Slutrapport för SLF projekt V1260007
Metodik för bestämning av dikens status och stöd för planering av åtgärder
Effekterna av vattenverksamhet i våra vatten kan leda till stora miljöproblem, som i många
fall hindrar att ett vatten klassas till god ekologisk status. En väl dränerad mark är en av de
viktigaste förutsättningarna för att bedriva jordbruksproduktion och behålla markens
produktionsförmåga. För att det enskilda fältets dränering ska fungera behövs diken som kan
avleda vattnet från fältet. Diken underhålls på olika sätt så att kapaciteten för vattenavledning
inte ska försämras. Dikets form har betydelse för hur stort underhållsbehovet blir. Korrekt
utformade diken säkerställer att flödeshastigheten inte orsakar erosion eller deposition. Diket
måste ha tillräcklig kapacitet för dimensionerat flöde, en vattennivå som ger önskad dränering
av åkermarken, stabila släntlutningar och därmed ett lågt behov av underhåll.
Dikesrensningen kommer alltmer i fokus i arbetet med vattendirektivet. Det ställs allt större
krav på att man rensar med stor hänsyn till miljön. Vissa diken i jordbrukslandskap är stabila
medan andra kräver stora summor pengar för att underhållas. De instabila dikena kan ge
upphov till en omfattande sedimenttransport som försämrar dikenas hydrauliska funktion och
vattenkvalité vilket ofta leder till deposition av sediment och övergödning nedströms. En
dikesutvärderingsmetod kan vara ett hjälpmedel när man ska avgöra om och hur diken har
förändrats över tid och definiera bakom liggande orsak. Först efter att man vet orsakerna
bakom en försämrad funktion och en hög transport av sediment och näringsämnen är det
möjligt att sätta in rätt åtgärder på rätt plats. Detta skulle öka både miljönyttan och
kostnadseffektiviteten av insatser så som t ex kant- och skyddszoner, avledning av yt- och
tryckvatten, två-stegsdiken och fångdammar i diken.
Det övergripande syftet med projektet var att utveckla en metod för utvärdering av dikens
status och åtgärdsbehov. Följande delmål har ingått i projektet:




Utvärdera vilka av dikens egenskaper som är möjliga att utvärdera visuell på plats,
samt definiera vilka processer de representerar
Definiera vilka parameter som behöver mer krävande undersökningar och ge förslag
på hur de kan uppskattas med förenklade metoder
Ta fram en metod för bedömning av dikens status

