underhåll. Då slipper man gräva upp tomtmark för att
komma åt ledningarna vid eventuella fel eller underhållsingrepp. Inom citybebyggelse lämpar det sig
att lägga ledningarna i gators och vägars ena sida.
Resultatet av den horisontella utformningen blir i form av preliminära planritningar som visar de
projekterade ledningarna i plan med t.ex. placering av ledningar, brunnar, kopplingar,
servisledningar, pumpstationer, brandposter m.m. Ritningarna behöver oftast revideras efter
dimensioneringssteget samt efter den vertikala utformningen.
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7.1.3 Dimensionering av dagvattenflöde
I dimensioneringsskedet av projekteringen bestämmer man med hjälp utav uträknade flöden en
preliminär ledningsdimension. Dimensioneringsmetod väljs efter förutsättningarna för området. Är
området rektangulärt är den rationella metoden en passande metod. Om området istället har en
ojämn form är tid-area metoden en lämpligare metod.
För att välja ledningsdimensioner använder man sig utav Colebrooks diagram, se bilaga 16. Det finns
en mängd olika diagram beroende på vilket råhetstal rörs material har. Råhetstalet är ett mått på
rörets inre släthet. För betong är normalt råhetstalet k = 1,0 mm och för plaströr är råhetstalet oftast
k=0,2.
Den vänstra och högra axeln i diagrammet tecknar friktionsförlusten, dvs. lutningen på ledningen och
betecknas i promille ‰. De edre o h övre axel ete k ad vatte föri ge i l/s, dvs. hur många
liter vatten som flödas per sekund. I diagrammet finns det även en axel för ledningsdiameter i mm
samt en axel för hastigheten på vattnet i m/s.

Figur 11 Colebrooks diagram, friktionsdiagram k=1,0 mm. Se bilaga 17 för fullständigt diagram.

De dimensioner man får ut ur diagrammet avrundas alltid uppåt annars skulle de inte täcka det
dimensionerade flödet fullt ut.
Exempel på hur man använder diagrammet för att få fram dimensionen: Man har ett område som
ska avvattnas i en dagvattenledning, och ett dimensionerande flöde på 50 l/s räknas fram. Betongrör
väljs som material och ledningen ska luta med 3,0 ‰. Vad ör a då välja för di e sio ?
Man använder sig av diagrammet med k = 1,0 och letar upp skärningspunkten mellan lutningen 3,0
‰ på vä stra axeln och flödet 50 l/s på den nedre axeln. Sedan följer man skärningspunktens
position på ledningsdiameterns axel och ser vilket värde man hamnar på. I detta fall blir det ca 290
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mm som avrundas till 300 mm vilket är en standard för betongrör. Det går inte att välja vilken
dimension som helst utan man måste välja en storlek som tillverkas, se tabell 1 för exempel.

7.1.4 Vertikal utformning
Den vertikala utformningen, utformningen i profil, jobbar man till stor del parallellt tillsammans med
utformningen i plan. I den vertikala utformningen höjdsätter man brunnarna och ledningarna. Som
nämnt tidigare så vill man att ledningarna ska följa lutningen på terrängen och få självfall.
Läggningsdjupet på ledningarna varierar beroende på var man är i landet då tjäldjupet varierar. Det
är större tjäldjup i norra Sverige och lägre tjäldjup i de södra delarna. I Linköping och resten av
Östergötland är det vanligt att lägga spillvattenledningarna på ett djup mellan 1,5 – 1,8 meter, räknat
till hjässan på ledningen. Läggningsdjupet varierar också beroende på vilken jordart det är i marken.
Om självfallet eller hastigheten i en ledning är för låg finns risken för att fasta partiklar sjunker till
botten och avlagras. Därför finns det en minimilutning beroende på ledningsdimension som försäkrar
att ledningen är självrensande, se tabell 11.
Tabell 11 Minimilutningar för självrensning. Gäller även för spillvattenledningar (Svenskt Vatten, 2004)

Dimension
mm
160
200
300
400
500
600
800
>800

Minsta lutning
‰
5,0
4,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
1,0

Flöde
l/s
2,0
2,5
6
9
14
25
60
-

Om vattenhastigheten är för stor finns det risk för erosion i ledningen. För betongrör bör
hastigheterna inte överstiga 8 m/s. För att motverka erosionen används då erosionståliga material så
som järn (Svenskt Vatten, 2004).
Resultatet av den vertikala utformningen blir i form av profilritningar som visar ledningars och
brunnars vertikala placering med mera. Eventuella sektionsritningar för att visa hur ledningarna
ligger och hur ledningsgravarna är utformade kan även tas fram.
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8 Områdesbeskrivning Linköping City Airport
Det första flygfältet i Linköping byggdes någon gång under 30-talet och fungerade då endast som ett
fält för kontrollflygningar för Saab. På 50-talet strax efter andra världskriget byggdes banan ut och
utseendet som den har kvar idag formades. De nuvarande dagvattenledningarna är troligtvis även
från 50-talet.
Det var inte förrän 1977 som flygfältet fick civil status och det var 1979 som de första civila
flygplanen började flyga från flygplatsen. På 80-talet utökades kapaciteten för antal passagerare per
år till 20000 genom att en ny terminal byggdes. Flera terminaler och utbyggnader har genomförts
genom åren och i dagsläget har Linköpings flygplats en kapacitet för 200 000 passagerare per år
(www.linköpingsflygplats.se)
Bolaget Linköping City Airport AB är ett dotterbolag till Saab AB, men flygplatsen drivs i samarbete
med Linköping Kommun. Flygplatsen ligger i de nordöstra delarna av Linköping, norr om Saab
komplexet. Framkomlighet till flygplatsen sker via bil, cykel eller taxi, då busstrafik till flygplatsen
saknas. Strax sydöst om flygfältet ligger riksväg 35 som symboliseras av en rödlinje i figur 12.

