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1 Inledning 

Dalabanan mellan Uppsala och Borlänge består delvis av enkelspårig järnväg med begränsad 
kapacitet trots relativt täta mötesstationer utmed sträckan. Åtgärder behövs för att möta framtidens 
ökande transportbehov. Dagens enkelspår planeras att byggas ut på sex platser med nya eller 
förlängda mötesspår och syftet är att sträckan ska klara tågmöten mellan två 750 m långa tåg. Det 
befintliga spåret kommer ligga kvar i samma läge och nytt mötesspår kommer byggas ut parallellt 
med det befintliga. 
 
Atkins har på uppdrag av Trafikverket tagit fram rapport Projekterings PM Avvattning till 
samrådshandling för Gustafs mötesstation, Säter kommun. 

1.1 Syfte 

Huvudsyftet med Projekterings PM Avvattning är att ta fram platsspecifika krav, dokumentera att 
utbredning och höjdsättning av väg- och järnvägsområde är anpassat för avvattningsanläggningen 
och att projekterad anläggning klarar platsspecifika krav och krav i TK Avvattning. 

1.2 Översiktlig beskrivning av projektet 

Detta Projekterings PM Avvattning berör ny mötesstation Gustafs. Berörd sträcka (ca km 49+200-
50+400) är delvis ett rakspår (ca km 49+200-49+600) och delvis ett dubbelspår (ca km 49+650-
50+350). Översiktlig karta framgår av figur 1.  
 
Det befintliga spåret kommer ligga kvar i samma läge och kompletteras med en utbyggnad av det 
befintliga mötesspåret. Planerade markarbeten börjar vid cirka km 50+550 och slutar vid cirka km 
50+300 samt vid cirka km 49+700 och slutar vid km 49+450. 
 

 
Figur 1. Översiktskarta över lokaliseringen av berörd järnvägssträcka. Lantmäteriet ©. 
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1.3 Inhämtat underlag 

Underlag och information har inhämtats från: 
- Trafikverket Baninformation BIS 
- SMHI Hydrologidata 
- Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 
- Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Jordartsförhållanden 
 
Förutsättningar för informationsinhämtning av befintligt avvattningssystem på den aktuella sträckan 
har varit svår, då dokumentationen har varit bristfällig beträffande vilken avvattning som finns kring 
järnvägen och vilken status den har. I tabell 1 sammanställs de styrande dokument som använts vid 
projektering. 
 
Tabell 1. Styrande dokument 

Dokument  Version Dokumentnamn 

TDOK 2014:0045 2.0 Trafikverkets tekniska krav för avvattning, 

TK Avvattning 

TDOK 2014:0051 3.0 MB 310, Hydraulisk dimensionering  

TDOK 2014:0046 3.0 Trafikverkets tekniska råd för avvattning,  

TR Avvattning 

P110 2016  Svenskt Vatten publikation: Avledning av drän- och 

spillvatten 

  

https://www.sgu.se/
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2 Utformningskrav avvattning 

2.1 Teknisk livslängd 

Trummor och ledningar under järnvägsspår ska dimensioneras på ett sådant sätt att dess funktion 
kan upprätthållas i minst 80 år. 
 
Ledningar och trummor i vägkonstruktion och i anslutning till järnvägsspår där banan inte påverkas 
vid skada eller underhåll ska dimensioneras så att funktion kan upprätthållas i 40 år. 

2.2 Genomledning av naturliga flöden 

Genomledning av naturliga flöden ska ske med en konstruktion som dimensioneras efter krav för 
genomströmningsarea och fri öppning. Det vill säga att inte hinder får finnas för genomströmning. 

2.3 Utformning av avvattning 

Uppsamling och avledning av dagvatten ska genomföras så att oönskade effekter på järnvägens 
konstruktion och trafik inte uppstår. Ledningar, trummor, dränledningar och diken ska konstrueras så 
funktion kan upprätthållas med hänsyn till sättningar. 
Behov av dränering vid nybyggnad och underhåll ska utredas enligt MB 310. Avvattningsteknisk 
dimensionering och utformning, avsnitt 2.1. 

2.4 Sättningar 

Ledningar, trummor, dränledningar och diken ska konstrueras så att funktionen upprätthålls med 
hänsyn till de totalsättningar och differenssättningar som utbildas under anläggningens livslängd. 

2.5 Hantering av risker 

Vid schaktning finns risk för grumliga vattendrag. Föroreningar kan även frigöras och nå yt- och 
grundvatten vid schakt i förorenad jord. Därför ska tillfälligt upplag av schaktmassor undvikas på 
våtmark, i närheten av vattendrag och avvattningsdike. 
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3 Befintlig topografi och hydrogeologi 

3.1 Topografi 

Topografin i det berörda området är till stora delar relativt plant och består av odlingsmark, 
industrimark och bostäder. Marknivåerna utmed järnvägen varierar där en högpunkt befinner sig 
mitt i det bebodda området inne i Mora. Området lutar sedan åt väst och öst bort från det bebodda 
området vilket skapar de två avrinningsområdena som illustreras i figur 4. Befintlig järnväg går delvis 
på bank och delvis i skärning.  