Material och metoder
I projektet undersöktes olika typer av diken med syfte att representera ett antal olika jordarter
med olika erosionskänslighet i slänterna och olika kapacitet för transport av sedimenten. För
att utvärdera dikenas status användes en metodik enligt MADRAS (Minnesota Agricultural
Ditch Research Assessment for Stability) (Magner et al. 2010). I samband med den visuella
bedömningen i fält togs jordprover ut för bestämning av skjuvhållfasthet och
erosionskänslighet. Digitalt kartmaterial användes för en översiktlig karakterisering av
markanvändning inom avrinningsområdena som fick ligga till grund för en utvärdering av den
hydrauliska belastningen. Modellen HEC-RAS användes för simulering av de hydrauliska
krafter som dikesektioner utsätts för vid olika flödeshastigheter. Dikesplaner och ritningar för
utvalda dikessystem samt klimatdata från SMHI användes som indata till modellen.
MADRAS en metod för att utvärdera dikens status
En klassificering av dikens status gjordes med hjälp av MADRAS, en metod för visuell
bedömning av dikens status (Magner et al. 2010). Följande parametrar ingick i bedömningen:
slänternas stabilitet (förekomst av erosion från ytavrinning, ras och läckage), breddning eller
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underskkärning och deposition. Utifrån ob servationern
na i fält, ficck varje dikeessegment en
e
poäng. P
Poängsystem
met bestod av tre delarr, dikesslänttens stabilitet, breddninng/underskä
ärning,
bankar i dikeskanaalen och dep
position. Po ängen från de tre delarrna summera
rades därefteer till en
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påverkaat inom interrvallet 9-15
5 poäng ochh påverkat in
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Dikesseegment medd en totalpoääng över 21 poäng bed
dömdes varaa i dåligt skiick.
Dikesslääntens stabiilitet
Stabiliteetsförhållanndena i en sllänt styrs avv släntens hö
öjd, lutning
g och jordlaggrens
hållfasteegenskaper,, tyngd och vattenhalt ((MSB, 2015
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pådrivannde krafternna ökar. Slääntensstabiliitet påverkaas också av vad
v som häänder i den nedre
n
delen avv slänten. En
E del av de mothållandde jordmassorna vid slääntfoten (mootvikten) kaan
eroderass bort av ettt vattenflöde (figur 1) eeller genom
m schaktning
g och muddrring. Jordarr med
svag koohesion är uttsatta och om de saknaar stabiliseraande vegetation är erossion ofrånko
omlig.
Ytavrinnning i områådet kan ock
kså skära kaanaler i dikeesbanken occh skapa kannalbanksero
osion
(Magneer et al., 2010). En avsäänkning av vvattennivån
n vid släntfoten leder occkså till min
nskad
motviktt. Detta ökarr sannolikheeten för ett ras. Jordlag
grens hållfassthet kan föörsämras av flera
orsaker.. Ett exempel är höjnin
ng av grundvvattennivån
n som ger ök
kat vattentryyck i jorden
ns porer
(höjt poortryck). Orssaker till hö
öjning av gruundvattenniivån kan vaara riklig nedderbörd, kaalhuggna
närområåden och om
mlagda ellerr igensatta ddiken. Det är
ä vanligt attt en kombinnation av dee ovan
beskrivnna situationnerna utlöserr ett skred eeller ras.
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Figur 1.. Processer som ger upp
phov till släänterosion; a)
a underskäärning och rras i delar av
v
banken,, b) släntras i skredbenäägna leror, cc) inre erosion pga. vatttenflödet ovvanför ett jo
ordlager
med lågg genomsläppplighet, d) ytavrinningg från omgiv
vande mark
k till diket.
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Dikessläntens stabilitet utvärderades utifrån förekomsten av följande indikatorer: (1)
slänterosion orsakad av ytavrinning, (2) ras och (3) grundvattengenomträngning i slänten. Om
ingen av de tre indikatorerna observerades bedömdes dikessegmentet vara i bästa möjliga
skick och fick 0 poäng. Om en indikator upptäcktes bedömdes dikessegmentet vara marginellt
påverkat och fick 3 poäng. Om två indikatorer påträffades bedömdes dikessegmentet vara
påverkat och fick 5 poäng. Om tre indikatorer eller 10 % av dikessegmentet var påverkat
klassades status på diket som dålig och fick 10 poäng.
Breddning eller underskärning
Kanalbreddning eller underskurna bankar uppstår oftast efter ökad tillrinning. Tecken på
breddning i kanalbotten är underskurna bankar, oregelbundna kanter, ojämn kanalbredd eller
sträckor med låg flödeshastighet som saknar vegetation. En stabil kanalbank har en lutning
mot diket och är oftast bevuxen med gräs. När en kanal börjar breddas kommer banken att
förlora sin lutning och omvandlas till en stående rasbrant. Tidiga symptom på underskurna
eller bräddade diken är oregelbundet formade kanalkanter eller varierande kanalbredden.
Långt framskriden underskärning karaktäriseras av att allt material har eroderats bort och
marken ovanför bara hålls upp av vegetation och rötter. Detta leder slutligen till att
jordmassor rasar ned i diket (Magner et al. 2010).
Breddning och underskurna banker bedömdes utifrån följande kriterium: 1) kanalbanken är
jämn över hela dikessegmentet och inga underskurna bankar observeras; 2) något av följande
observeras: oregelbunden dikesform, oregelbunden kanalbredd, vertikal dikesbank; 3) två av
följande observeras: oregelbunden dikesform, oregelbunden kanalbredd, vertikal dikesbank.
Punkt 1 gav 0 poäng, punkt 2 gav 3 poäng och punkt 3 gav 5 poäng. Om 20 % av
dikesbankarna var underskurna eller hade fallit ner i diket fick segmentet 10 poäng.
Deposition
Beroende på partikel- eller aggregatstorleken samt på flödeshastigheten i diket sedimenterar
det eroderade materialet efter en bestämd transportsträcka. Finare partiklar kan transporteras