A. Stångån
1. Linköping City Airport
2. Saab
3. Hackefors
4. Mörtlösadiket

B. Riksväg 35
5. Kallerstad
6. Nykvarns reningsverk
7. Linköping centrum
8. Malmen flygplats

Figur 12 Områdesbild över Linköping (www.kartan.linkoping.se).
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8.1.1 Nuvarande dagvattensystem
Ledningsnätet är till största del utbyggt i samband med banans anläggande. Avvattningen av
landningsbana, taxibanor och banstråk sker i tre olika dagvattensystem. Den nordvästra delen av
banan, ca två tredjedelar, avvattnas västerut som via Kallerstad avleds till Stångån vid Nykvarns
reningsverk. En mindre del avvattnas söderut mot Hackefors och vidare ut i Stångån. Den sydöstra
banänden avvattnas nordost mot Mörtlösadiket via ett dikesföretag.
Den västra delen av banan har kompletterats med makadamfyllda fördröjningsmagasin, se figur 13.
Dock kvarstår det problem att avvattningen fungerar dåligt några tillfällen under året pga. att
systemet blir överbelastat. Dagvattensystemet är ett självfallsystem med rördimensioner upp till 600
mm. Ledningen som avvattnar den västra delen av banan har dimensionen 600 mm och lutningen 2
‰ och med en kapacitet på 280 l/s.

Figur 13 Västra banänden. Makadam fyllda utjämningsmagasin längsmed vänstra bankanten.

8.1.2 Miljö
På Linköping City Airport består halkbekämpningen av rullbanorna av mekanisk snöröjning samt
besprutning med urea för att lösa upp is som sedan kan röjas bort. Avisningsvätskorna de använder
till planen är av märket Clariant och typerna Safewing MP I ECO Plus samt Safewing MP II Flight (Per
Lindblad, 2012). Hangarplattorna är försedda med oljeavskiljare och vattnet tas om hand till
avloppsnätet.
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8.2 Planerade banåtgärder
8.2.1 Breddning av bana
En breddning av banan är planerad till 2014, då även beläggningen på hela banan behöver förnyas.
Beläggningen på banan måste förnyas med jämna mellanrum och flygplatsen kan inte vänta längre
än till 2014. I dagsläget har banan bankoden 3c vilket innebär att flygplatsen inte får ta emot flygplan
av en större storlek. Linköping City Airport vill därför uppgradera banan till bankod 4c vilket skulle
innebära att de större planen får landa.
I dagsläget är banan 40 meter bred och 2500 meter lång. För att få bankoden 4c behöver banan
breddas till 45 meter. Tanken är att banan kommer att breddas med 2,5 meter per sida av mittlinjen
samt en belagd skuldra på 7,5 meter per sida. Med skuldran inkluderad kommer den asfalterade ytan
uppgå till 60 meter i bredd. Arean på banan är i dagsläget 10 hektar, och efter en breddning ökar den
till 15 hektar.

8.2.2 Breddning samt förlängning av bana
Utöver en breddning finns det ett alternativ på att förlänga banan med 600 meter österut och arean
kommer då att öka till 18 hektar. Fördel med förlängningen är att planen kan vika av tidigare och
behöver inte flyga över de norra delarna av staden som idag. Planen får även en större yta att röra
sig på vilket ökar säkerhetsmarginalerna.
1.
2.
3.
4.
5.

Banan
Banstråk
Banförlängningen
Södra taxibanan
Riksväg 35

Figur 14 Bild över hur förlängningen kommer korsa Åtvidabergsvägen, RV 35. Bilden illustrerar även
förlängingen med en breddad bana.
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En stor nackdel är att kostnaderna för förlängningen kommer att bli betydligt större än att bara
bredda banan. Förlängs banan med 600 meter innebär det även att den kommer att korsa riksväg 35
(se figur 14), och därför skulle vägen antingen behöva läggas om förbi förlängningen eller läggas i en
tunnel under banan. Det är kostnader som Saab inte är villiga att ta och det hänger därför på
kommunen om banan ska förlängas eller inte. Beslutet om förlängningen av banan har ej tagits vid
tillfället av examensarbetet.
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9 Projektering
I examensarbetet har projekteringens ramar som beskrivits tidigare satts till att dimensionera
ledningarna och den erforderliga volymen på ett fördröjningsmagasin. Samt även att framställa VAritningar i form av plan- och profilritningar på resultatet. Arbetet med dimensioneringen och
ritningarna har utförts till stor del parallellt.
Några krav på dagvattensystemet är att det ska klara av att avvattna en yta på 18 hektar från de
hårdgjorda ytorna samt ytterligare area från tillkommande banstråk och taxibanor. Den avvattnande
ledningen från banan bör inte släppa ut större mängd dagvatten än vad den gör idag på 280 l/s.
Dagvattnet kommer därför att behöva fördröjas om flödet överstiger 280 l/s.

9.1 Topografisk data
För att kunna ta fram ritningarna och rita ett förslag på ledningssträckning krävs det underlag i form
av topografisk data. Till hjälp har EQC Östergötland tillhanda hållit med nödvändiga filer:





CAD-filer
o Grundkarta i form av detalj- eller situationsplaner över flygplatsen och kringliggande
område. Ursprunglig källa från Linköping kommunlantmäteri.
o Karta över befintligt VA-system från Tekniska Verken i Linköping.
Novapoint-filer
o Vägmodell över banan och banförlängningen från EQC Östergötland.
Höjddata framtaget av Linköping kommun
o Laserskanningar
o Inmätningar

Stor del av det grundläggande arbetet låg i att skapa en terrängmodell i Novapoint. Terrängmodellen
kunde skapas med hjälp av inmätningarna och laserskanningarna. Med terrängmodellen skapades
höjdkurvor för att lättare bestämma hur stora avrinningsområdena skulle bli, se bilaga 6 - 7.
Terrängmodellen användes även vid utritandet av dagvattenledningarna som underlag för höjderna.

