
P U B L I K A T I O N P 9 0   M a r s  2 0 0 4

D
im

en
si

o
ne

ri
ng

av
 a

llm
än

na
 

av
lo

p
p

sl
ed

ni
ng

ar

P U B L I K A T I O N P 9 0   M a r s  2 0 0 4

D
im

en
si

o
ne

ri
ng

av
 a

llm
än

na
 

av
lo

p
p

sl
ed

ni
ng

ar

P
U

B
L

IK
A

T
IO

N
P

9
0

 
 

M
a

r
s 2

0
0

4

Dimensionering
av allmänna 
avloppsledningar

P
U

B
L

IK
A

T
IO

N
P

9
0

 
 

M
a

r
s 2

0
0

4

Dimensionering
av allmänna 
avloppsledningar

P
U

B
L

IK
A

T
IO

N
P

9
0

 
 

M
a

r
s 2

0
0

4

Dimensionering
av allmänna 
avloppsledningar

D
im

ensio
nering

 av allm
änna avlo

p
p

sled
ning

ar P
9

0

Box 47607, 117 94 Stockholm

Tel 08 506 002 00

Fax 08 506 002 10

E-post svensktvatten@svensktvatten.se

www.svensktvatten.se

Svenskt Vattens skrifter beställs via:

www.svensktvatten.se

Svenskt Vattens distribution

Box 262

591 23 Motala

© Svenskt Vatten AB

ISSN nr 1651-4947

Svenskt Vatten P90

2004-03 • 2500 ex 

D
im

ensio
nering

 av allm
änna avlo

p
p

sled
ning

ar P
9

0

Box 47607, 117 94 Stockholm

Tel 08 506 002 00

Fax 08 506 002 10

E-post svensktvatten@svensktvatten.se

www.svensktvatten.se

Svenskt Vattens skrifter beställs via:

www.svensktvatten.se

Svenskt Vattens distribution

Box 262

591 23 Motala

© Svenskt Vatten AB

ISSN nr 1651-4947

Svenskt Vatten P90

2004-03 • 2500 ex 

D
im

ensio
nering

 av allm
änna avlo

p
p

sled
ning

ar P
9

0

Box 47607, 117 94 Stockholm

Tel 08 506 002 00

Fax 08 506 002 10

E-post svensktvatten@svensktvatten.se

www.svensktvatten.se

Svenskt Vattens skrifter beställs via:

www.svensktvatten.se

Svenskt Vattens distribution

Box 262

591 23 Motala

© Svenskt Vatten AB

ISSN nr 1651-4947

Svenskt Vatten P90

2004-03 • 2500 ex 3500 ex

Svenskt Vatten P90



Dimensionering av 
allmänna 
avloppsledningar



Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel eller felaktig användning 
av denna publikation.

Copyright: Svenskt Vatten AB

Framsidesbild: Krister Carlsson

Illustrationer: Amis Halldin, Gilbert Svensson, Olle Ljunggren 

Grafisk form: Beckeman & Wenner

Tryck: Ljungföretagen

Utgåva: 1, Mars 2004

ISSN nr: 1651-4947





4 • Svenskt Vatten P90  



























Svenskt Vatten P90 • 79



























80 • Svenskt Vatten P90  









(5.10)

där 

p är antal anslutna personer och qd,medel specifik
spillvattentillrinning [l/p ⋅ d].

Dimensionerande flöde vid beräkning av självrens-
ningsförmågan i ledningar med färre än 3000
anslutna men fler än 100 anslutna personer beräknas
enligt

(5.11)

Minsta lutning för självrensning erhålls för givet vat-
tendjup y och diameter D ur sambandet

(5.12)

Den hydrauliska radien, R (= A/P), definieras som
kvoten mellan tvärsnittsarean A och längden av den
del av tvärsnittets omkrets som har kontakt med
vattnet, den våta perimetern P. Hydrauliska radien
för delvis fylld cirkulär ledning bestäms ur:

(5.13)      och

(5.14)

där

y = vattendjupet
D = ledningsdiameter

Bestämning av minimilutning kan också göras i dia-
gram i bilaga 6.

För dagvattenledningar och spillvattenledningar
där underlag för flödesberäkning saknas föreslås
minimilutningar enligt tabell 5.4.
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Tabell 5.4   Minimilutning för självrensning av spill- och
dagvattenledningar.

