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SAMMANFATTNING 

Den senaste tidens utveckling av modelleringsverktygen på marknaden har öppnat upp för VA-

relaterade tillämpningar i många avseenden. Dagvattenmodellering i stadsplaneringsprocessen 

bedöms ge betydelsefull information som kan ligga tillgrund för beslutsunderlag i tidiga planskeden.  

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka vilka effekter framtida förändringar har på den 

hydrauliska kapaciteten i ett urbant dagvattensystem. Framtida förändringar som avses är:                

(1) Klimatförändring – som ökad regnintensitet, (2) Urbanisering - som ökning av andelen hårdgjorda 

ytor och  (3) Förändring av ledningsnätets kondition – som reducerad genomströmning. Målet är att 

ge förslag på hur denna typ av information/undersökning kan användas tidigt i planeringsprocessen 

och därmed öka möjligheten att skapa och upprätthålla en hållbar stadsmiljö.   

Genom en litteraturstudie identifieras fem tillämpningsområden för dagvattenmodellering i 

stadsplaneringsprocessen.  Inom ramen för detta arbete tillämpas två av dessa med fokus på 

tillämpningar i förtätningsområden. En dagvattenmodell konstrueras i modelleringsprogrammet 

MIKEFLOOD (1D/2D) för ett avrinningsområde med en total yta på 10 ha och med ett befintligt 

dagvattensystem med sammanlagt 71 brunnar. Beskrivningen av ledningsnätsmodell baseras på 

fysiska data där bidragande ytor till ledningsnätet kontrollerats mot högupplöst höjddata. Ytlig 

avrinning ovan mark beskrivs med en upplösning på 2 x 2 meter. Modellen verifieras mot 

kontrollmätningar av fysiska data i fält men också genom en okulär kontroll av ledningsnäts kondition 

och bidragande ytor.  

En modellbeskrivning av nuvarande avrinningssituation ligger till grund för en scenarioanalys med 

sammanlagt 8 simuleringar. Påverkan av relativa förändringar i avrinningsområdet, i form av 

urbanisering, klimatförändring och ledningsnätets kondition, analyseras utifrån enskilda och 

sammanlagda effekter. 

Urbanisering beskrivs i två steg, dagens hårdgjorda ytor och etablering av ett fiktivt planområde med 

urbaniseringsgraden 80 %. Klimatförändringen beskrivs på två sätt. Dels i två steg genom att 

applicera en klimatfaktor på 20 % på en dimensionerande blockregnshändelse men också genom 

simulering av ett CDS-regn med återkomsttiden 100 år. Ledningsnätets kondition beskrivs i tre steg 

genom att förändra genomströmningen i ledningsnätet. Dels genom att öka råheten utifrån befintliga 

förhållanden men också genom att förändra genomströmningen i ledningsnätet genom att reducera 

tvärsnittsarean.  

Med avseende på enskilda effekter visar resultatet att urbanisering orsakar större hydraulisk 

påverkan på dagvattensystemet i förhållande till klimatrelaterade effekter och ledningsnätets 

kondition.  

Då arbetet fokuserar på stadsplaneringsprocessen och dagvattensystemens framtida funktion riktas 

studiens slutsatser till två av intressenterna i en stadsplaneringsprocess, planarkitekten och VA-

ingenjören.  

Ur ett VA-tekniskt perspektiv dras slutsatsen att ett dagvattenledningsnäts kondition i vissa fall kan 

överskrida effekterna av en klimatförändring. Detta med bakgrund av förutsättningarna i 

avrinningsområdets och de antagandena som gjorts. Kapacitetsrelaterade åtgärder på ledningsnätet 

och förnyelse leder till positiva effekter avseende avrinningssituationen i den urbana stadsmiljön. På 

detta sätt kan marginaler skapas för att höja avledningssäkerheten i takt med att avrinningsområdet 

utvecklas och klimatet förändras. 
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Ur ett plantekniskt perspektiv dras slutsatsen att urbanisering och klimatförändring försämrar 

avrinningssituationen i urbana områden oavsett dagvattenledningsnätets kapacitet och kondition. 

Som ett hjälpmedel i samhällsplaneringen kan dagvattenmodelleringsverktygen beskriva och ge 

visualiserande resultat av extrema händelser i avrinningsområdet. Dessa kan motivera 

ställningstaganden i tidiga planskeden för att säkerställa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.  

Avseende det studerade området i fallstudien, Teknikbyn Aurorum i Luleå, så kan sägas att en 

utveckling i linje med gällande detaljplan och med en urbaniseringsgrad i paritet med befintlig 

bebyggelse kräver att dagens dagvattendamm med tillhörande diken bevaras och förstärks. I övrigt 

bör en genomtänkt dagvattenstrategi eftersträvas med tillämpning av LOD-teknik, öppna 

avrinningsvägar och höjdsättning av bebyggelse för att långsiktigt säkerställa avvattningen i området.  
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ABSTRACT 

The recent development of modeling tools on the market has opened up for water and wastewater 

related applications in many respects. Stormwater modeling in urban planning process is deemed to 

provide important information that can form the basis for decision making in the early stages of 

urban plans.  

The purpose of this study is to examine the effects of future changes on the hydraulic capacity of an 

urban stormwater system. Future changes referred to are: (1) Climate change - such as increased 

rainfall intensity, (2) Urbanization - the increase in the proportion of imperviousness surfaces, and (3) 

Change in pipe network conditions – reduced hydraulic capacity. 

The goal is to make suggestions about how this type of information / survey can be used early in the 

planning and thereby increase the ability to create and maintain a sustainable urban environment. 

Through a literature review identified five areas of application of storm water modeling in the urban 

planning process. As part of this work applied two of these focus on applications in dense areas. A 

stormwater model is constructed in the modeling program MIKE FLOOD (1D/2D) for a catchment 

with a total area of 10 hectares and with an existing storm water system with a total of 71 manholes. 

The description of the pipe model based of physical data where contributing areas to the grid-

checked with high-resolution elevation data. Surface runoff above ground is described with a 

resolution of 2 x 2 meters. The model is verified against the control measurements of physical data in 

the field but also by a visual inspection of the pipe system conditioning and instrumental surfaces. 

A model description of the current drainage situation is the basis for a scenario analysis with a total 

of eight simulations. The impact of relative changes in the basin, in the form of urbanization, climate 

change and condition in the pipe system is analyzed through the individual and combined effects. 

Urbanization is described in two steps, today's hard surfaces and establishment of a fictitious area 

with urbanization rate of 80%. Climate change is described in two ways. One in two steps by applying 

a climate factor of 20% on a design rain event but also by simulation of a CDS rainfall with return 

period 100 years. The management of the network condition is described in three steps by changing 

the flow conditions of the pipe network. First, by increasing the roughness based on existing 

conditions but also by changing the geometry in the network by reducing the cross sectional area. 

The result shows that urbanization causes greater hydraulic impact on the stormwater system in 

relation to climate related impacts and the pipe network conditions. 

Though this work focuses on city planning in combination of future changes in stormwater systems 

the study's conclusions are addressed to two of the stakeholders in planning process, the city 

architect and stormwater engineer. 

From a technical perspective the stormwater system conditioning in some cases may exceed the 

effects of climate change. Capacity related actions in the pipe system and renewal leads to positive 

effects on the runoff situation in the urban city environment. In this manner, margins are created to 

enhance the safety dissipation as the catchment develops and also due to climate change. 