3.2 Grundvatten 

Grundvattennivån inom området varierar från ca 0,1 meters djup (148,9 MÖH) i söder till 5,5 meters 
djup (151 MÖH) i norr den 2017-11-09. Utförlig rapport om grundvatten och geologin kan läsas i 
(Markteknisk undersökningsrapport, MUR Geoteknik, Järnvägsplan Gustafs). Ingen permanent 
grundvattensänkning bedöms erfordras. 
 
Genom kontroll mot VISS och Naturvårdsverkets kartverktyg kan det konstateras att inga 
vattenrelaterade skyddsområden finns inom aktuellt område, se figur 2. 
 

 
Figur 2. Områdesskyddade grundvattenförekomst. Vatteninformationssystem Sverige ©. 

3.3 Markavvattningsföretag 

Berört planområde inkräktar eller påverkar ej några registrerade markavvattningsföretag, se figur 3. 
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Figur 3. Registrerade markavvattningsföretag. Vatteninformationssystem Sverige ©. 
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4 Befintlig och ny avvattning 

4.1 Avrinningsområden 

Berört planområde ligger i åkermark där järnvägen utgör en barriär för avrinningsområdet som 
avleds ned mot recipienten Dalälven. 
 
Länsstyrelsen i Dalarna har fattat beslut om miljökvalitetsnormer för det strandskyddade 
vattendraget och den ekologiska statusen klassades till otillfredsställande för Dalälven. Den kemiska 
statusen för vattendraget bedömdes inte uppnå god. Projektets åtgärder ligger utanför Dalälven 
högsta beräknade flöde, och berör inte strandskyddat område. 
 

 
Figur 4. Översikt avrinningsområden. Vatteninformationssystem Sverige ©. 

Avrinning mot Dalälven sker i riktning från söder till norr. Området söder om järnvägen avleds mot 
ett med järnvägen parallellt terrängdike utmed bankfot som avleder vattnet åt väst och öst enligt de 
två avrinningsområdena i figur 4. I cirka km 49+480 korsar en befintlig betongtrumma utav 
dimension 600 mm, under järnvägen. Området norr om järnvägen avleds naturligt mot Dalälven och 
har ingen inverkan på järnvägen. I figur 5 framgår hur berört område avvattnas. 
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Figur 5. Avrinningspilar som visar hur avrinningen sker i området kring den berörda järnvägssträckan. 

4.2 Jordarts- och dränförhållanden 

Enligt SGU består stora delar av det berörda området av postglacial sand, se figur 6. Sandig morän 
har permeabilitet 10-6 – 10-8 m/s (Larsson, 2008). Vidare har grov-, mellan-, och finsand permeabilitet 
10-2 – 10-6 (Larsson, 2008). Jordarter med permeabilitet under 10-7 m/s har enligt Trafikverkets 
rådsdokument MB310 mycket begränsade naturliga dränförutsättningar (2017). 
 

 
Figur 6. Jordartskarta som presenterar de olika jordartstyperna i det aktuella området. Jordartskarta från SGU ©. 

4.3 Förorening av dagvatten 

Befintlig föroreningsbelastning till dagvattnet är bedömd som ringa från trafiken vars utsläpp 
begränsar sig till i huvudsak partiklar emitterade vid inbromsningar från bromsar, hjul och räler. 
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Diffus förorening från kontaktledningsslitage förekommer men anses normalt för sträckningen. 
Föroreningar förknippade med underhållsarbete är svårbedömd där organiska ämnen och metaller 
primärt härrör från bekämpningsmedel vid ogräsbekämpning av banvall, impregnering av slipers 
samt vid rälsslipning. 
 
Föroreningsbelastningen förväntas att öka mot nuvarande nivå med avseende på förändrat 
trafikmönster samt med ökat underhållsbehov av banvall och växlar. 

4.4 Förändrad markavvattningsnivå 

Det hydrologiska tillståndet bedöms inte påverkas av de planerade åtgärderna. 

4.5 Förorenad mark som påverkar utformning av avvattningsanläggning 

Utöver de försiktighetskrav som ställs vid anläggandet och hanteringen av förorenade massor samt 
risk för grumling av vattendrag, ställs inga specifika krav på utformning av nytt avvattningssystem. 