Dimension Minsta Flöde l/s
mm lutning ‰

160 5,0 2,0
200 4,5 2,5
300 3,0 6
400 2,5 9
500 2,0 14
600 1,5 25
800 1,0 60

>800 1,0 -

5.2.3.2 Stalp och tilläggsförluster

I nedstigningsbrunnar och andra anslutningspunk-
ter, där energiförluster uppkommer, bör ledningens
vattengång ges en överhöjning, stalp, som motsvarar
energiförlustens storlek. I annat fall kommer flödet
att stoppas upp, med risk för sedimentansamlingar.
Detta gäller även när flödet i anslutande ledningar är
litet, och riskerar dämmas av flödet i huvudled-
ningen. Vattengången i anslutande ledning läggs på
en sådan nivå att vattenytan vid delfyllnad samman-
faller med huvudledningens vattenyta, beräknad vid
delfyllnad i utgående ledning. Störst betydelse har
stalp i spillvattenförande ledningar vid längre perio-
der med torrvädersflöden, varför anpassningar av
vattengångens nivå görs för dessa flödessituationer.

Se även beräkningsexempel 8.4.

5.2.4 Delvis fylld ledning
Vid flödessituationer med mindre flöden än de
maximala kommer ledningarna att gå delvis fyllda.
Om ingen nedströms dämning förekommer sker
strömningen med konstant vattendjup (naturligt
vattendjup). Härvid är sambandet mellan flöde q
och vattendjup y entydigt. I Brettings formel ges
detta samband i dimensionslös form (relativt flödet
vid fylld ledning qfull och diametern D)

(5.9)

där

q = flöde (m3/s)
qfull = flöde vid fylld ledning (m3/s)
y = vattendjup (m)
D = diameter (m)

Sambandet uttryckt i diagramform samt relationen
mellan hastigheten vid delvis fylld och fylld sektion
ges i bilaga 4.

5.2.5 Självrensning
Avloppsledningar ska normalt vara självrensande.
För detta krävs att skjuvspänningen mellan vattnet i
ledningen och ledningens botten har ett minsta
värde under en minsta tid. Generellt rekommenderas
ett skjuvspänningsvärde τmed ≥ 1,5 N/m2 och mini-
mitiden 1 timme. Vid τmed < 1,0 N/m2 kan led-
ningen inte anses självrensande. För områden med
mer än 3000 p e är maxtimflödet under mindygnet
ungefär lika med medelflödet vilket blir lika med det
dimensionerande flödet för självrensning i spillvat-
tenledningar.  
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I befintliga system med dränvattenledning ansluten
med självfall till dagvattenledning är det viktigt att
nivåskillnaden mellan dagvattenledningens hjässa
och dräneringsnivån är tillräckligt stor för att ge rim-
lig säkerhet mot uppdämning. Med normal dimen-
sionering bör det innebära att det generella funk-
tionskravet för översvämning uppfylls. Detta
resonemang torde normalt även gälla för spygatter.

Vid nybyggnation bör dämningsnivån för dagvat-
tensystem relateras till marknivån i förbindelsepunk-

ten med viss marginal. Dämningsnivåerna fastställs
av respektive huvudman och kan exempelvis formu-
leras som: ”Dämningsnivå för dagvattensystemet är
0,3 m över markytans nivå i förbindelsepunkten.”
Situationen i figur 3.1 gör det ej möjligt att med
självfall ansluta dräneringen till dagvattensystemet
utan risk för dämning kring husgrunden. Om källare
skall byggas och dräneringsfrågan ej kan lösas på
annat sätt så är enda lösningen att pumpa dränvatten
till dagvattensystemet. 

Kommentarer till kapitel 4.2:  Dagvattenflöden

Kommentarer till kapitel 3.1:  Allmänt

Beräkning av dimensionerande flöden

Typ av område Dimensionering för fylld Återkomsttid för SS-EN 752** Rekommenderad
ledning trycklinje i återkomsttid för trycklinje i

Dagvatten- Kombinerad Marknivå Källarnivå
ledning ledning för för Hjässa Marknivå

dagvatten- kombinerad
ledning ledning

Ej instängt* 1 år 5 år 10 år 10 år 1 år 10 år
område
utanför
citybebyggelse

Ej instängt* 2 år 5 år 10 år 10 år 2 år 20 år
område
inom
citybebyggelse

Instängt område 5 år 10 år 10 år*** 10 år*** 2–5 år 20–30 år
utanför
citybebyggelse

Instängt område 10 år 10 år 10 år*** 10 år*** 5 år 30 år
inom
citybebyggelse

*** Med ej instängt område avses ett område varifrån dagvatten ytlede kan avledas med självfall.
*** EN-standardens ”Typ av område” skiljer sig något från vår indelning.
*** Då dimensionerande återkomsttid för fylld ledning är 5-10 år blir återkomsttiden för trycklinje i källargolvsnivå /marknivå större 
*** än 10 år. Kravet är dock att återkomsttiden ska vara minst 10 år.