längre än grövre och ju långsammare flödeshastigheten är desto snabbare sker depositionen.
Liten dikeslutning och förekomst av vegetation i diket gynnar också sedimentation. När
partiklarna sedimenterar bildas bankar på dikesbotten som försämrar dikets kapacitet.
Sediment i fluviala system kan ha sitt ursprung från yterosion från närliggande mark, från
slänterosion och från återsuspenderat sediment från dikesbotten (Sharpley et al. 2007).
Deposition bedömdes på följande sätt: 1) ingen påtaglig deposition, 2) sedimentdjupet
överskrider 7,5 cm i genomsnitt, 3) sedimentavlagringar i diket och 4) bankar i vattenkanalen.
Punkt 1 gav 0 poäng, punkt 2 gav 3 poäng, punkt 3 gav 5 poäng och punkt 4 gav 10 poäng.
Provtagning och analyser
Dikesstabiliteten är starkt beroende av vilket jordmaterial som diket består av och vilka
krafter som det utsätts för. Markegenskaperna varierar också under året med olika vattenhalter
och efter att ha genomgått upptorkning eller tjälning. I varje dikessegment har jordprover
tagits ut för analys av kornstorleksfördelning av dikesmaterial och sediment i diket. Analys av
fosfor i vatten och sediment samt mätning av turbiditet i vattnet har också utförts.
Kornstorleksfördelning
Analys av kornstorleksfördelning har utförts med partikel-laserscanning (Horiba Partica LA950). Tre jordprov från dikesbanken på 0-30 cm djup och tre sedimentprov samlades in från
varje dikessegment för bestämning av kornstorleksfördelning.
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Undersökningar i fält
Tre dikessystem har utvärderats i fält. Två av dikessystemen ingick i Flicksta-Häljeby (anlagt
år 1916) respektive Möljesta-Härnesta-Åskesta (anlagt år 1956) markavvattningsföretag,
Munktorps socken, Köpings kommun och det tredje dikessystemet, Bäcklösadiket (anlagt år
1974), ligger i södra Uppsala.
De undersökta dikena i Köpings kommun var ca 5,8 km långt och går i nord-sydlig riktning
från Häljeby till Härnesta. Den senaste dikesrensningen utfördes år 1985 (Agrell, pers. medd.
2013). Flödet i de undersökta dikena är beräknade efter en nederbördsintensitet på 0,8-1,0 l
ha-1s-1och beräkningar av HHQ 50 ligger i området mellan 1,17 m3s-1 och 4,37 m3s-1
(Möljesta, Härnesta, Åskesta dikesföretagshandlingar). Enligt SGU:s jordartskarta består
fälten intill dikena av postglacial lera, klassad som mjälig mellanlera. Storleken på
avrinningsområdet är 2900 ha (Bornold, 2011). Markanvändningen inom avrinningsområdet
är 67 % åkermark och 33 % skogsmark eller impediment. Andelen hårdgjorda ytor är
försumbar (Bornold, 2011). Totalt har 10 delsträckor (vardera 180 meter långa) av diket ingått
i undersökningen som ägde rum under oktober månad år 2012 (Johansson, 2013). Olika
prover och analyser har gjorts på respektive delsträcka. En sammanställning av provtagningar,
undersökningar och analyser finns i tabell 1.
Tabell 1. Sammanställning av provtagningar, undersökningar och analysmetoder samt antal
prov per dikessträcka
Undersökning
Antal prover per sträcka
Jordprov, fältkant
3
Texturanalys, glödgningsförlust
Jordprov, dikesbankens mitt
3
Texturanalys, glödgningsförlust
Sedimentprov
3
Texturanalys med och utan dispergering, glödgningsförlust, P-AL
1
Vattenprover
Turbiditet, Totalfosfor, med och utan filtrering, löslig fosfor, med
och utan filtrering
MADRAS-utvärdering
Bäcklösadiket har sitt utlopp i Fyrisån vid Ultuna, söder om Uppsala (figur 2). Diket ligger till
största delen på SLU:s egendom. Dikets längd uppskattas till 4,5 km. Det beräknade flödet för
2012 markanvändning i diket stiger från 0,22 m3 s-1 uppströms till 3,34 m3 s-1 vid utloppet,
beräknat enligt tid-areametoden (Alsmyr, et al. 2012). Enligt SGU:s jordartskarta består fälten
intill dikena av postglacial lera, klassad som styv till mellanlera. Avrinningsområdet är 720
ha. Markanvändningen är till största delen åkermark, men inom avrinningsområdet finns
också stora delar urban bebyggelse. Ledningar från hårdgjorda ytor leder dagvatten till diket.
Det finns 13 trummor inlagda i diket med diametern 45 till 140 cm. Inga vattendomar för
Bäcklösadiket fanns att tillgå. I det undersökta diket valdes sex representativa dikessegment,
för klassning enligt MADRAS-metoden, där längden på ett dikessegment motsvarande 30
gånger dikets bredd. Olika prover och analyser har gjorts på respektive delsträcka. En
sammanställning av provtagningar, undersökningar och analyser finns i tabell 2.
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Tabell 2. Sammanställning av provtagningar, undersökningar och analysmetoder samt antal
prov per dikessträcka
Undersökning
Antal prover per sträcka
Jordprov, dikesbankens
Texturanalys, glödgningsförlust
12
Skjuvspänning
36
Jet test
36
HecRas simuleringar
Profilmätningar
41
MADRAS-utvärdering
Modelleringsverktyget HEC-RAS
HEC-RAS (Hydrologic Engineering Centre’s River Analysis System; USACE, 2010),
användes för att modellera hur förändringar i dikets geometri, vattenföring och dikets status
påverkade vattenståndet i diket. HEC-RAS programvara finns tillgänglig på USACE
webbplats (http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/ downloads.aspx). HEC-RAS
uppskattar flödet i naturliga och konstgjorda kanaler med hjälp av den endimensionella
Manning ekvation. Energiförluster utvärderas med hjälp av friktions- och
kontraktion/expansionskoefficienter multiplicerade med förändringar i flödeshastighet. När
vattenytans profil varierar snabbt används Momentekvationen. HEC-RAS kan hantera
hydrauliska språng, hydraulik av broar, kulvertar, trummor samt utvärdera strömningsprofiler.