9.2 Horisontell utformning
9.2.1 Dagvattenledningarna
En dagvattenledning läggs på vardera sidan av banans kant med ett avstånd på 5 meter från
skuldran. Dessa två ledningar kommer att fungera som samlingsledningar för de inkopplade
brunnarna längsmed sträckan. Ledningarna läggs med självfall från östra banänden ända till västra
banänden där de två ledningssträckor går ihop till en större samlingsledning. Den ledningen
fortsätter sedan vidare till ett eventuellt fördröjningsmagasin.
I examensarbetet har jag valt att kalla de både ledningssträckorna för norra respektive södra
ledningssträckan, se figur 15.
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Figur 15 Enkel illustration på ledningssträckornas benämning. De gröna linjerna föreställer
dagvattenledningarna.

Den norra ledningssträckan ligger placerad norr om banan. Den kommer ta emot störst andel
dagvatten från banstråken enligt tabell 12 på sidan 36.
Den södra ledningssträckan ligger placerad söder om banan. Till ledningen kommer den södra
taxibanans dagvattensystem vara inkopplat och dess hårdgjorda ytor kommer bidra med dagvatten.
Banstråket på denna sida av banan har till stor del ett tvärfall ifrån banan vilket innebär att
avvattningsområdet kommer att bli mindre jämfört med den norra ledningssträckan.
Ledningsmaterialet väljs till betong vilket är ett av de vanligaste materialen för dagvattenledningar.
Mycket på grund av sin stora pålitlighet både när det gäller livslängd men även hållbarhet.

9.2.2 Dräneringsledningar
Dräneringsledningar placeras i terrassbotten vid sidan av banan för att avvattna banans
vägkonstruktion. Dräneringsledningarna är perforerade plastledningar, vilket innebär att dränvatten
kan rinna in i ledningarna.

9.2.3 Brunnar
Nedstigningsbrunnarna placeras med ett avstånd på 120 meter från varandra. Då det är ett lagom
avstånd som tillåter att rensningen av ledningarna blir lättare. Brunnarna är direkt kopplade på den
norra och södra ledningssträckan. Tillsammans med dagvattenledningarna så är de placerade 5
meter från skuldrans kant.
Dagvattenbrunnarna placeras i terrängens lågpunkt som är ca 3 meter från skuldrans kant längsmed
hela banan, för att det inte ska ansamlas vatten vid lågpunkterna. Dagvattenbrunnarna kopplas
sedan ihop med dagvattenledningarna på en två meter kort sträcka mellan varje brunn och
ledningen.
Dagvattenbrunnarna placeras med ett centrum avstånd på 30 meter från varandra, då det är ungefär
maximalt av vad en dagvattenbrunn klarar av att avvattna ytmässigt. Lämplig dimension på
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dagvattenbrunn är 400 mm. Dagvattenbrunnarna väljs med gallerbetäckning istället för kupolsil,
vilket underlättar gräsklippning och är inte ett hinder för planen.
Tillsynsbrunnar placeras med ett centrumavstånd på 120 meter ifrån varandra och de är kopplade till
dräneringsledningarna. Tillsynsbrunnarna och dagvattenbrunnarna väljs med sandfång för att fånga
upp större partiklar.

Figur 16 Illustrativ figur på tvärsektion vid banans kant. Från vänster, nedstigningsbrunn, dagvattenbrunn och
tillsyns/dräneringsbrunn.

9.2.4 Södra taxibanan
Det finns ett flertal mindre taxibanor längs med banan, men den taxibanan som kommer bidra med
dagvatten till systemet är den som ligger i östra änden.

Figur 17 Flygfoto över östra delen av banan i dagsläget, med taxibanan kopplad till vänstra bankanten.

Det saknas information i form av ytterligare vägprojektering för att kunna avgöra exakt hur slänterna
kring taxibanan kommer att luta. I arbetet har antagandet att slänterna kommer luta från taxibanan
gjorts och de kommer i sin tur därför inte bidra med något avrinnande dagvatten. Därför
dimensioneras flödena från taxibanan endast från de hårdgjorda ytorna.
Även där kommer det gå dagvattenledningar på var sin sida om taxibanan. Ledningarna från
taxibanan kopplas in mot delsträcka 4 på den södra ledningen. För att spara tid är endast ledningarna
utritade på ritningarna. Tanken är att det avrinnande dagvattnet kommer att tas om hand i
dagvattenbrunnar placerade längs med taxibanans kant liknande de till den större banan.

35

9.2.5 Avrinningsområden
Avrinningsytorna för flygplatsen kommer vara från banan, de närliggande banstråken samt den
söderliggande taxibanan. Eftersom banan har ett dubbelsidigt tvärfall sett från mitten av banan så
kommer avrinningsytorna att delas upp lika för delsträckorna.
Storleken på de avvattnade banstråken har uppskattats med hjälp utav de framtagna höjdkurvorna,
se bilaga 6 - 7 och en area har beräknats, se tabell 12.
För den västra delen av banan, ca 500 meter, saknas det data att skapa höjdkurvor med. Där har
avrinningsområdet uppskattats efter hur det närliggande området sett ut samt från flygfoton. På
grund av att grönytor, i det här fallet banstråken, i allmänhet har en väldigt låg avrinningskoefficient
så kommer de inte bidra med någon större mängd dagvatten.
Tabell 12 Redovisning av uppskattad area för banstråken, för båda ledningssträckorna.