4.6 Bestämmande dräneringsförhållande 

Hela den berörda sträckan bedöms ha genomgående gynnsamma dräneringsförhållanden då 
området har mycket goda förutsättningar med naturliga avledningsstråk mot recipienten samt att 
jordartstypen i området består av postglacial sand med god infiltrationskapacitet. 

4.7 Höjdsättning och avvattning av lågt belägen del av järnvägsområde. 

Berörd sträcka ligger i huvudsak på bank och har ingen naturlig lågpunkt. Släntfot lutar naturligt mot 
väst och öst, se figur 5. 

4.8 Konsekvensklassning 

Befintlig trumma genom järnvägsbanken uppfyller ej konsekvensklass 3 med avseende på dimension. 

4.9 Erosion 

Vid omförläggning av befintlig trumma ska erosionsskyddet utföras vid in- och utlopp till trumman 
samt anslutande nytt dike. Erosionsskyddet utförs med krossmaterial. 

4.10 Befintligt avvattningssystems kondition, kapacitet och funktion 

Befintlig systemstatus kan endast uppskattas utifrån det underlag som getts. Utifrån underlaget 
bedöms systemet fungera väl. 
 
Baserat på tidigare anfört bör anläggning ha den kapacitet som erfordras, dock kan det uppskattas av 
underlaget att systemet är av äldre datum. Det saknas information om systemets status längre ned 
mot recipienten, dock bedöms det som osannolikt att det kan ha följdverkning uppströms på grund 
av närheten till recipienten Dalälven. 
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Järnvägsmark genom odlingsmark har ofta komplexa samverkande system som avvattnar densamma. 
Dessa system behöver inte vara registrerade som markavvattningsföretag och saknar 
förvaltningsdata. 
 
Inget påvisar att systemet idag skulle ha brister eller störningar, en inventering med markägare 
alternativt arrendatorer kan ge en större och mer noggrann bild. Topografin samt att järnvägen ligger 
i odlingsmark gör att nuvarande och framtida avvattningssystem omhändertar överskottsvatten från 
odlingsmarken, detta är av nödvändighet då järnväg utgör en barriär för så väl diken som naturlig 
avrinning. 
 
Vid inventeringstillfället kunde ett flertal rensbrunnar med tillhörande dräneringsledning identifieras 
väster om befintlig plankorsning i cirka km 50+400. Avvattningssystemet sträcker sig från befintlig 
plankorsning till åtminstone km 50+600 och förekommer både norr och söder om befintligt spår. 
Rensbrunnar i plastutförande utav dimension 400 mm, se figur 7.  
 

 

Figur 7. Befintliga rensbrunnar för avvattningssystemet. Vy: västerut i förhållande till befintlig plankorsning. 

Dräneringsledning i plastutförande och utav dimension 160 mm går mellan brunnarna. Underlag på 
dessa rensbrunnar och dräneringsledningar saknas men inmätningar finns. Vid cirka km 49+480 
korsar en trumma utav dimension 600 mm under järnvägen. Trumman ansluter en kvadratisk 
betongkonstruktion söder om befintligt spår, se figur 8. Förutom trumman under järnvägen ansluter 
tre andra mindre ledningar (dimension cirka 200 mm) betongkonstruktionen. Trumman ansluter en 
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nedstigningsbrunn på motstående sida om järnvägen. I den brunnen ansluter två ledningar. En 
betong 400 mm och en betong 600 mm.  
 
Korsande trumma i cirka km 49+480 hamnar under ny växel men Trafikverket har beslutat att inte 
flytta trumman utanför spårväxeln.  

 

 

Figur 8. Brunn söder om befintligt spår vid cirka km 49+480 som korsande trumma under järnvägen ansluter till. Vy: östlig 
riktning. 

4.11 Nytt avvattningssystem 

Väster om befintlig plankorsning vid cirka km 50+400 kommer befintligt avvattningssystem norr om 
befintligt spår behöva rivas för att ge plats åt det nya spåret. Bedömning är att minst två rensbrunnar 
med tillhörande dräneringsledningar påverkas av spårutbyggnaden. 
 
I samband med planerade markarbeten läggs ny dränering från cirka km 50+400 till cirka km 50+550. 
Rensbrunnar anläggs med cirka 65-70 meters mellanrum. Ny dränering ansluts på befintlig rensbrunn 
i cirka km 50+550. Ny dräneringsledning anläggs från cirka km 50+300 till cirka km 50+360 där 
ledningen ansluter ny dräneringsbrunn som via ny dagvattenledning leds mot ny pumpstation. I 
samband med planerade markarbeten anläggs ny dränering från cirka km 49+480 till cirka km 
49+700. Dränering ansluts till befintlig nedstigningsbrunn. 
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Principiell avvattningsutformning framgår av ritningsserie 146568-41-11-160. 