Tre scenarier med olika markanvändning som representerade åren 1952, 2012 och 2020
utvärderades för Bäcklösadiket, det senare med hjälp av Uppsala kommuns detaljplaner för
framtida utveckling. Kartor över markanvändning från de olika åren har använts för att
uppskatta hur avrinningsförhållandena har förändrats från installationen av diket fram till idag
och hur de förväntas komma att ändras i framtiden. De dimensionerande flödena från tidareametoden med dagens markanvändning användes vid simuleringen för att bedöma den
hydrauliska belastningen på olika delar av diket och jämföra med MADRAS utvärderingar.
Totalt uppmättes 25 tvärsektioner och 13 kulvertar i fält för representation av diket.
Skjuvhållfasthet och erosionskänslighet
Jordprover togs ut i fyra dikessektioner i Bäcklösadiket från påverkade och opåverkade
dikesbankar på 1 m djup för bestämning av skjuvspänning och erosionskänslighet. Samtliga
jordprover vattenmättades och dränerades därefter till jämnvikt med ett vattenavförande tryck
på 0,5 meter. Syftet med denna procedur var att testa jordproverna vid samma vattenhalt samt
att tillståndet skulle efterlikna känsligheten under verkliga förhållanden.
Skjuvspänningstester genomfördes med en automatiserad omättad skjuvhållfasthetsutrustning
från VJ Tech. Testens första steg var att applicera ett undertryck på 0,5 m, tillsätta ett vertikalt
tryck och vänta tills inga volymsförändringar längre skedde eller tills dräneringsvatten slutade
att komma ut från jordprovet. Senare genomfördes skjuvning av provet med en hastighet på
0,01 mm s-1. Tre vertikala krafter på 20 kPa, 60 kPa och 100 kPa med tre repetitioner
användes för att ta fram jordens skjuvhållfasthet, där 20 kPa motsvarade jordens egentyngd
vid 1 m djup. Varje test tog mellan 1,5 till 2 dagar.
Erosionskänslighetstester (CSM) genomfördes med en utrustning som mäter kohesionsstyrka
från Partrac. Testet består av att en vattenstråle tillförs på markytan med olika tryckstegringar.
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Vattenstrålens påverkan på jorden uppskattas genom ljustransmitans på vattnet som är direkt
korrelerat till sedimentkoncentration i vattnet. Testen började med ett låg tryck som stegvis
höjdes. Vid varje steg genomfördes en mätning av transmitans. Tre upprepningar av
mätningarna gjordes på varje plats.