Norra ledningssträckan
Beteckning
Banstråken
se avrinningskarta
[ha]
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
Summa:

0
0
0
0,84
1,2
1,14
1,02
0,96
0,9
1,02
1,08
1,08
1,08
1,2
1,14
1,2
1,08
1,02
1,02
1,14
0,72
0,48
0,36
0,36
0,36
20,4 ha

Södra ledningssträckan
Beteckning
Banstråken
se avrinningskarta [ha]
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
Summa:

0
0
0
0,12
0,28
0
0
0,36
0,48
0
0
0
0
0
0
0,36
1,2
1,44
1,32
1,2
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
8,56 ha
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9.3 Vertikal utformning
Vid vertikal placering av ledningarna måste tjäldjupet beaktas. Det ungefärliga tjäldjupet i
Östergötland ligger på ca 1,8 meter. Eftersom dagvatten endast kommer rinna i ledningarna när det
troligtvis är plusgrader så är risken för frysning låg. Dock kan det vara lämpligt att
dagvattenledningarna ligger på ett djup av mellan 1 och 1,2 meter. Dagvattenledningarna samt
nedstigningsbrunnarna måste vara placerade tillräckligt lågt för att de inkopplade ledningarna så som
t.ex. dräneringsledningarna ska få självfall på vägen till dagvattenledningarna.
Ledningarna på den södra och norra sträckan har placerats på ett sådant djup så att självfall uppnås
utan att schaktdjupen blir för stora men samtidigt följer markens nivå på ett bra sätt.

9.4 Fördröjningsmagasin
Dagvattensystemet som flygplatsen förnuvarande är inkopplat på har inte kapaciteten att ta emot
större flöden och dagvattnet måste därför fördröjas. En LOD-lösning skulle inte fungera bra pga. att
volymen dagvatten är alldeles för stor.
En passande lösning är att anlägga en öppen damm som kan klara av större volymer. Det bör då
finnas ett skyddsnät ovanför vattenytan för att förhindra fåglarna att flockas till dammen och utgöra
ett hot för flygplatsen.
Dimensionering av volymen till fördröjningsmagasinet sker med hänsyn av den största rinntiden för
dagvattnet på området.
I området kan det vara svårt att hitta en lämplig plats för ett fördröjningsmagasin, då ytorna antingen
är upptagna eller ligger på ett ogynnsamt ställe vid frågan om självfall. Frågan om var magasinet ska
placeras är något som vidare behöver tas upp.
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10 Beräkningar
Beteckningarna för delsträckorna på den norra respektive södra ledningssträckan anges från 1 till 25,
se bilaga 3 till 5.

10.1 Beräkningar av ledningsflöden enligt rationella metoden
För att kunna bestämma hur stora ledningsdimensioner som kommer att krävas så måste flödet av
dagvattnet räknas ut.
Eftersom banan har ett dubbelsidigt tvärfall och att mittlinjen ligger i mitten av banan så delas
asfaltsarean upp lika för varje delsträcka. Med tanke att respektive yta avleds till respektive
delsträcka. Arean på asfaltsytan fås till 0,36 hektar för varje delsträcka enligt följande beräkningar:

Där banbredden är lika med 60 meter och längden på varje delsträcka har satts till 120 meter.
Resterande area i form av de anliggande banstråken har bestämts genom att studera höjdkurvor för
området och redovisas i tabell 12.
Varaktigheten sätts lika med rinntiden vilket föreskrivs i den rationella metoden.
Avrinningskoefficienterna för de hårdgjorda ytorna sätts till 0,8 och grönområdena i form av
banstråken till 0,05 enligt tabell 6.
Återkomsttiden sätts till 2 år för området då flygplatsen är ett ej instängt område inom
citybebyggelse enligt tabell 8.
För att beskriva beräkningsgången tas exempel på beräkningar av några delsträckor för de båda
ledningssträckorna upp. En sammanställning på alla delsträckors resultat kan läsas ur tabell 13.

10.1.1 Norra ledningssträckan
Den norra ledningssträckan börjar vid nod 1 och slutar vid nod 26 i planritningen och består utav 25
delsträckor, se bilaga 3 till 5.
Delsträcka 1:
Delsträcka 1 sträcker sig mellan 0-120 meter på ledningssträckan, se bilaga 3, nod 1 till 2.
På den första ledningssträcka tillkommer ingen avrinning från banstråken enligt tabell 12 och arean
sätts då endast till 0,36 hektar.
Enligt (2)
Varaktigheten är lika med rinntiden vilket föreskrivs i den rationella metoden och bör som minst vara
10 minuter. Rinntiden för delsträckan räknas ut till 2 minuter och varaktigheten sätts då därför till 10
minuter. På senare delsträckor är rinntiden betydligt större och behöver inte avrundas uppåt på
samma sätt.
Enligt (3)
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Hastigheten har antagits till 1 m/s enligt tabell 7 och ledningslängden är i detta fall 120 meter.
Regnintensiteten avläses till 117 l/s*ha ur bilaga 10, med en varaktighet på 10 minuter.
Enligt (5)
På delsträcka 1 blir det alltså ett dimensionerande flöde på 33,7 l/s*ha, vilket senare används till att
preliminärt välja ledningsdimension.

Delsträcka 2:
För den andra delsträckan på ledningen måste man även ta med avrinningsområdet för förgående
delsträcka i beräkningarna. Eftersom det avrinnande vattnet på de tidigare ledningssträckorna även
påverkar ledningarnas storlek längre fram.
Enligt (3)
Rinntiden fås fortfarande till under 10 minuter och varaktigheten måste därför avrundas till 10
minuter.
För den reducerade arean för delsträcka 2 så bidrar även här inte de närliggande banstråken på
delsträckan till någon area.
Enligt (2)
Där 0,288 ha är arean på den tidigare delsträckan.
Enligt (5)
Flödet på delsträcka 2 blir 67,4 l/s. Så här fortsätter sedan uträkningarna längsmed resten av
ledningssträckan där arean från tidigare delsträckor adderas med sträcka i fråga och multipliceras
med regnintensiteten beroende på varaktighet. Resterande flöden på delsträckorna kan avläsas i
tabell 12.