From a city planning perspective it concludes that urbanization and climate change increase the 

runoff situation in urban areas regardless of the storm water network capacity and condition. As an 

aid in city planning, stormwater modeling tools can describe and provide visualization result of 
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extreme events in the catchment. These may justify positions in early stages of city planning to 

ensure a sustainable stormwater management. 

Regarding the studied area, Teknikbyn Aurorum in Luleå, it can be said that a development, in line 

with current local plan and with a degree of urbanization in line with existing development, requires 

that the current stormwater pond and ditches will be maintained and enhanced. Stormwater 

strategies for the area are advocated to ensure a sustainable stormwater management.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i en tid och ett samhälle som präglas av förändring i flera avseenden som ett resultat av 

direkt och indirekt påverkan av människans aktiviteter.  

I takt med en stegrande befolkningstillväxt ökar behovet av urbana områden för bostäder och 

verksamheter vilket har lett till att de flesta tätorter expanderat på kort tid (SCB,2011). Följdeffekten 

av detta är en förändrad avrinningssituation då naturliga grönområden, som naturligt avvattnar och 

avleder dagvatten, elimineras till förmån för hårdgjorda ytor.  

Som en följdeffekt av människans aktivitet har den globala medeltemperaturen ökat de senaste 100 

åren och kommer troligen att fortsätta öka under nästa århundrade (IPCC, 2007). 

Temperaturökningen bedöms orsaka en intensifiering av den hydrologiska cykeln med följden att 

klimatet förändras i form av mer intensiva regn och fler extrema regnhändelser (Berggren, 2007). 

Idag består det primära avvattningssystemet i staden till övervägande del av rörledningar i mark med 

en begränsad kapacitet. Översvämningar i urbana områden på grund av kompromisslös 

stadsutveckling och klimatrelaterade effekter är således något som människan förväntas få leva med 

framtiden. 

Klimatanpassning av staden är därför en vedertagen åtgärd som anammats i VA-branschen. Målet är 

att skapa en alternativ dagvattenhantering när det primära dagvattensystemet inte räcker till. Dessa 

åtgärder innebär att en kontrollerad ytlig avrinning eftersträvas i samband med kraftiga regntillfällen 

(Ahlman, 2011).  

Klimatanpassande dagvattenlösningar är platskrävande vilket leder till krav på samhällets fysiska 

planering och utformning för att få tillstånd en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Att tidigt lyfta 

dagvattenfrågor i stadsplaneringsprocessen är således en viktig utgångspunkt för att säkerställa och 

reservera strategiska ytor vid planläggning av urbana områden (Svenskt Vatten, 2011b). Historiskt 

sätt har dagvattenhanteringen varit en underordnad process i samhällsplaneringen (LTU, 2011) men 

den sammanlagda bedömningen är att en mer framsynt dagvattenplanring är på intåg. 

I de senaste rekommendationerna från Svenskt Vatten avseende dagvattenhantering i 

stadsplaneringsprocessen är problematiken i huvudsak fokuserad kring nya exploateringsområden 

snarare än hanteringen i befintliga verksamhetsområden. Vid urbanisering inom befintliga 

verksamhetsområden blir avvattningen ofta mer komplicerad då existerande ledningsnät skall länkas 

samman med avvattningssystemet från de nya hårdgjorda ytorna utan att understiga gällande 

funktionskrav. 
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1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka vilka effekter framtida förändringar har på den 

hydrauliska kapaciteten i ett urbant dagvattensystem. Framtida förändringar som avses är:                

(1) Klimatförändring – som ökad regnintensitet, (2) Urbanisering - som ökning av andelen hårdgjorda 

ytor och  (3) Förändring av ledningsnätets kondition – som reducerad genomströmning. 

Målet är att ge förslag på hur denna typ av information/undersökning kan användas tidigt i 

planeringsprocessen och därmed öka möjligheten att skapa och upprätthålla en hållbar stadsmiljö.   

Följande relaterade frågeställningar skall besvaras under arbetets gång: 

1) Vad orsakar störst hydraulisk effekt i ett dagvattensystem; klimatförändring urbanisering, 

eller förändring i ledningsnätets kondition? 

 

2) Hur kan information om effekter av framtida förändringar återkopplas till 

stadsplaneringsprocessen? 

1.3 Arbetsmetod 

Studien genomförs i två delar. Den första delen består av en litteraturstudie vars huvudsyfte är att 

identifiera möjliga tillämpningsområden för dagvattenmodellering i stadsplaneringsprocessen. Detta 

genomförs genom en fördjupning av branschorganisationens rekommendationer och andra studier. 

Dessutom beskrivs dagvattensystemens tekniska funktion, stadsplaneringsprocessen och 

datormodeller som analysverktyg. Avslutningsvis fastställs några viktiga förutsättningar inför arbetets 

fallstudie. 

I fallstudien detaljstuderas några av de tillämpningar som identifierats i litteraturstudien för ett 

avgränsat område i Luleå. Fallstudiens är fiktiv och utgör inte en del av ett verkligt sammanhang. Ett 

avrinningsområde med utvecklingspotential inom stadsdelen Porsön väljs utifrån tillhandahållna 

detaljplaner.  

 

Figur 1. Modellområdet är lokaliserad 4 km nordväst om Luleå centrum och omfattar delar av 

stadsdelen Porsön. Porsön har markerats med en röd ring i kartbilden (Hitta, 2011).  
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En fysisk distribuerad dagvattenmodell över ledningsnätet och en terrängmodell som baseras på 

högupplöst höjddata konstrueras i modelleringsprogrammet MIKE FLOOD.  Indata till datormodellen 

tillhandahålls av Luleå kommun, men också genom inventering av avrinningsområdet och 

kontrollmätning i fält.  

Fallstudien fokuserar på dagvattenhantering i förtätningsområden.  En scenarioanalys byggs upp med 

målet att beskriva avrinningsområdets framtida situation med påverkan av urbanisering, 

klimatförändring och förändrad genomströmning i befintligt dagvattenledningsnät. Modellresultatet 

bearbetas och utvärderas. Genom att identifiera kritiska områden och föreslå en framtida avvattning 

av den fiktiva bebyggelsen återkopplas resultatet till stadsplaneringsprocessen. Konsekvenser inom 

avrinningsområdet och dess såbarhet illustreras med hjälp av GIS-kartor. Slutsatser från arbetet dras 

och riktas till olika intressenter inom planprocessen. I nedanstående figur åskådliggörs 

arbetsmetoden för detta arbete. 

 

Figur 2. Arbetets metod och dess moment visualiseras. Syftet är övergripande och driver arbetet i rätt 
riktning.  
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1.4 Avgränsning 

Arbetet avgränsas på flera områden. Dessa beskrivs i korthet nedan. 

• Med begreppet hydrologi menas generellt vattnets cirkulation mellan hav, atmosfär och 

landområden. I föreliggande arbete avgränsas dock definitionen till att endast beskriva 

vattnets rörelse ovan mark i samband med överbelastning av dagvattensystem. 

 

• I litteraturstudien identifieras en rad tillämpningsområden för dagvattenmodellering i 

stadsplaneringsprocessen. På grund av studiens omfattning tillämpas dock endast de 

tillämpningsområden som innebär modellering av befintliga dagvattensystem.  