Resultat och diskussion
Resultaten från utvärderingen av dikens status enligt MADRAS redovisas platsvis. Av övriga
utförda analyser och undersökningar redovisas resultaten från Bäcklösadiket, Ultuna. För mer
information från utförda analyser och undersökningar av dikessystemen i Köping kommun
hänvisas till examensarbeten av Bornold, (2013) och Johansson, (2013).
Bedömning av dikens status enligt MADRAS
Utvärderingen visade att delar av de undersökta dikessträckorna i Köping kommun var
funktionsmässigt nedsatta. Främsta orsaken var kanalbankras, underskurna kanalbankar och
avsmalnad dikesfåra. Profilundersökningen visade att en stor andel av profilerna hade
varierande mängd sedimentavsättningar. Resultaten från dikesundersökningarna redovisas i
tabell 3, med en sammanställning av poängen för de olika dikessegmenten.
Tabell 3. Sammanfattning av statuspoäng och klassificering för diken i Köping kommun
enligt MADRAS
Dikessegment
Bankstabilitet
Breddning/underskurna
bankar
Deposition
Totalpoäng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

5

10

3

3

3

0

10

10

3

10

10

10

5

5

10

10

10

5

3

3

3

3

10

5

10

0

10

0

0

0

5

5

10

10

10

0

5

10

5

10

10

0

3

3

3

3

3

3

3

3

10

10

10

10

13

23

11

16

23

5

23

13

16

13

13

13

13

13

30

30

30
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Uppströms hade Bäcklösadiket god status, men dikets status försämrades kraftigt nedströms
(tabell 4; figur 2). Vid dikessegmenten före utloppet bedömdes dikets status dåligt och fick
högsta poäng. Sista dikessegmentet vid utloppet gick inte att utvärdera enligt MADRAS då
diket helt hade förlorat sina ursprungliga dimensioner. Dikets status varierade mellan optimalt
och påverkat fram till den sträcka där dagvatten från närliggande bebyggelse hade anslutits.
Därefter var diket mycket påverkat fram till utloppet i det översvämningsdrabbade området
vid Fyrisån.
Tabell 4. Sammanfattning av statuspoäng och klassificering av Bäcklösadiket enligt
MADRAS
Dikessegment
A B C D E
Bankstabilitet
0 5 5 10 10
Breddning/underskurna bankar 3 3 10 10 10
Deposition
0 0 3 10 10
Totalpoäng
3 8 18 30 30
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0
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F
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0