10.1.2 Södra ledningssträckan:
Den södra ledningssträckan börjar vid nod 28 och slutar vid nod 52 i planritningen, se bilaga 3-5.
Till ledningarna i den södra ledningssträckan tillkommer det avrinnande dagvatten från den södra
taxibanan. Tillskottet tillkommer ledningen någonstans mellan sektion 410 och 480 meter på
ledningen, på delsträcka 4.

Taxibana
Den längsta rinntiden för taxibanan är beräknad till 9,3 minuter efter formel (3). Varaktigheten blir då
alltså 10 minuter och regnintensiteten 117 l/s*ha enligt bilaga 10 Arean på taxibanan uppskattas till
ca 1,38 hektar.
Enligt (5)
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Med tillskottet från taxibanan bidrar det till större ledningsdimensioner på ledningssträcka 3 - 4.

Delsträcka 3:
Sträckan innan förgreningen från taxibanan, 240 till 360 meter. Den reducerade arean som påverkar
delsträckan har storleken 0,86 ha. Varaktigheten är 10 minuter och regnintensiteten är 117 l/s*ha
enligt bilaga 10.
Enligt (5)
Ingen avrinning från banstråken. 101,1 l/s blir det dimensionerande flödet på delsträcka 3 mellan 240
och 360 meter på ledningssträckan.

Delsträcka 4:
Som nämnts tidigare så tillkommer taxibanans tillskott delsträcka 4, någonstans mellan 410 och 480
meter.
Den reducerade arean på sträckan blir 2,26 ha. Då även arean från taxibanan på 1,38 ha tas med i
beräkningarna.
(

)

ha

Enligt (2)

Reducerad area från banstråken på denna delsträcka är 0,007 ha och är tillräckligt liten för att
försummas.
Rinntiden ligger fortfarande under 10 minuter och varaktigheten blir därför som tidigare 10 minuter
med regnintensitet på 117 l/s*ha.
Enligt (5)
Vilket innebär att från 480 meter på södra ledningssträckan är flödet i ledningen ca 265 l/s.
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10.1.3 Sammanställning
Sammanställning över de uträknade flödena för de båda ledningssträckorna, se tabell 13. Flödet för
varje delsträcka är det dimensionerande flödet för ledningen på den sträckan. Anledningen till att
flödet minskar på vissa delsträckor beror på att det är en annan varaktighet på regnet och
regnintensiteten blir mindre.
På den södra ledningssträckan ökar flödet vid delsträcka 4 eftersom taxibanan är inkopplad på den
sträckan.
Tabell 13 Sammanställning av beräknade dimensionerande flöden för varje delsträcka.

Längd
[m]
120
240
360
480
600
720
840
960
1080
1200
1320
1440
1560
1680
1800
1920
2040
2160
2280
2400
2520
2640
2760
2880
3000

Delsträcka Varaktighet
[min]
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
15
8
15
9
15
10
20
11
20
12
20
13
25
14
25
15
30
16
30
17
30
18
30
19
30
20
40
21
40
22
40
23
40
24
40
25
40

Norra ledn.
Flöde
[l/s]
33,7
67,4
101,1
134,8
173,4
214,1
206,6
238,8
270,8
248,3
274,7
301,4
277,6
300,2
284,0
304,0
324,2
344,0
363,7
310,6
326,8
342,1
356,7
371,1
385,5

Södra ledn.
Noder
se planritn.
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26

[l/s]
33,7
67,4
101,1
264,8
299,2
331,3
296,4
325,5
353,4
310,8
333,2
355,7
320,0
339,0
314,6
332,3
351,5
368,8
385,2
325,0
336,1
349,7
363,2
376,8
390,3

Noder
se planritn.
28-29
29-30
30-31
31-32
32-33
33-34
34-35
35-36
36-37
37-38
38-39
39-40
40-41
41-42
42-43
43-44
44-45
45-46
46-47
47-48
48-49
49-50
50-51
51-52
52-27

*Kopplad till nod 27 som är början på samlingsledningen till fördröjningsmagasinet, se bilaga 5.
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Dimensionerande flöde [l/s]

Flöden norra ledningssträckan
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
117 117 117 117 117 117 95 95 95 78 78 78 66 66 58 58 58 58 58 47 47 47 47 47 47

Regnintensitet [l/s*ha]
Figur 18 Kurva över det dimensionerande flödet på den norra ledningssträckan med regnintensiteten som xaxel. När regnintensiteten byter värde så går flödet tillbaka.

Mellan vissa delsträckor går flödet tillbaka med några l/s istället för att öka, se figur 18. Anledningen
till detta är att varaktigheten har ändrats och den ändringen är inte linjär i beräkningarna.
Varaktigheten ändras eftersom rinntiden blir större desto längre in på ledningssträckan man
kommer, och varaktigheten är lika med rinntiden enligt den rationella metoden. För att få ett exakt
resultat skulle det behövas noggrannare regndata för varje varaktighet. Något som inte är
nödvändigt eftersom det inte är en exakt vetenskap att bestämma en dimension på en
dagvattenledning.