Tabell 7.1  Återkomsttider för regn vid dimensionering av avloppssystem. Jämförelse mellan  P90 och 
SS-EN 752.























8.1.1 Spillvattenflöde
Spillvattenflödet från hela det blivande exploaterade
området blir enligt figur 4.2, för 1 000 pe:

qsdim = 16 l/s. 

Dränvatten antas belasta spillvattenledningen i det
befintliga området, medan dränvatten inte får anslu-
tas till det nya nätet. Dränvattenflödet i det befint-
liga nätet uppskattas från tabell 4.12. Enligt tabell
4.12 ger för områden med källare i morän/finsand
maxflödet 0,9 l/s ⋅ ha. I detta exempel antas att
endast vissa hus är anslutna med dräneringen till
spillvattensystemet varför maxflödet reduceras till
säg 0,5 l/s ⋅ ha.

qdrändim = 0,5 ⋅ 6 = 3 l/s. 

Tillskottsvatten till både det befintliga och det nya
nätet bedöms uppgå till 0,1 l/s ha, d.v.s. 11 ⋅ 0,1 =
1,1 l/s. Dimensionerande flöde för spillvattenled-
ningen blir:

qdim = 16 + 3 + 1 = 20 l/s.

Kapaciteten på befintlig ledning Ø 225 mm är, vid
5 ‰ lutning, enligt Colebrooksdiagram, k=1,0,
33 l/s vilket ger en säkerhetsfaktor på 33/20 = 1,65
>1,5.

8.1.2 Dagvattenflöde
Dagvattenflödet från befintligt och tillkommande
exploateringsområde har beräknats enligt tabell 8.1.

Området är närmast att karaktärisera som ej instängt
område utom citybebyggelse, vilket innebär att dag-
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8.1 Va-teknisk lösning

Befintligt Tillkommande
område område

Total area (ha) 6,0 ha 5,0 ha

Avrinnings- 0,5 0,35 
koefficient (ϕ)

Reducerad area (ha) 3,0 ha 1,75 ha

Tabell 8.1 Arealer för beräkningsexemplet.

vattenledningarna bör dimensioneras för regn med 1
års återkomsttid. Om marköversvämning bedöms få
omfattande negativa konsekvenser kan det emeller-
tid vara lämpligt att dimensionera för regn med 2 års
återkomsttid för att minska risken för skador vid
översvämning, och detta bedöms vara fallet inom det
aktuella området.

För att kunna välja varaktighet på det dimensio-
nerande regnet måste rinntiden inom området upp-
skattas, vilket kan göras med hjälp av ekv. 4.7.
Längsta ledningssträcka uppskattas för hela det
exploaterade området bli 450 m.

tc = 0,043 ⋅(450+80)0,71/(1400,32⋅0,0050,35⋅4,750,05)

tc = 4,5 min

För allmän ledning räknas normalt inte med kortare
rinntid än 10 minuter, varför regn med varaktighe-
ten 10 minuter blir dimensionerande för både det
befintliga och det utökade, exploaterade området. I
bilaga 1 kan för Borås regnintensiteten 140 l/s·ha
avläsas för regn med 2 års återkomsttid och 10 minu-
ters varaktighet. Dimensionerande flöde från det
befintliga området är 140 ⋅ 3 = 420 l/s och från hela
det blivande exploaterade området: 

qdim = 140 ⋅ (3+1,75) = 665 l/s.

8.1.3 Avrinning från naturmark
Ingen hänsyn har tagits till avrinningen från natur-
mark. I kombination med ett regn med varaktighet
kortare än ca 30 minuter är det enligt 4.2.8.1 rimligt
att räkna med en mycket låg avrinningskoefficient
för naturmarksytor. 

Väljs koefficienten ϕ = 0,02 erhålles för det
befintliga området 

qnatur = 0,02 ⋅ 55 ⋅ 140 = 154 l/s 

och efter exploateringen 

qnatur = 0,02 ⋅ 50 ⋅ 140 = 140 l/s.

Dimensionerande flöde för de nedre delarna av
dagvattenledningen blir för befintliga förhållanden

qdim = 420+154 = 574 l/s 

och efter exploatering 

qdim = 665+140 = ca 805 l/s.

Ett alternativt sätt att beräkna avrinningen från ett
område med huvudsakligen naturmark skisseras i
4.2.8.2.
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Anteckningar
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