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Avledning av vatten med diken 

Diken används i dagvattensystem för att på ett enkelt sätt leda iväg överskottsvatten från ett 
område. Ofta används de i ytterområdena med utlopp direkt i mottagande vattenrecipient. Om ett 
dike istället används mitt i systemet behövs mer detaljerad kunskap om flödena ut från diket för att 
veta vilken kapacitet som behövs nedströms diket. Fördelen med diken jämfört med nedgrävda 
ledningsrör är att de är enkla att underhålla, har lång livslängd samt att de har en stor kapacitet och 
klarar allt från små till stora flöden.  

Dagvattensystemet 
Dagvattensystemet är uppbyggt av flera olika 
komponenter som gemensamt ska avleda 
regn och snösmältning till mottagande 
recipient, för att motverka och minska 
översvämningar i bebyggd miljö. I vissa fall 
ska systemet även kunna rena eller fånga upp 
bestämda föroreningar. I alla system finns 
passager som kräver att en viss mängd vatten 
kommer för att komponenten ska fungera 
optimalt annars minskar kapaciteten för 
rening eller så översvämmas den. Detta löses 
med fördröjning och infiltration uppströms 
samt med by-pass funktion där vattnet släpps 
förbi utan att gå igenom komponenten. Vid 

dimensionering krävs bra kunskap om de 
förväntade flödena för att komponenten ska 
fungera utifrån de krav som finns.  

Vid öppen dagvattenhantering används ofta 
en sammansättning av flera komponenter så 
som diken, kanaler, dammar, gröna tak, 
infiltrationsanläggningar och biofilter. Dessa 
fungerar olika beroende på utformning, 
områdets geografi samt markens egenskaper. 
Det gör att den fördröjning och reduktion av 
vattenvolymen som kan fås är plats- och 
situationsspecifikt och beroende av systemets 
sammansättning. Ibland efterföljs ett öppet 
dagvattensystem av ett ledningssystem som då 



får ett annat tillrinningsförlopp än om det är 
direkt kopplat till de ytor som avvattnas. 
Öppen dagvattenhantering används emellanåt 
med en önskan om att kunna minska 
maxflödena i ledningssystemet genom att en 
del av avrinningen fördröjs och volymen 
reduceras. 

Diken 
Hur mycket vatten som kan infiltrera ned i 
underliggande mark påverkar flödet i diket. 
Är flödet litet och infiltrationskapaciteten stor 
försvinner allt vatten ner i marken. Hur 
mycket vatten marken kan ta beror av 
jordens egenskaper där en genomsläpplig jord 
kan ta större vattenmängder. Har marken 
redan hög fukthalt på grund av tidigare 
avrinningstillfällen eller hög grundvattennivå 
kan mindre mängd vatten infiltrera vilket 
leder till ett större flöde i diket. Likadant vid 
frusen mark då tjälen begränsar möjligheten 
för att rinna ner i jordlagren eller då 
tillrinningen till diket är så snabbt att vattnet 
inte hinner infiltrera i samma takt. 

Pågående dikesutvärdering 
I en pågående detaljstudie av diken inom det 
Vinnovafinansierade projektet GrönNano 
utfört av VA-teknik, LTU har det under 

kontrollerade former undersökts hur viktiga 
parametrar så som markfuktighet, jordtyp och 
tillrinningsvolym påverkar avrinningen. I 
denna rapport beskrivs preliminära resultat 
från ett dike med god infiltrationsförmåga 
utförda hösten 2016 i Luleå.  

Diket som har utvärderats är ca 30 m långt 
med svagt sluttande sidoslänter. Det ligger 
längs med en trafikerad anslutningsväg i ett 
bostadsområde i stadens ytterkanter. På andra 
sidan diket finns ett naturområde med tallar. 
Underliggande mark består av en blandning 
av silt och sand.   

En schematisk bild av försöksuppställningen 
vid diket visas i figuren nedan. Vatten tillförs 
diket med ett konstant flöde på antingen 1 l/s 
eller 2,6 l/s. Detta motsvarar ett 0,5 års regn 
och ung ett 2 års regn för en varaktighet på 
30 min och en avrinningsarea på drygt 550 
m2. Inflödet fördelas på dels ett koncentrerat 
inlopp uppströms i diket samt på ett 
distribuerat längs med diket. Inkommande 
och utgående flöden loggas kontinuerligt. 
Längs med diket finns även ett antal 
fuktighetsmätare installerad i marken med 
kontinuerlig loggning. 

Schematisk bild av försöksuppställning, inkommande vatten fördelas på ett flöde från uppströms i diket 
och ett från sidan längs med diket 



Infiltration till underliggande marklager 
innebär att utflödet minskas i volym jämfört 
med inflödet men även att det fördröjs i tiden 
mer än enbart den rinntid som det tar för 
vattnet att färdas från inlopp till utlopp. 
Infiltrationen in i underliggande mark 
kommer att vara som störst i början av 
avrinningstillfället. Detta har att göra med att 
allteftersom vatten infiltreras höjs 
vattenhalten tills slutligen marken är 
vattenmättad och inget mer kan infiltrera. Är 
flödet i diket större än infiltrationshastigheten 
kommer en del av vattnet infiltrera medan 
resterande del avleds längs med diket.   

Det undersökta diket visade på en stor 
variation i den uppmätta procentuella 
volymreduktionen. För en initialt torr mark 
(här definierad som en fukthalt lika med eller 
lägre än 25%) så fås en minskning i volym 
med 58% för ett flöde på 1 l/s jämfört med 
36% för ett större flöde på 2,6 l/s. Om 
marken ursprungligen är blöt (>30%) 
minskas volymreduktionen till 27 respektive 
16%. Tittar man på den totala mängd (antal 
liter) som infiltrerar i marken så minskar den 
med mer än hälften för en initialt våt mark 
jämfört med en torr mark för båda flödena.  

Tiden det tog från det att inflödet slogs på till 
dess att ett utflöde registreras visas i figuren 
till höger. Maximalt flöde dröjde ytterligare 
en tid. Även här syns en tydlig skillnad 
mellan initialt torr och blöt mark samt för de 
två flödena. För båda flödena halveras tiden 
då marken initialt är blöt. Vidare analyser på 
dessa data kommer att göras under hösten 
2016 för att dra tydligare samband mellan 
initial fukthalt, reduktionsvolym, fördröjning 
och flöde i diket.  

Försöktsuppställning taget från utloppet i diket 

Procentuell reduktion av vattenvolym 
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uppmätt utflöde



Hur ett till ledningsnätet anslutande dike 
påverkar flödet i ledningsnätet är väldigt 
platsspecifikt och kommer att förändras för 
varje enskilt avrinningstillfälle. Beroende på 
vad resterande avrinningsområde har för 
rinntid så kan antingen avrinning från diket 
sammanfalla och förstärka toppflödet eller 
ligga skilt i tid och därmed jämna ut flödet.  

Värdena som visats här gällde för ett 30 m 
långt dike på en silt-sand-blandad 
jord. Fortsatta studier kommer även 
undersöka en annan jordtyp 
med andra 
infiltrationsegenskaper. Resultaten och mer 
utförligare analyser från båda dikena kommer 
att redovisas i senare publikationer.  
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