10.1.4 Samlingsledning
Vid nod 27 kopplas den norra och södra ledningen ihop till en samlingsledning som leder dagvattnet
vidare till ett fördröjningsmagasin. Dimensionerande flöde för samlingsledningen blir summan av
flödet för den norra och södra ledningssträckan.
Enligt (5)
Ledningen kommer därför få en dimension på mellan 800 och 1000 mm beroende på lutning.
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10.2 Beräkning av magasinvolym
För att bestämma storleken på fördröjningsmagasinet i detta fall måste hänsyn till rinntiden tas.
Eftersom att det är ett stort område, med lång tid från att en vattendroppe fallit till att den hamnar i
magasinet.

10.2.1 Dimensionering med hänsyn till rinntid
Magasinet dimensioneras för ett 5 års regn. Rinntiden på området är som maximalt ungefär 50
minuter. Det tillåtna utflödet från magasinet antas vara runt 280 l/s, vilket är ungefär samma flöde
som området bidrar med idag ut i dagvattennätet.
Det tillåtna utflödet räknas om till [l/s*hared]:

Uträkningen utförs för varje varaktighetsperiod, t.ex. de perioder som står i bilaga 10. Den
varaktighet som ger den största volymmängden är den dimensionerande varaktigheten för
magasinet.
Exempelvis för varaktighet 10 min: där är regnintensiteten 160 l/s*ha, enligt bilaga 16. Rinntiden
sätts till 50 minuter. Insättning i formel ger:

Enligt (9)
Magasinvolymen omräknat i m3:

Beräkningarna för varje varaktighet utfördes i Microsoft Excel och den största magasinvolymen krävs
vid en varaktighet på 60 minuter:

Enligt (9)
Magasinvolymen omräknat i m3:

Den erforderliga magasinvolymen för ett fördröjningsmagasin för området måste ha en volym på
minst 1535 m3 för att klara av ett 5 års regn med varaktighet på 60 minuter.
Sammanställning av dimensioneringen kan ses i tabell 14.
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Tabell 14 Översikt för beräkningar av magasinvolym.

Rinntid
[min]

Tillåtet utflöde
[l/s*ha red]
50
15,6

Varaktighet
[min]

Regnintensitet
[l/s*ha]

10
15
20
25
30
40
50
60
120
240
360
480
600
Regnintensitet för 5 års regn

160
130
106
91
80
65
55
48
29,6
18
13,4
10,9
9,3

Erforderlig
Volym
magasinvolym
[m^3/ha red]
m^3
44,5
802
61,9
1115
68,7
1237
74,5
1341
78,4
1411
83,2
1497
84,9
1528
85,3
1535
79,0
1422
28,9
520
-39,1
-703
-114,1
-2055
-193,8
-3489
Erforderlig
Specifik volym magasinvolym
[m^3/ha red]
m^3
85,3
1535

Erforderlig magasinvolym [m^3]
3000

Volym [m^3]

2500
2000
1500
Erforderlig magasinvolym
[m^3]

1000
500
0
10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230

Varaktighet [min]
Figur 19 Kurva över magasinvolym beroende på varaktighet.
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11 Resultat
Här redovisas resultatet efter beräkningarna, i form av valda ledningsdimensioner, erforderlig
magasinvolym samt plan- och sektionsritningar.

11.1 Ledningsdimensioner
I början av dimensioneringen har endast en preliminär lutning antagits, som sedan redigerats allt
eftersom lutningen på ledningssträckorna bestämts i profilritningarna med hänsyn på självrensning.
Allt eftersom lutningarna ändrats i profilritningarna kunde dimensionerna fastställas med hjälp av
Colebrooks diagram, bilaga 17. Se tabell 15 för sammanställning av ledningsdimensioner.
Ledningsdimensionerna kan även avläsas ur ritningsbilagorna i plan- samt profilritningarna.
Tabell 15 Sammanställning över valda ledningsdimensioner.

Norra ledn.
Längd
[m]

Delsträcka Lutning
promille

Södra ledn.
Dimension
[mm]

Noder

Dimension
[mm]

Noder
se planritn.

120
240
360
480
600
720
840
960
1080
1200
1320
1440
1560
1680
1800
1920
2040
2160
2280
2400
2520
2640
2760
2880

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3,0
2,5
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,5
3,0
3,0
1,5
1,5
2,5
5,0
8,0
10,0
10,0
3,5
3,5
6,0
3,5

300
400
500
600
600
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25

300
300
500
600
600
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

27-28
28-29
29-30
30-31
31-32
32-33
33-34
34-35
35-36
36-37
37-38
38-39
39-40
40-41
41-42
42-43
43-44
44-45
45-46
46-47
47-48
48-49
49-50
50-51

3000

25

2,0

800

25-26

800

51-52

Dräneringsledningarna antas till dimensionen 160 mm, vilket är standard/praxis för en konstruktion
som denna och borde vara tillräckligt för att avvattna konstruktionen.
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11.2 Fördröjningsmagasin
Ett fördröjningsmagasin för området måste klara en dagvattenmängd på minst 1535 m^3 för att det
inte ska svämma över.