-

0
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1 Km

Avrinningsom
mråde
Bäcklösadike
e

d olika und
dersökta dikkessegmenteen, där
Figur 2.. Bäcklösaddiket, bokstääverna A-F betecknar de
A är upppströms ochh F är nedsttröms. Siffroorna i kartan är flödesaackumulerinngspunkter.
Siffrornna i bildernaa är totalpoäängen enligtt MADRAS
S utvärderin
ngen.
vvägts. Dikkets profil mättes
m
in i 25
5 punkter läängs med diket. De
Vidare hhar dikessekktionerna av
uppmättta dikessekttionerna jäm
mfördes medd avseende på bottenbrredd och släätlutning meed de
ursprunngliga dikesssektionerna från 1974 åårs dikesplaaner. Detta gör
g det möj ligt att uppsskatta
om det hhar skett enn erosion av dikesslänteer eller i dik
kesbotten. Det
D går ocksså att uppskaatta i
vilka om
mråden som
m sedimentattion förekom
mmer. Uppströms har dikessektion
d
nerna inte
förändraats märkbarrt, men läng
gre nedström
ms i systemeet har de både fördjupaats och bred
ddats
kraftigt vilket tyderr på omfattaande erosionn. Ett flertal av trummo
orna låg meer än 5 cm över
ö
dikesboottnen vilkett innebär attt de redan vvid låga flöd
den hade en dämmandee effekt.
Skjuvhåållfasthet occh erosionsk
känslighet
Skjuvsppänningsmäätningarna visade
v
tydligga skillnadeer mellan pååverkade bannkar (utan
vegetatiion) och opååverkade baankar (med vegetation)) (figur 3). I påverkade sektioner var
v
hållfasthheten betyddligt lägre jäämfört med opåverkadee sektioner vid
v ett norm
maltryck på 20 kPa
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(jorden egentyngd)). Skillnaderrna avtog ollika på olikaa platser när normaltryycket ökadess.
Resultatten visade att
a växtrötteer hade en m
mycket stark
k påverkan på
p jordens sskjuvhållfassthet.
Effektenn av vegetattionen varieerade mellann olika platserna, men i denna unddersökning har
h det
inte variit möjlig attt undersökaa orsaker tilll variationerr. Möjliga skillnader kaan vara relaaterade
till vegeetationstyp, rotdensitet och tidpunkkt på året.

b)

a)