 

• Klimatförändring är ett vitt begrepp vars effekter förväntas påverka drabba samhället på 

många sätt. Inom ramen för detta arbete omfattar klimatförändringen en ökning av 

regnintensiteten, övriga klimatrelaterade förändringar beaktas inte. 

 

• Datormodellering ger en förenklad bild av verkligheten som oftast är komplex. Av denna 

anledning omfattar fallstudiens dagvattenmodell av en rad förenklingar. Dessa är i korthet 

följande: 

o Verifieringen av modellen har utförts på icke-konventionellt sätt. 

o Ledningsnätets befintliga råhet har bestämts utifrån anläggningsår och 

fältinventering av ledningsnätet. Befintlig råhet är lika för alla ledningar. 

o Vattengångar från anläggningsskedet har använts i stor utsträckning.  

o Beskrivning av avrinningsområdet yta baseras på höjddata från den nationella 

höjdmodellen med en begränsad noggrannhet.  

o Ledningsnätet som analyseras är en del av ett större avrinningsområde. 

Modellområdet avgränsas med ett fiktivt utlopp i gränszonen mellan två 

delavrinningsområden. 
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1.5 Begreppsförklaring 

Några begrepp som används i rapporten beskrivs nedan. Dessa är i huvudsak författarens egna ord 

och tolkningar av branschrelaterade begrepp om inte annat återges. 

Avrinningsområde 

De ytor inom ett verksamhetsområde som avvattnas av dagvattensystemet i samband med 

nederbörd eller snösmältning.  

Avsättning 

I arbetet används begreppet för att beskriva den fysikaliska process som leder till att partiklar i 

dagvattnet sedimenterar i ledningsnätet. 

 

Avvattning 

Avledning av vatten kring bebyggelse och infrastruktur i ett avrinningsområde i samband med 

nederbörd och snösmältning. 

 

Etablering 

Bebyggelse, infrastruktur eller annan fysisk konstruktion som skall anläggas inom ett planområde. 

 

Förtätning 

I sammanhanget används begreppet för att beskriva stadsutveckling som orsakar förändring av 

markanvändningen inom ett befintligt verksamhetsområde.  

 

Hållbar dagvattenhantering 

Är ett samlingsbegrepp för en långsiktig och framsynt dagvattenplanering med målet att upprätthålla 

en god avvattning i urbana avrinningsområden. 

 

Högupplöst 

Hög noggrannhet 

 

Indata 

Den information som ligger tillgrund för uppbyggnaden av datormodellen och dess scenarier.  

 

Instängt område 

Område varifrån dagvatten ytledes inte kan avledas med självfall (Svenskt Vatten, 2004). 

 

Planområde 

Det område som är föremål för utveckling i en stadsplaneringsprocess. 

Relativa förändringar: 

Förväntade eller sannolika händelser som påverkar ett avrinningsområde på ett eller annat sätt i 

framtiden. Dess omfattning baseras på bedömningar utifrån dagens situation. 

 

Råhet 

Hydraulisk parameter som beskriver ett ledningsnäts tröghet. 
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Tidiga planskeden 

Inledande skeden i en stadsplaneringsprocess. Inom ramen för arbetet används begreppet för att 

beskriva den tidpunkt i stadsplaneringsprocessen där dagvattenfrågorna bör lyftas för att ha störst 

genomslagskraft och således bidra till en hållbar stadsutveckling. 

 

Verksamhetsområde 

De områden som en kommun beslutat att försörja med en eller flera vattentjänster via kommunalt 

anlagda ledningsnät. 

 

Återkomsttid 

Tidsintervall i medeltal, sett över en längre tidsperiod, mellan regn – eller avrinningstillfällen för viss 

given intensitet och varaktighet (Svenskt Vatten, 2004). 
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2 DAGVATTEN, EN DEL AV STADENS VA-SYSTEM 
Dagvatten uppstår ur regn- och smältvatten som avrinner från mark och byggnader i samband med 

nederbörd och snösmältning (Svenskt Vatten P90 2004). Enligt Miljöbalken definieras vatten som 

avleds för avvattning av mark inom detaljplan som avloppsvatten och således också som en 

miljöfarlig verksamhet. Dagvattnets kvantitet och kvalitet beror helt på nederbördens karaktär och 

på avrinningsområdets egenskaper (Butler et al, 2004).  

Olika lösningar för att hantera dagvatten i urbana miljöer har tillämpats under de senaste 50 åren. 

Från att naturligt ha avletts i diken och bäckar, har dagvattnet sedan 1960-talet till övervägande del 

avletts i separata dagvattensystem med ledningar och brunnar från bebyggelse till närmaste 

recipient (Svenskt Vatten P90 2004). Under de senaste decennierna har dock synsättet på dagvatten 

ändrats mot en lokalt inriktad hantering genom tillämpning av LOD-teknik (Thysell et al, 2007). De 

grundläggande målen för dagvattenhanteringen är idag (Svensson, 2004): 

• Att avleda dagvatten så att mark, gårdar, parkeringsplatser, vägar och gator inte 

översvämmas. 

• Att bibehålla grundvattenbildning och öppna vattensamlingar i den urbana miljön. 

• Att inte påverka mark- och vattenrecipienter så att dessa på sikt tar skada genom erosion, 

höga halter av oönskade ämnen i mark, vatten och sediment. 

• Att hantera dagvattnet på ett kostnadseffektivt sätt. 

2.1 Konventionell dagvattenhantering 

Nederbörd som faller inom ett urbant avrinningsområde leds in i ett ledningsnät via ett antal 

intagspunkter som placerats strategiskt utifrån den fysiska planeringen ovan mark. På ledningsnätet 

finns nedstigningsbrunnar i punkter där flera ledningar sammanstrålar till en gemensam eller i 

brytpunkter där ledningen ändrar riktning. I ledningsnätet transporteras dagvatten generellt med 

självfall till recipienten. Då självfall inte kan erhållas förekommer pumpning för att höja trycknivån i 

ledningsnätet. Således är dagvattenpumpstationer en komponent i den konventionella 

dagvattenhanteringen. 

Ledningsnät för dagvatten dimensioneras för att avleda ett maximalt flöde. Syftet är att begränsa 

skadliga översvämningar i avrinningsområdet. Det är dock inte möjligt att undvika översvämning för 

varje tänkbart skyfall. En avvägning görs därför mellan kostnader för investeringar i ledningsnätet och 

skadekostnader i samband med eventuella översvämningar. Funktionskravet, enligt 

branschorganisationen Svenskt Vatten, är dock styrande vid en dimensioneringssituation och innebär 

att dagvattensystem utformas så att trycknivån inte överskrider marknivån oftare än en gång vart 

tionde år (Svenskt Vatten, 2004). 

I system med höga flöden kan dagvattenmagasin användas för att avlasta nedströms liggande 

ledningar. Magasinet är platskrävande och fungerar som en utjämningsanordning vilket gör att 

flödestoppar fördröjs under kraftiga regntillfällen. Vid större flöden än det dimensionerande sker 

uppdämning i det uppströms liggande ledningsnätet (Svenskt Vatten, 2011a). 

Ett konventionellt dagvattensystem är effektivt när det gäller att avleda dagvatten bort från 

bebyggelse. Nackdelen är dock att vattenbalansmålet inte uppfylls då återförande av dagvatten till 

mark är liten (Svensson, 2004). Dagvatten anses vara den huvudsakliga föroreningskällan till de sjöar 
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och vattendrag som ligger inne i eller i närheten av städer (Alm et al, 2010). Detta gör att 

föroreningsmålet kan vara svårt att uppfylla med den konventionella dagvattenhanteringen. 