11.3 Ritningar
Resultatet av projekteringen och ledningsdimensioneringen redovisas i ett antal ritningar. Se bilaga 1
som innehåller en ritningsförteckning för att få en översikt över ritningarna. I rapporten är
ritningarna förminskade till format A3 och skalorna på ritningarna kommer därför att bli missvisande.
Ritningar med originalformat kan fås vid förfrågan.
11.3.1 Planritningar
 Översiktskarta A3, som visar placeringen av VA-planerna (1:10 000)
o VA-plan Öst A1 (skala 1:2000)
o VA-plan Mitt A1 (skala 1:2000)
o VA-plan Väst A1 (skala 1:2000)
 Översiktsritning med höjdkurvor samt avrinningsområden A1
11.3.2 Profilritningar
o Profilritningar för den norra ledningssträckan i format A3FF* (1:1000)
*A3FF är en förlängd A3
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12 Diskussion
Frågeställningarna i början av rapporten har besvarats genom arbetets gång både i teori- och
projekteringsdelen. T.ex. hur man går tillväga för att projektera för dagvatten och vad för underlag
man behöver. Samt hur man kan lösa dagvattenhanteringen för flygplatsen.
Resultatet visar att det går att avvattna rullbanan västerut och få självfall längs med hela sträckan
utan att få för stora ledningsdimensioner eller schaktdjup. Rationella metoden visar sig vara en bra
metod för att få en relativt säker fingervisning på flödet som behövs för att ledningen ska klara av att
hantera dagvattnet för den valda återkomsttiden.
Som nämnts tidigare får man dock tänka på att flödesberäkningarna med rationella metoden inte är
en exakt vetenskap utan bygger på statistik framtaget på regnets intensitet vid olika varaktigheter.
Det är även omöjligt att dimensionera en ledning på ett rimligt sätt så att den täcker alla storleker av
regn. Någon gång kommer det komma ett 10-års regn eller högre vilket innebär att
dagvattensystemet kommer att bli överbelastat.
En stor nackdel med att leda allt dagvatten åt samma håll är att flödet kommer bli väldigt stort i
samlingsledningen som förbinder de båda ledningssträckorna längst ut i väster. Utflödet från
flygplatsen ligger på ca 280 l/s idag och ett dimensionerande flöde från banan hamnar i princip på
775,8 l/s. Det skulle därför behövas ett fördröjningsmagasin med stor volym.
Den erforderliga volymen på magasinet överstiger 1500 m3 och man inser ganska snabbt att volymen
är för stor för ett magasin med infiltrerande egenskaper. En sedimenteringsdamm skulle då vara ett
bra val eftersom den klarar större volymer och att det då finns möjlighet för eventuella föroreningar
att sedimentera i dammen. Ett stort frågetecken som kvarstår är dock var dammen kan placeras då
det saknas bra utrymmen väster om flygplatsen dit vattnet avleds idag.

Figur 20 Flygfoto över västra bandelen. (4) Föreställer en eventuell samlingsledning som leder bort dagvattnet
från flygplatsen.

Längs med den västra delen av flygplatsen genom bland annat område 1 i figur 18 passerar Östra
Länken, som är en nybyggnad av Riksväg 35. Detta bygge har tagit upp mycket av marken väster om

47

flygplatsen och har själv ett fördröjningsmagasin för att fördröja dagvatten från vägytan. Där kan det
därför bli svårt att finna plats för ett magasin.
I område 2, figur 20, norr om banänden lutar marken ofördelaktigt mot flygplatsen och det skulle bli
stora schaktdjup om man skulle välja att avleda dagvattnet till ett magasin där.
Område 3 är ett grönstråk på flygplatsens område och där är det tveksamt om ett
fördröjningsmagasin kan anläggas där eller om marken får bebyggas över huvudtaget. Troligtvis
måste området vara hinderfritt och inte störa planen när de startar eller om de skulle åka av banan.
Ett fortsatt arbete inom projektet skulle innebära att det behövs ytterligare projektering för att hitta
ett lämpligt ställe för fördröjningsmagasinet. Det kommer nog krävas ett nära sammarbete mellan
flygplatsen, Linköpings kommun och en framtida projektör för att hitta en lösning på problemet.
Även själva utformningen på dammen kvarstår, t.ex. reglerings- och våtvolym (se fig. 7), samt
bräddavlopp med mera. Ytterligare ritningar behöver tas fram så som profilritningar på södra
ledningssträckan samt taxibanan.
Hade det funnits mer tid hade det varit bra att räkna på flera förslag på dagvattenssystemet och i så
fall även föra in kostnadsaspekterna i projekteringen. För att kunna avgöra vilket förslag som lämpar
sig bäst eftersom det i slutänden handlar om att försöka minimera kostnaderna. Ett alternativt
förslag skulle kunna vara att studera på hur dagvattensystemet skulle se ut om man istället för att
avleda allt vatten västerut delar upp systemet i två delar och även avleda lite dagvatten österut.
Ungefär som systemet ser ut idag d.v.s. att man avvattnar den östra delen av banan syd mot Stångån
fast att man dimensionerar systemet rätt. Avvattningen av södra banänden skulle då även kunna ske
i samband med södra taxibanan samt dagvattenhanteringen av RV 35.
En fördel med att dela upp avvattningen av banan är att ledningsdimensionerna samt volymen på
fördröjningsmagasinet kan bli mindre. Eftersom arean att avvattna blir mindre i respektive riktning
för de båda dagvattensystemen. Minskad volym på fördröjningsmagasinet kan sin tur leda till att det
kan bli lättare att hitta en plats att bygga magasinet på.
För att bestämma kostnaderna skulle det även behövts utföras mängdbeskrivningar på
ledningsgravarna för att se hur mycket det kostar att schakta upp marken för ledningarna. Då skulle
det behövts ytterligare underlag i form av geotekniska undersökningar för att kunna få en bild av
vilka jordarter det finns i marken. Man skulle även behöva sätta sig in i ledningsgravarnas
uppbyggnad för att kunna utföra mängdbeskrivningarna.
Det hade även varit bra att studerat på hur dagvattnet avleds från de närliggande terminalbyggnader
och terminalytor för att se om deras avrinnande dagvatten skulle kunna sammankopplas med banan.
Det avrinnande vattnet från de ytterligare ytorna tillhör med stor sannolikhet de 280 l/s som avledds
som maximalt idag. Vilket då skulle innebära att fördröjningsmagasinet skulle behöva bli ännu större
för att även kunna fördröja mängden dagvatten från även dessa ytor.
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13 Slutsats
Rapporten visar att det är fullt möjligt att avledda allt dagvatten västerut med hjälp utav självfall utan
att få för stora ledningsdimensioner. En stor nackdel med detta ledningssystem är dock att mängden
dagvatten som behöver fördröjas blir väldigt stor. Vid ytterligare projektering kommer volymen
troligtvis bli ännu större, med andra ytor inräknade så som ytterligare terminalytor och närliggande
byggnader. Kanske lämpar sig en annan horisontell utformning av ledningsnätet bättre.
Det är fortfarande oklart på hur utbyggnaden kommer att bli, om det endast kommer bli en
breddning eller även en förlängning. Vid senaste diskussionen lutar det åt att det inte kommer bli
någon ombyggnation av flygplatsen 2014. Frågor kvarstår så som bland annat vad man ska göra med
RV 35 vid en förlängning. Frågor som inte enbart Saab måste bestämma sig för utan även Linköping
kommun, där kostnaden är en om inte den viktigaste faktorn.