4.11.1 Övrig VA-anläggning 

Befintlig vatten- och spillvattenledning korsar spåret i cirka km 50+380. Befintliga brunnar hamnar 
nära nytt spår och kommer behöva flyttas norrut för att ge plats åt det nya mötesspåret. 
 
Spillvattenledningen som korsar spåret i cirka km 50+380 påverkas av vägutformningen då vägen 
sänks för att anpassas till den nya CG-tunneln. Hur omförläggningen av spillvattenledningen ska 
utföras behöver utredas vidare i nästa skede. 

5 Flödesberäkning 

5.1 Befintliga trumma under järnvägen, längdmätning km 49+480 

Befintlig trumma bedöms enligt Colebrooks diagram ha en kapacitet på cirka 431 liter per sekund 
med ett råhetstal på 0,2 och ett fall på 2 promille. 
 
Vattenlast/regnintensitet vid 200 års återkomsttid och 10 minuters varaktighet: 615 l/s, ha. 
 
Tabell 2. Flödesberäkning befintlig trumma km 49+480. 

Deltagande yta Avrinnings- 

koefficient [-] 

Area [ha] Flöde 

[l/s] 

Åkermark 0,1 8,5 523 

Järnvägsbank 0,2 0,41 50 

Summa   573 

 
Enligt tabell 6.1 i MB310 bör en trumma med ledningsdiametern 800 mm väljas som har en 
flödeskapacitet om cirka 1000 l/s. Beräknat flöde 573 l/s är högre än flödeskapaciteten hos befintlig 
trumma, se tabell 2. 
 
Trumman bör dimensioneras upp till dimension 800 mm för att klara konsekvensklass 3.  

5.2 GC-tunnel och hantering av dagvatten 

En ny GC-tunnel planeras att anläggas under järnvägen i cirka km 50+400. Lågpunkten i GC-tunneln 
kommer innebära att dagvatten och eventuellt grundvatten behöver hanteras genom pumpning. 
Högt grundvatten kan innebära att pumpning måste ske kontinuerligt.  
Där ny GC-väg går i skärning avvattnas GC-vägen genom diken i vägkanten som leder dagvattnet till 
lågpunkter på norra och södra sidan om GC-tunneln. Där samlas dagvattnet i dagvattenbrunnar med 
kupolsil som leder vattnet till en pumpstation placerad norr om järnvägen i GC-vägens östra slänt. 
Det kommunala dagvattennätet är hårt belastat i dagsläget enligt kommunen och diskussioner 
mellan Trafikverket och kommunen har inte lett till något beslut om eller hur mycket dagvatten som 
kan anslutas till kommunens dagvattennät.  
 
Hur dagvattnet ska pumpas behöver utredas vidare i nästa skede. Ett förslag är att pumpa dagvattnet 
österut till befintligt dike där det sedan leds mot befintlig trumma i ca km 49+480 och vidare mot en 
ravin där ett naturligt vattendrag allteftersom mynnar ut i Dalälven. Från CG-tunneln och österut är 
dock det naturliga fallet inledningsvis lågt, cirka 0,2 promille, och dagvattnet behöver förmodligen 
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pumpas en längre sträcka. Alternativt kan dagvattnet pumpas västerut och ansluta befintligt dike 
eller kulverteras. Det naturliga fallet är mer fördelaktigt västerut och därför behöver inte dagvattnet 
pumpas lika lång sträcka. 
 
I samband med att dagvattnet ansluts mot befintligt dike kan ett fördröjningsmagasin behöva 
anläggas. Fördröjningsmagasinet är beräknat för ett regn med återkomsttid 20 år och med en rinntid 
på 2 minuter. Den specifika magasinsvolymen beräknas till cirka 34 m3. Beräkningarna är utförda 
enligt Dahlströms metod för regnintensitet. Placering och övriga detaljer utreds vidare i nästa skede. 

5.2.1 Dimensionerande flöde GC-tunnel 

Det dimensionerande dagvattenflödet för vägsträckan i skärning ska beräknas enligt Trafikverkets 
(Trafikverket, 2017) rådsdokument MB310, tabell 2.1 och 2.2. Dessa anger 5-minutersregn med en 
återkomsttid på 20 år.  
 
Avrinningskoefficient för belagd vägyta är enligt MB310 0,9. Naturmark som omkringliggande mark 
består av beräknas med avrinningskoefficienten 0,1 enligt Svenskt vatten P110 (Svenskt Vatten, 
2016). 
 
Avrinningsområdet för GC-tunnelns lågpunkt har beräknats medföra ett dagvattenflöde på 77 l/s 
med återkomsttid på 20 år och en regnintensitet på fem minuter. Det beräknade dagvattenflödet för 
samma lågpunkt beräknas till cirka 61 l/s för ett regn med 10 års återkomsttid och 5 minuters 
regnintensitet. 
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