2.2 Lokalt omhändertagande 

Dagvattensystem av typen LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten) kan karakteriseras som ett 

separat system med olika grad av tröghet. Trögheten uppstår genom att man i större utsträckning 

utnyttjar de naturliga förutsättningarna som gäller inom avrinningsområdet för att återföra 

dagvatten till marken. Syftet är att minimera de avledda dagvattenflödena, behålla 

grundvattenbalansen inom bebyggt område och göra dessa mer tåliga mot kraftig nederbörd. I 

kombination med den konventionella dagvattenhanteringen kan teknik som innebär lokalt 

omhändertagande reducera höga flödestoppar i ledningsnäten samtidigt som anläggningarna 

upplevs som positiva inslag i kontrast till den urbana stadsmiljön (Svenskt Vatten, 2011b). 

LOD-systemen i sig är effektiva när det gäller att återföra dagvatten till mark och att bibehålla öppna 

vattensamlingar i den urbana stadsbilden. Nackdelen är dock att avledningssäkerheten inte är 

tillräcklig och att omgivande mark lätt kan påverkas av erosion och kontaminering av oönskade 

ämnen (Svensson, 2004). 

2.3 Öppna avrinningsvägar 

Öppna dagvattenlösningar skall ses som ett komplement till den konventionella 

dagvattenhanteringen när ledningsnätet överbelastas (Ahlman, 2011). Detta kan åstadkommas 

genom att utnyttja och modifiera befintlig infrastruktur i ett avrinningsområde. Exempelvis kan 

avledning på ytan via gator och vägar genomföras för att styra flöden till mindre känsliga delar av 

avrinningsområdet. Detta genom att sänka vägen eller gatan för att bilda en bred och grund kanal för 

dagvattenflöden vid överbelastning av ledningsnätet (Svensson, 2011). Sekundära avrinningsvägar i 

ledningar eller kanaler kan vara ett alternativ för att för att avlasta instängda områden. LOD kan även 

tillämpas för att fördröja dagvattenflöden och på så vis hålla nere trycklinjen temporärt.  
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3 STADSPLANERINGSPROCESSEN 
Stadsplanering är en långsiktig process som ställer krav på samarbete och kommunikation mellan 

politiker, förvaltningar och instanser inom kommunen. Idag regleras den fysiska stadsplaneringen i 

plan- och bygglagen (PBL). PBL styr användandet av mark och vatten, samt hur bebyggelse skall 

utformas. Det utgör ett system av planformer och instrument på olika nivåer för att säkerställa att de 

allmänna intressena beaktas vid stadsplanering. PBL-systemet skildras i nedanstående bild.  

 

Figur 3. PBL-systemet från översiktsplan till genomförd plan (NYAPBL, 2011). 

En grundtanke med PBL är att kommunerna skall ta hänsyn till de allmänna intressena vid 

planläggning och prövning. Det är kommunernas ansvar att beakta och tolka de allmänna intressena i 

alla beslut. En avvägning görs dock mot de enskilda intressena som ibland styr en planprocess och 

det är viktigt att hitta en rimlig balans mellan dessa aspekter vid planläggning (NYPBL, 2011).  

Kommunernas främsta instrument för detta ändamål är översiktsplanen som framför allt är en 

politisk vision av den framtida utvecklingen av kommunen (NYPBL, 2011). Översiktsplanering syftar 

till att inventera de lokala förhållandena och fastställa övergripande principer för bebyggelsens 

utbredning och innehåll (Thysell et al 2011). Översiktsplanen är obligatorisk för varje kommun och 

skall vara vägledande för detaljplaneläggning och lovprövning. En fördjupad översiktsplan upprättas i 

vissa fall för att ge ytterligare detaljer och ett bredare perspektiv för ett visst område i 

översiktsplanen (NYAPBL,2011).  

Detaljplanen är kommunernas huvudsakliga instrument för att planera och genomföra en utveckling 

av staden (NYPBL, 2011). Syftet med detaljplanen är att ge en samlad bild över hur kommunen 

Allmänna intressen 
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tänker sig att marken skall förändras inom ett planområde och att översiktligt utreda de tekniska 

frågor som uppstår för att lösa den infrastruktur som behövs i området (Boverket, 2011). I jämförelse 

med översiktsplanen så ställs högre krav på process, innehåll och utformning av handlingar i 

detaljplaneläggningen. Detta eftersom detaljplanen är ett rättsvärkande instrument som innebär ett 

slutligt ställningstagande till vad som är lämplig användning av mark och vatten. Detaljplanen är 

bindande för lov- och tillståndsprövning och den medför en rätt att bygga i enlighet med planen 

under en särskild angiven genomförandetid (NYAPBL,2011).  

3.1 Allmänt om VA-planering  

VA-hanteringen är i huvudsak en kommunal angelägenhet där kommunerna äger och driver de 

allmänna anläggningarna enligt vattentjänstlagen (Lagen om allmänna vattentjänster). Det yttersta 

ansvaret för VA-försörjningen i kommunen har kommunfullmäktige och således blir dessa frågor 

viktiga för kommunstyrelsen i de flesta kommuner. För kommunens planering av bostäder ansvarar 

oftast ett stadsbyggnadskontor eller en planenhet som har till uppgift att upprätta översiktsplaner, 

detaljplaner och områdesbestämmelser. Bebyggelseplanering bestäms på politisk nivå och styr till 

hög grad VA-utbyggnaden i kommunen. Utbyggnaden och driften av VA-försörjningssystemen i 

verksamhetsområdet sköts vanligtvis av kommunens tekniska förvaltning eller VA-kontor (Törneke et 

al, 2008). Som grundförutsättning gäller att VA-frågor behandlas från början i planarbetet (Svenskt 

Vatten, 2011b). 

3.2 Dagvattenhantering och hållbar stadsutveckling 

Historiskt sett har framförallt dagvattenfrågor varit en underordnad process i stadsplaneringen. 

Detta har medfört att den konventionella dagvattentekniken dominerat utformningen av systemen 

trots bred kunskap om alternativ teknik (LTU, 2011). För att bryta detta mönster och inspirera till 

alternativa metoder har branschorganisationen Svenskt Vatten publicerat publikationen Långsiktigt 

hållbar dag- och dränvattenhantering, P105 under 2011. Publikationen har som huvudsyfte att 

belysa viktiga steg i planeringsprocessen för nybyggnadsområden för att säkerställa 

förutsättningarna att kunna genomföra hållbara dagvattenlösningar.  

En grundförutsättning för att lösa dagvattenhanteringen på ett bra sätt är att många frågor som rör 

avvattningen av den planerade bebyggelsen reds ut i ett tidigt skede. En enkel bild av planprocessen 

där man säkerställer att dagvattenlösningarna inkluderas i arbetet redovisas nedanstående figur.  

 

 

Figur 4. Schematisk bild av planprocessens aktiviteter för att beakta dagvattenfrågor (Svenskt Vatten, 

2011b). 
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Hela ansvaret för planprocessen har planförfattaren som också skall se till att dagvattenfrågorna 

behandlas i planprocessen. I kapitel 3.1.1 och 3.1.2 sammanfattas viktiga moment i planprocessen 

utifrån rekommendationer i (Svenskt Vatten, 2011b).   