p
bbankar (utan
n
Figur 3.. Skjuvspännning vid tvåå observeraade dikessträäckor med påverkade
vegetatiion) och opååverkade baankar (med vegetation)). a) dikesseektion C vidd MADRAS
S
undersöökningen occh b) dikesseektion D vidd MADRAS
S undersökn
ningen.
Kohesioonsmätningarna visade tydliga skilllnader på hur
h jorden påverkas
p
av strålande vatten.
v
Vid dikessektion C var ljustran
nsmitansen 33 % redan
n vid ett trycck på 2 psi vvilket tyderr på att
jorden eeroderas lättt även med små krafterr (figur 4). Dikessektion
D
nen D1and D2 visade inte
i
samma mönster som
m sektion C.
C I båda D sektionernaa sjönk ljustransmitanseen succesivt och
vid ett vvisst tryck sjjönk den krraftigt. Den kraftiga sän
nkningen viisade tryckggränsen för erosion.
Den anvvända metodden är lämp
plig för bedöömning av jordens
j
erossionskänsligghet. I dagsläget är
uppmättta värden reelativa värdeen. Arbetet med att kun
nna relateraa de tillfördaa krafterna i testen
till kraft
fterna av ströömmande vatten
v
med oolika hastigh
het pågår men
m det liggeer utanför ramarna
för dettaa projekt.
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p kohesionsmätningar vid två av de
d observerrade dikesstträckorna (C
C och D)
Figur 4.. Exempel på
vid MA
ADRAS unddersökningen
n i Bäcklösaadiket.
Utvärdeering av dikkets flödeskaapacitet ochh hydraulisk
k belastning
Vattenståndet i Bäccklösadiket simuleradees i HEC-RA
AS med berräknade flödden och upp
pmätta
dikesproofiler som indata. Dikeets kapacitett beräknadees också man
nuellt med M
Manning
ekvationnen. Resultaaten visade att diket år 1974 var väl dimensio
onerat för flööden beräkn
nade
utifrån m
markanvänddningen år 1952.
1
Föränndrad markaanvändning har påverkkat flödesmö
önstret
och denn hydrauliskka belastning
gen. Vid utvvärdering av
v dikets kap
pacitet i HE
EC-RAS, användes
30 minuuters regninntensitet med
d en återkom
msttid på 10
0 år som dim
mensionerannde flöde under
markanvvändning årr 2012. Upp
pströms, i deen första sektionen av diket,
d
var fllödet relativ
vt lågt,
och ökaade sedan nåågot från 0,3
30 m3 s-1 tilll 0,44 m3 s-1
vid ackum
muleringspuunkt 2 (se figur 2
för punkkternas lokaalisering). När
N flera sekktioner började bidra till flödesackkumulering i diket,
ökade fl
flödet till 1,114 m3 s-1 i ackumulerin
a
ngspunkt 3. Längre ned
dströms, inggick bidrag av
a
3 -1
snabbt ddagvattenflööde från beb
byggelser vvilket resulteerade i ett to
otalt flöde aav 3,49 m s . Vid
ackumuuleringspunkkt 5, hade fllödet ökat tiill 4,78 m3 s-1. Totalt siimulerades 225 dikessek
ktioner
och 13 bbefintliga trrummor och
h kulvertar. Av de 13 trrummorna och
o kulvertaarna begrän
nsade
åtta av ddem flödet, vilket resullterade i en förhöjd vatttennivå i diket. MADR
RAS utvärdeeringen
visade oockså att seddimentbank
kar i närheteen av trumm
mor försämrade dikets sstatus. Den
hydrauliska skjuvnningen var hög
h i områdeen nära trum
mmor på gru
und av expaansion och
nd även snaabba förändrringar av dikesbottens llutning.
kontrakktion av flöddet och iblan
I allmännhet har om
mråden beteccknas som ddegraderadee enligt MADRAS inte visat extrem
ma
värden ppå hydraulisk skjuvnin
ng i HEC-RA
AS simuleriingar. Dettaa innebär attt den kraft som
s
uppstodd av det ströömmande vaattnet i dikett inte var tilllräckligt hö
ög för att orrsaka den pååverkan
på diketts status som
m framkom i MADRAS
S utvärderin
ngen jämnfö
ört med opååverkade
dikesseggmenter. Sttorleken på vattenflödet
v
t kan därförr inte ensam
mt förklara ddegradering
gen av
vissa dikkessträckorr. Förekomsst av ytavrinnning (figur 1c) och gru
undvattengeenomträngn
ning i
slänten (figur 1d) enligt
e
MADRAS utvärdderingen kaan ha varit en bidragandde orsak tilll
observeerade försäm
mringar av dikets
d
statuss.
Att anväända HEC-R
RAS var i denna
d
studiee ett bra kom
mplement tiill den kvaliitativa
utvärderringen av MADRAS.
M
Modellering
M
garna i HEC
C-RAS undeerlättade ideentifiering av
a
flaskhallsar i dikesssystemet. Deet gick ocksså att urskiljja var den hydrauliska
h
skjuvningeen var
hög, vilket på sikt kan
k orsaka erosion.
e
Deet finns i dag
gsläget inte värden för erosionskän
nslighet
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för olika jordtyper i Sverige. Det är därför svårt att relatera de skjuvningskrafter som
beräknades av HEC-RAS till jordens faktiska hållfasthet. Om man ska använda MADRAS
och/eller HECRAS som verktyg för att bedöma status och dikesstabilitet beror på syftet med
utvärderingen och på utförarens kunskaper. MADRAS är ett lämpligt verktyg för en snabb
bedömning, för att lyfta fram stabilitetsproblem i diket. Metoden är användarvänlig. HECRAS simulering är ett bra komplement för att uppnå en mer exakt bedömning, förstå
orsakerna bakom dikens instabilitet och för att föreslå åtgärder. HEC-RAS ger en
uppskattning av krafterna från vattenflödet som verkar i dikessektionen och hur det påverkar
diket beror på jordarten i dikesslänten. Jordartens känslighet för erosion och hållfasthet är
möjliga att uppskatta med de skjuvspännings- och kohesionsmätningar som utfördes i denna
studie. Metoderna behöver först standardiseras för att kunna användas för jämförbara
bedömningar av erosionskänslighet och hållfasthet för olika jordarter i Sverige.
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