49

Referenslista
Tryckta referenser
Betongrörföreningen (1994), Ledningsbyggnad: system av betong, AW Grafiska, Uppsala
Borén, Boström m.fl (2010), Kemiboken A: kemi A - 100 p, Liber, Stockholm
Institutionen för Vattenbyggnad Chalmers Tekniska Högskola (1994), Kompendium och kursmaterial
för kursen Vattenförsörjning- och avloppsteknik, Göteborg
Lindahl & Nordkvist (1990), Hydraulisk dimensionering: Diken, trummor, ledningar, magasin,
Vägverket
Luftfartsverket (1996), Bestämmelser för civil luftfart BCL, Norrköping
Malm m.fl. (2011), Rörmaterial i svenska VA-ledningar - egenskaper och livslängd, Svenskt Vatten AB
Malm & Svensson (2011), Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida
förnyelsebehov. Svenskt Vatten AB
Olsson, Vilhelmson (1997), Geografiska begrepp och termer, Stockholm: Natur och Kultur
Persson, Gallardo, Kallioniemi & Foltyn (2009), PlanPM Dagvatten, Länsstyrelsen i Skåne Län, Malmö
Rolf Larsson (2008), Jords egenskaper, Statens geotekniska institut (SGI), Linköping
Skanska (2001), VA handboken, Wallin & Dalholm Boktryckeri
Svenskt Vatten (2004), P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar, Svenskt Vatten AB,
Stockholm
Svenskt Vatten (2011), P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering, Litografia Alfaprint AB, Solna
Trafikverket (2011), Vägdagvatten – Råd och rekommendationer för val av miljöåtgärd, Trafikverket,
Borlänge
Transportstyrelsen (2010), Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning av
bansystem och plattor på flygplats, Norrköping
Viktor Arnell (1991), Nederbördsdata: vid dimensionering och analys av avloppssystem, Svenska
vatten- och avloppsverksföreningen, Stockholm
Vägavdelning (1998), Rening av vägdagvatten, Vägverkets tryckeri, Borlänge
Vägverket (1998), Rening av vägdagvatten: preliminära råd vid dimensionering av enklare
reningsanläggningar, Vägverkets tryckeri, Borlänge
Vägverket (2008), VVMB 310 Hydraulisk dimensionering, Vägverkets tryckeri, Borlänge

50

Otryckta referenser
Linköping City Airport (2012), Om Linköping City Airport, hämtat från www.linkopingsflygplats.se
Luftfartsverket (2010), http://www.lfv.se/sv/Miljo/Miljoordlista-2/ . Hämtat från www.lfv.se
Nationalencyklopedin (2012), www.ne.se

SGU, 2012 http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/grundvatten/index.html. Hämtat från
www.sgu.se
Terminologicentrum (1994), Plan- och byggtermer 1994, Terminologicentrum TNC [www]
Terminologicentrum (2012), Basord i våra fackspråk, Terminologicentrum TNC [www]
Transportstyrelsen (2010), http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Miljo/Flygetsmiljopaverkan/ . Hämtat från www.transportstyrelsen.se
Ville Alatyppö (2006), Nya avsiningsmedel och asfaltsbeläggningar, hämtat från www.vegagerdin.is

Muntliga referenser
Per Lindblad (2012), Driftchef, Linköping City Airport
Lars Skoog (2013), VA-konsult, EQC Östergötland

51

Bilaga 1 Ritningsförteckning
Bilaga nr Rubrik
2
Översiktsplan VA

Skala
1:10000

Format Format
(Original) (Rapport)
A3
A3

3

VA-plan Öst

1:2000

A1

A3

4

VA-plan Mitt

1:2000

A1

A3

5

VA-plan Väst

1:2000

A1

A3

6

1:6000
1:2000
1:2000

A1

A3

A1

A3

8

Översiktskarta Avrinningsområden
samt över Öst
Avrinningsområden för Mitt och
Väst
VA-profil 01 - 0/480m

1:1000

A3FF

A3

9

VA-profil 02 - 480/960

1:1000

A3FF

A3

10

VA-profil 03 - 960/1440

1:1000

A3FF

A3

11

VA-profil 04 - 1440/1920

1:1000

A3FF

A3

12

VA-profil 05 - 1920/2400

1:1000

A3FF

A3

13

VA-profil 06 - 2400/2880

1:1000

A3FF

A3

14

VA-profil 07 - 2880/3070

1:1000

A3F

A3

7
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26

25

27

24

52

23

51

22

50

21

49

20

48

19

47

18

46

17

45

16

44

15

43

42

9

8
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7
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4
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Bilaga 15 Regional Parameter Z
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Bilaga 16 Nederbördsstatistik Linköping
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Bilaga 17 Colebrooks diagram k=1,0 mm
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