3.2.1 Dagvattenhantering i nybyggnadsområden 

3.2.1.1 ÖVERSIKTSPLAN 
I översiktsplanen är det lämpligt att genomföra en översvämningskartering. Områden som riskerar 

att översvämmas markeras och bebyggelse hålls borta från dessa områden så långt det är möjligt. 

Vidare bör låglänta och instängda områden identifieras genom att studera marknivåer. Att bygga i 

denna typ av områden är inte lämpligt ur dagvattensynpunkt då området blir helt beroende av 

avvattning genom en utgående dagvattenledning. Vid överbelastning kan dagvatten behöva 

magasineras tillfälligt på ytan och i värsta fall behöva pumpas ut från området vid kraftiga regn. För 

låglänta och instängda områden är det viktigt att hålla en höjdmässigt god marginal i förhållande till 

bebyggelsen eftersom vattnet kommer att ansamlas i dessa lågpunkter (Svenskt Vatten, 2011b).  

3.2.1.2 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN OCH PLANPROGRAM 
Hållbara lösningar för hantering av dagvatten förutsätter en god kunskap över områdets marknivåer. 

Avvägning eller inmätning av marknivåer är viktigt i samband med att planarbetet startar. Med hjälp 

av tillhandahållen markinformation kan lågstråk och ytvattendelare identifieras (Svenskt Vatten, 

2011b).  

De naturliga lågstråken bevaras och utnyttjas för att fördröja dagvatten vid regn. I dessa kan 

exempelvis dagvattendammar anläggas. Lågstråken skall utformas för att kunna hantera extrem 

nederbörd utan att bebyggelsen översvämmas. Den sammanlagda dagvattenlösningen kan bestå av 

en blandning av öppna dagvattenlösningar och slutna avledningssystem med rörledningar i mark. Då 

rörledningar dimensioneras för regn med en viss återkomsttid kommer vatten att tillfälligt behöva 

magasineras eller rinna av på markytan vid överbelastning av ledningsnätet. Med en genomtänkt 

höjdsättning av bebyggelse och dagvattenlösning skall detta ske utan alvarliga skador på framtida 

fastigheter (Svenskt Vatten, 2011b).  

Genom att identifiera läget på ytligt förekommande vattendelare kan de naturliga 

avrinningsområdena avgränsas i plan. Det är också viktigt att nedströms belägna avrinningsområden 

kartläggs då dessa kommer belastas ytterligare med vatten från den planerade bebyggelsen. Vid 

anslutning av ett planområde till ett befintligt system föreslås att en kapacitetskontroll utförs av det 

befintliga systemet.  Det är viktigt att det planerade området inte orsakar risk för källar- och 

marköversvämningar för angränsande bebyggelseområden vid anslutning till befintliga system. 

Befintliga in- och utströmningsområden i form av dikningsföretag eller liknande till det planerade 

avrinningsområdet bör även kartläggas men också grundvattenytans högsta nivå och variation. 

(Svenskt Vatten, 2011b). 

3.2.1.3 DETALJPLAN 
I detaljplaneläggningen bör en förprojektering utföras parallellt med planförslaget för att kontrollera 

att den föreslagna dagvattenhanteringen är möjlig att genomföra. Höjdsättningen av planområdet är 

en viktig del och den styrs av högsta vattennivån i recipienten, högsta grundvattennivån samt nivå för 

dag- och dränvattnets avledning. Instängda partier skall undvikas vid planens utformning och 

höjdsättningen skall vara så att det finns tydliga lågstråk där vattnet kan avledas ytligt utan att skada 

hus och egendom vid extrema nederbördssituationer. Vid höjdsättning av gator och fastigheter är 
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det lämpligt att gatorna läggs lägre än fastighetsmarken så att dagvatten kan rinna av ytledes vid 

kraftiga regn (Svenskt Vatten, 2011b).  

För att minska det momentana dagvattenflödet från en fastighet inom ett planområde är det möjligt 

att ställa krav på vilket flöde som får avledas från den enskilda fastigheten och från planområdet. 

Detta kan åstadkommas genom att ställa krav på maximal hårdgjord yta inom fastigheterna eller 

maximalt tillåten avrinning vid en viss nederbördssituation (Svenskt Vatten, 2011b).  

För att kunna föreslå en mer detaljerad utformning av planen, placering av byggnader, grönområden 

och vägar är det viktigt att utföra detaljerade undersökningar grundvattnets genomströmning i 

avrinningsområdet. En strömningsbild kan erhållas genom att studera grundvattenströmmar genom 

observationsrör under en längre tid (Svenskt Vatten, 2011b).  

För att minska påverkan på mottagande recipient kan planbestämmelserna inkludera krav på 

dagvattenrening från exempelvis trafikerade ytor och parkeringsplatser (Svenskt Vatten, 2011b). 

3.2.2 Dagvattenhantering vid förtätning av befintlig bebyggelse  

Stadsutveckling sker dock inte enbart genom exploatering av nya landområden vilket beskrivs i 3.2.1. 

Då det oftast är dyrt att utvidga befintliga verksamhetsområden så fokuserar många kommuner på 

att ta fram planer som innebär förtätning av befintlig bebyggelse där infrastruktur redan finns anlagd 

(Köjs, 2011).  

Förtätning innebär en förändring av markanvändningen inom befintliga verksamhetsområden som 

medför att hårdgöringsgraden i området ökar. Verksamhetsområden som avvattnas med en 

konventionell dagvattenhantering är särskilt sårbara för denna typ av stadsutveckling, se kapitel 5.2 

för mer fler detaljer kring ledningsnätets påverkan.  

Oavsett vilken befintlig dagvattenhantering som finns inom ett förtätningsområde så bör ambitionen 

vara att ta hand om dagvattnet lokalt genom infiltration och fördröjning. Skillnaden mot ett 

nybyggnadsområde är dock att bebyggelsens höjdsättning och dess höjdmässiga relation till 

recipienten redan är fastlagd. Utgångspunkten för planering av åtgärder är en analys av hur sårbar 

den befintliga bebyggelsen är i förhållande till dagens och ett framtida klimat. En sårbarhets- och 

översvämningsanalys med hjälp av högupplöst höjddata föreslås, vilket resulterar i ett underlag som 

kan ligga till grund för planläggning av förtätande bebyggelse. Översvämningsanalysen bör baseras på 

olika typer av extrema regnsituationer och recipientnivåer. Därmed kan riskområden identifieras 

inom den befintliga bebyggelsen (Svenskt Vatten, 2011b).   
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4 DATORMODELLER SOM ANALYSVERKTYG 
Under 1970-talet utvecklade universitet och högskolor modelleringsverktyg för analys av 

avloppssystem men det dröjde fram till mitten av 1980-talet innan datormodeller började användas 

av VA-ingenjörer (Granlund et al, 1997). De tidigaste tillämpningarna berörde oftast 

dimensioneringsberäkningar för dagvattensystem där ledningsnätet dimensionerades för att klara att 

avleda ett visst maxflöde i samband med regn av en viss återkomsttid (Svenskt Vatten, 2004). 

Datormodeller är idag ett viktigt verktyg för hela VA-sektorn och modellerna har på många sätt ökat 

förståelsen för ledningsnätens hydrauliska funktion (Granlund et al, 2000). På senare tid har 

datormodellernas tillämpningsmöjligheter utvidgats i takt med att tillgången på högupplöst höjddata 

har blivit allt mer tillgänglig i kombination med en snabb utveckling av dagens datorbaserade 

modelleringsverktyg.  

 

Figur 5. Avrinningsförlopp i hydrologisk och hydraulisk modellering, principbild (DHI, 2011a). 

En nationell höjdmodell med hög noggrannhet är under utveckling och har bitvis börjat användas i 

tätorterna. Höjdmodellen baseras på luftburen laserskanning som genererar höjdinformation efter 

viss bearbetning. Produkten utgörs av laserdata i form av punktmoln där varje punkt är klassad till 

mark eller vatten. Noggrannheten i höjd hos enskilda laserpunkter är normalt bättre än 0,1 m på 

plana hårdgjorda ytor men lokalt kan noggrannheten bli betydligt sämre, till exempel i områden med 

starkt sluttande terräng eller svårdefinierad marknivå. I områden med tät skog blir punkttätheten på 

mark lägre, vilket gör att små terrängformationer kan gå förlorade. Noggrannheten i plan hos 

enskilda laserpunkter är normalt sämre än i höjd, ca 0,3 m i de kontrollprofiler som används. 

Resultatet från en laserskanning är en mängd punkter med känt läge i plan och höjd som ger 

betydelsefull information när avrinningsförhållandet i ett urbant område skall kartläggas (Hedlund, 

2011).  

Tillgängligheten av den nationella höjdmodellen gör det möjligt att med relativt enkla medel 

analysera översvämningsförlopp i stadsbilden i en simulerad miljö, något som är i linje med EU:s 

översvämningsdirektiv som togs fram 2007. Direktivet innebär en landsomfattande bedömning av 

översvämningsriskerna i tätorter som ska resultera i en handlingsplan för potentiella riskområden. 
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Arbetet genomförs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB och Länsstyrelsen med 

målet är att förebygga konsekvenser kopplade till översvämningar för människa, miljö, kulturmiljö 

och ekonomiska intressen. (MSB, 2011).  

Översvämningsstudier med målet att säkerställa skyddsförebyggande åtgärder i tätorter har blivit allt 

mer förekommande i Sveriges kommuner. Dessa studier genomförs med datormodeller och tenderar 

att samla många intressenter inom den kommunala sektorn. För den tekniska förvaltningen är 

exempelvis instängda områden i stadsbilden av intresse för kommande investeringar i 

dagvattensystemet, för stadsbyggnadskontoret kan framtida exploateringsområden analyseras och 

prioriteras för kommande översiktsplaner och för räddningstjänsten kan utryckningsstrategier 

framställas vid extrema regnhändelser (Andréasson et al, 2010).  

För beskrivning av översvämningsförlopp i urbana områden finns det på marknaden idag ett antal 

kommersiella modelleringsverktyg att tillgå som bygger på hydraulisk och hydrologisk analys. De 

vanligaste programvarorna är MIKE FLOOD, InfoWorks ICM och TUFLOW (Ahlman, 2011).  

4.1 Verifiering av dagvattenmodeller 

Tillförlitligheten hos en dagvattenmodell bestäms genom att jämföra uppmätt och beräknad data, 

detta kallas för verifiering. Historiskt sett har denna process utförts genom att samla information 

som beskriver ett ledningsnät under arbete med hjälp av flödes- och nederbördsmätningar (Granlund 

et al, 2010).   

Verifieringsprocessen omfattar momenten kalibrering och validering. Vid kalibrering anpassas 

modellen utifrån uppmätt data med värden från en modellberäkning från samma period. När 

kalibreringen har genomförts testas modellen mot data från en annan mätperiod, detta kallas för 

validering. När validering har utförts är verifieringsprocessen fullbordad. Denna metod är tillämpbar 

för studier av befintliga dagvattensystem där en detaljerad och omfattande beskrivning av 

verkligheten är nödvändig, exempelvis i försäkringsärenden av översvämmade fastigheter mm 

(Granlund et al, 2010). Fördelen med den traditionella verifieringsmetoden är att den erhåller en hög 

detaljnivå i beräkningsresultatet för de delar av avrinningsområdet där flödesmätning har 

genomförts. Nackdelen är dock att flödes- och nederbördsmätningar kan bli tidsödande i brist på 

regn som bidrar till höga mätkostnader. En bra mätning kräver också ett visst flöde och nivå i 

ledningsnätet vilket gör att alla regntillfällen inte ger pålitliga resultat (WAPUG,2002).  

På senare tid har andra verifieringsmetoder börjat användas för att beskriva dagvattensystemens 

framtida funktion, det vill säga vid relativa förändringar (Hernenbring, 2011b). Gemensamt för dessa 

metoder är att större avrinningsområden kan analyseras med avseende på översvämningsrisker utan 

krav på flödes- och nederbördsmätningar. Istället nyttjas högupplöst höjddata som ger en detaljerad 

beskrivning av avrinningsområdets yta. Då driftstörningsinformation på ledningsnätet finns tillgänglig 

kan detta ligga till grund för verifiering av modellen genom att säkerställa att de brunnar som 

översvämmas i verkligheten även översvämmas i modellberäkningen.  

Nackdelen med denna metod är att detaljnivån i den hydrauliska analysen blir låg. Modellresultatet 

används således inte för faktiska åtgärder på ledningsnätet utan ger en övergripande syn av vilka 

delar av avrinningsområdet som är känsliga vid regn. Verifieringsmetoden har visat sig vara 

användbart för åtgärdsplanering av befintliga dagvattensystem, vilket åskådliggörs i bland annat 

(Ahlman 2011), (Andréasson, 2011).  
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4.2 Tillämpning i stadsplaneringsprocessen 

Enligt tolkning av (Svenskt Vatten, 2011b) bör utformningen av planen och den tekniska 

dagvattenlösningen baseras på hydrauliska och hydrologiska bedömningar inom avrinningsområdet. 

Dessa bedömningar anses kunna genomföras på olika sätt och med olika ambitionsnivå.  

Historiskt sett har handberäkningar till övervägande del tillämpats för analys och utformning av 

dagvattensystem. Med hjälp av olika metoder för att beskriva markanvändningen, dess storlek och 

infiltrationskapacitet inom ett avrinningsområde kan man på ett enkelt sätt uppskatta bidragande 

flöden till dagvattenledningsnätet vid en regnhändelse. Detta flöde kan sedan ligga till grund för den 

hydrauliska analysen av ledningsnätet. Avrinningsvägar inom planområdet kan utvärderats genom att 

studera ytliga vattendelare och höjdförhållandena.  Precisionen i den hydrologiska analysen är helt 

beroende av vilken typ av terrängdata som finns tillgänglig. I en grundkarta med låg upplösningen 

kan det vara svårt att identifiera ytvattendelare och lågpunkter men det ger ändå en grov 

uppfattning om hur vatten avrinner ovan mark. I följande avsnitt beskrivs några andra metoder som 

kan tillämpas. 

Hydraulisk avrinningsmodell 

Kartläggning av kritiska delar av ledningsnätet genom hydraulisk modellering genomförs bland annat 

av (Berggren, 2007). Begränsningen i denna typ av tillämpning är beskrivningen av de brunnar som 

översvämmas. Detta beskrivs som en vattenpelare med en viss höjd över marknivå. När trycknivån 

sjunker rinner allt vatten tillbaka i ledningssystemet. I verkligheten avrinner vattnet ovan mark vilket 

innebär en tryckutjämning i systemet. I övrigt är scenarioanalys och visualisering av resultat 

genomförbart i modellen vid olika belastningar. Verifieringen av ledningsnätsmodellen blir avgörande 

för noggrannheten i den hydrauliska analysen. Denna metod innebär dock att en hydrologisk 

utredning av den ytliga avrinningen måste utföras på ett eller annat sätt.  

Hydrologisk avrinningsmodell 

Den huvudsakliga fördelen med datomodelleringsverktygen i förhållande till 

handberäkningsmetoden är att de kan beräkna och visualisera avrinningsvägarna ovan mark. 

Tillämpningar där avrinningsvägar i urbana områden kartläggs vid en extrem regnhändelser kan 

utföras direkt i en terrängmodell utan dagvattensystem (Andréasson, 2011). Vid simulering av en 

tillräckligt stor regnhändelse kan det antas att ledningsnätets funktion är satt ur spel. Således blir 

modelluppbyggnaden inte så omfattande och tidskrävande, dessutom frångår man verifieringen av 

ledningsnätsmodellen. Denna metod innebär dock att en hydraulisk utredning av ledningsnätet 

måste utföras på ett eller annat sätt. Man måste också beakta att ledningsnätet magasinerar en stor 

del dagvatten även om dess funktion är satt ur spel. Terrängmodellen bör konstrueras med 

högupplöst höjddata. 

Hydraulisk och hydrologisk avrinningsmodell 

En dagvattenmodell som både beskriver ledningsnätet och avrinningen ovan mark i samband med 

regn betraktas som en metod med hög ambitionsnivå. I (Ahlman, 2007) kartläggs kritiska områden 

utifrån ytlig avrinning ovan mark som uppstår när ledningsnätet överbelastas vid en extrem 

regnhändelse. Modellen beskriver vattenutbytet mellan ledningsnät och mark i båda riktningarna. 

Detta ger en beskrivning av avrinningssituationen som efterliknar de förhållandena som uppstår vid 

en verklig översvämningssituation. Scenarioanalys och visualisering av resultat kan genomföras 

relativt enkelt i modellen vid olika belastningar. I jämförelse med en hydrologisk avrinningsmodell 

som endast kan beskriva extrema regnhändelser så kan en integrerad hydraulisk och hydrologisk 

modell beskriva alla typer av regnhändelser. Verifieringen av ledningsnätsmodellen blir avgörande 
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för noggrannheten i den hydrauliska analysen. Terrängförhållanden bör även här beskrivas med 

högupplöst höjddata.  

4.2.1 Genomförda studier med modelleringsverktyg 

I studier av (Semadeni-Davies et al, 2008), (Ahlman 2011) och (Andréasson, 2011) tillämpas 

datormodelleringsverktyg för analys av dagvattensystem. Dessa beskriver hur modelleringsverktygen 

kan tillämpas på olika sätt vilket inspirerar till lämpliga applikationer i en planprocess. Information 

från de olika studierna sammanställs nedan i en jämförande tabell. 

Tabell 1. Sammanställning av information från andra studier som inspirerar till tillämpningsområden 

inom stadsplaneringsprocessen. 

 

4.2.2 Förslag på nya tillämpningsområden 

Utifrån tabell 1 och de rekommendationer som beskrivs i (Svenskt Vatten, 2011b) avseende 

dagvattenhantering i tidiga planskeden, se 4.1, föreslås några möjliga tillämpningsområden för 

datormodelleringsverktyg i stadsplaneringsprocessen, se figur 6 nedan.  

 

 

 

 

 

 
 

Ahlman, 2011  Andréasson et al, 
2011  

Semadeni-Davies et 
al, 2008 

Modelleringsprogram MikeFlood GIS MikeUrban, MikeSHE 

Verifiering  Låg- och högupplöst 
höjddata, flödes- och 
nederbördsmätning 
 

Högupplöst 
höjddata, 
driftstörningsdata  

Flödes- och 
nederbördsmätning  

Avrinningsområdets 
storlek  

40 – 430 ha  1625 ha  2474 ha 

Noggrannhet i hydraulisk 
analys  

Låg och hög  
(Ej vattentransport i 
markfas) 

Mellan                      
(Ej vattentransport i 
markfas) 

Hög 
(Vattentransport i 
markfas) 

Noggrannhet i hydrologisk 
analys  

5 x 5 m  +/- 5 cm på 
hårdgjorda ytor 
(Ej markfas)  

Låg 
 

Scenario Nuläge, åtgärder  Nuläge, framtid  Nuläge, framtid 

Relativa förändringar  Klimatförändring Klimatförändring 
Extrema vattenstånd 
pga. vind 

Urbanisering, 
klimatförändring 
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Figur 6. Sammanställning av möjliga tillämpningsområden för datormodelleringsverktyg inom 

stadsplaneringsprocessens olika skeden. Detta är en vidaretolkning av modelleringsverktygens 

inverkan i olika delar av planprocessen baserat på information från (Svenskt Vatten 2011b). 

4.3 Fallstudiens tillämpningsområden 

Utifrån de tillämpningsområden som redovisas i figur 6, avseende datormodellering i planprocessen, 

så väljs att praktiskt studera två områden, 3 och 4. Tillämpningsområdena redovisas i kursiv text 

nedan med en efterföljande kommentar till varför dessa valts. 

4.3.1 Sårbarhets- och översvämningsanalys 

Dagvattenhantering i förtätningsområden är något som endast berörs översiktligt i de råd och 

rekommendationer som beskrivs i (Svenskt Vatten, 2011b). Därför är det intressant att närmare 

undersöka modelltillämpning 3 ovan. Det som dock nämns, avseende utvärdering av befintliga 

dagvattensystem är att en kapacitetskontroll bör utföras när ett nytt planområde skall anslutas till ett 

befintligt ledningsnät, se kapitel 3.2.1.2. Detta bedöms även gälla vid planläggning av 

förtätningsområden då dagvattensystemets potential att motta större dagvattenflöden är en 

grundläggande frågeställning och något som bör utredas. Hela avrinningsområdet bör således 
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utredas i en översvämnings- och sårbarhetsanalys där konsekvenser vid extrema situationer studeras 

i olika scenarier. Följande relativa förändringar anses vara väsentliga att studera i scenarioanalysen: 

4.3.1.1 URBANISERING 
Förtätning av bebyggelse innebär att outnyttjade ytor i ett befintligt avrinningsområde tas i anspråk 

och urbaniseras. Urbanisering är anledningen till planprocessens existens och därför är det väsentlig 

att ha med detta i scenarioanalysen.  

Staden är en av de miljöer som modifieras mest av människan. Befolkningstillväxt och bebyggelse går 

hand i hand och gör att avrinningsområdets naturliga vattenbalans förändras. Effekterna av en 

urbanisering påverkar alla delar av den hydrologiska cykeln på bekostnad av naturligt gröna ytor med 

förmågan att fånga upp dagvattenflöden vid nederbörd. Urbanisering sker idag genom exploatering 

av nya områden som utvidgar staden eller genom förtätning av bebyggelse inom redan urbana 

områden. Borttagning av vegetation, ökad bebyggelsetäthet och effektiv dränering via nedgrävda 

ledningar innebär att urbana avrinningsförlopp kännetecknas av höga flödestoppar och snabb 

avrinning även för mindre regnhändelser (Semadeni-Davies et al, 2008). Statistik från Statistiska 

Centralbyrån visar att andelen grönområden har minskat i Sveriges tio största tätorter under 

perioden 2000 - 2005 till förmån för hårdgjorda ytor som uppstått efter urbanisering (SCB, 2010). 

Nedanstående figur redogör för flödeseffekterna före och efter urbanisering av ett område.  

 

Figur 10. Urbanisering medför höga flödestoppar och snabb avrinning (Svenskt Vatten, 2011b).  

I verksamhetsområden där nya hårdgjorda ytor ansluts till befintliga dagvattensystem kommer dess 

hydrauliska funktion att förändras. De nya hårdgjorda ytorna kopplas på befintligt ledningsnät som 

vid regn får avleda mer dagvatten en vad de från början dimensionerats för. Detta resulterar i att 

ledningsnätets maximala kapacitet uppnås oftare vid kraftiga regnhändelser. 

4.3.1.2 KLIMATFÖRÄNDRING 
De allmänna bestämmelserna vid planläggning av mark och vatten enligt PBL är bland annat att 

klimatets förändring skall beaktas. I scenarioanalysen bör således klimatförändringens påverkan på 

avrinningsområdet studeras. Med avseende på modelltillämpning 1 ovan studeras klimatrelaterade 

effekter utifrån en dimensionerande regnhändelse.  

I takt med att den globala medeltemperaturen ökar har forskning om klimatförändringens effekter 

stegrats de senaste decennierna. Resultatet tyder på att temperaturökningen är den drivande 

kraften som medför att den hydrologiska cykeln intensifieras (IPCC, 2007). Detta resulterar i att 

regnens varaktighet och frekvens ökar samt att fler extrema regnhändelser förväntas ske oftare i 
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framtiden (Berggren, 2007). Enligt (Olsson, 2009) förväntas intensiteten för regn med korta 

varaktigheter öka med 10 – 20 % fram till 2100. SMHI:s forskning vid Rossby Centre visa även att 

extrem nederbörd som historiskt sett inträffat vart tjugonde år kommer återkomma vart åttonde år 

och till och med så ofta som vart tredje år på vissa platser i Skandinavium. För samhällets 

infrastruktur innebär detta konsekvenser, således även städernas avattningssystem.  

Dagens dagvattensystem har utvecklats och byggts ut under lång tid. I takt med en djupare förståelse 

för dagvattensystemens betydelse i den urbana stadsmiljön har även dimensioneringsgrunder 

förändrats genom historien. Utformningen av dagens ledningsnät är starkt kopplat till klimatets 

karaktär för varje specifikt avrinningsområde (Berggren, 2007).  Detta gör att äldre ledningsnät 

kommer vara underdimensionerade i framtiden om effekterna av en klimatförändring blir verklighet. 

Förändring av regnens karaktär kommer leda till kapacitetsproblem för befintliga dagvattensystem 

då långvariga regn förväntas bli vanligare under årstider med låg avdunstning. Omgivande mark 

kommer vattenmättas och leda till att större volymer skall avledas (Thysell et al, 2007). Regntillfällen 

som sammanfaller med snötäckt mark medför att funktionen reduceras på grund av delvis frysta 

ledningssystem (Aaröe, 2011). 

Även variationer i havsvattenstånden kommer inverka på dagvattensystemens funktion i de fall där 

recipienten står i direkt kontakt med havet. Vid höga nivåer däms ledningsnäten upp bakifrån vilket 

leder till reducerad hydraulisk funktion (Thysell et al, 2007). 

4.3.1.3 LEDNINGSNÄTETS KONDITION 
En kapacitetskontroll bör utgå från ledningsnätets befintliga kondition. Då dess eventuella 

kapacitetsreserv är avgörande för vilken teknisk dagvattenlösning som väljs för den planerade 

bebyggelsen bör även effekter av ledningsnätets framtida kondition ingå i scenarioanalysen. 

För en rörledning definieras råhet som den kornstorlek i millimeter som, i ett rör med pålimmade 

korn, ger samma friktionsförlust vid rå turbulent strömning som det aktuella rörmaterialet enligt 

Colebrook-Whites teori (Häggström, 2009). Råheten k för nyligen anlagda ledningsnät beror således 

till övervägande del på aktuellt material i rörledningens innerväggar då ackumulering och 

avsättningar av sediment ännu inte existerar.  I nedanstående figur redovisas de hydrauliska 

effekterna av en ökad råhet.  

 

 

 

 

 

Figur 7. Förändrad genomströmning i ledningsnätet genom ökning av k-värdet. 

Enligt (Svenskt Vatten, 2004) kan k-värden för avloppsledningar under en längre tid i drift uppgå till 6 

mm, bland annat på grund av sediment avsättningar i ledningsnätet. Driftfall med råheter upp till 60 

mm beskrivs i (Butler et al, 2004).  

Sediment återfinns överallt i det urbana dräneringssystemet, på anslutna ytor, i dräneringsbrunnar 

och i rörledningar. Transport av sediment i ledningsnätet innebär teoretiskt att sedimenterbara 

Gods Effekt av k-värde 
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partiklar transporteras nedströms till systemets utlopp där det försvinner ut i recipienten. Detta är 

möjligtvis fallet för nyligen anlagda ledningsnät men för äldre system är avsättningar i form av 

ackumulering på ledningens botten vanligt förekommande. Ledningsnät utformas generellt för att 

uppfylla en självrenande förmåga det vill säga att ledningsnätet rensas naturligt vid en viss 

flödeshastighet. Det är dock viktigt att påpeka att även i självrensade system uppstår avsättningar av 

sediment, särskilt vid perioder av låga flöden och höga sedimentbelastningar. I nedanstående figur 

visas hur och var sedimentpartiklar avsätts i rörledningen (Butler et al, 2004).  

 

 

Figur 8. Typisk sedimentavsättning i ett ledningsnät (Butler et al, 2004). 

De hydrauliska effekter som uppstår av sediment i ledningsnätet beror i huvudsak på att 

tvärsnittsarean reduceras vilket medför en ökad råhet (WAPUG, 2002). Studier av (Perrusquia et al, 

1986) visar att dagvattenledningar med en fyllnadsgrad på 80 % och ett sedimentdjup på knappt     

40 % av tvärsnittets diameter minskar tillgänglig kapacitet med 60 %. 

4.3.2 Riskbedömning vid extrem nederbörd 

Öppna avrinningsvägar ovan mark förordas i (Svenskt Vatten, 2011b). Detta innebär att 

avrinningsområdet planeras för en alternativ hantering av dagvatten när den primära 

dagvattenhanteringen sätts ur spel vid extrema regn. Genom att utföra modelltillämpning 4 så kan 

avrinningssituationen i området studeras. Naturliga avrinningsstråk och lågpunkter kan kartläggas 

vilket ger information om vilka delar av planområdet som är direkt olämpliga att bebygga. 

4.4 Kommentar till övriga tillämpningsområden 

Föreslagna tillämpningsområden 1, 2 och 5 beskrivs kortfattat nedan, dessa ingår inte i arbetets 

fallstudie. 

1) Riskbedömning vid extrem nederbörd och klimatrelaterade effekter. Simulering med 

modelleringsverktyg för att prioritera bort känsliga områden.   

Denna modelltillämpning bör genomföras i potentiella nyexploateringsområden som är föremål för 

en översiktsplan. Genom att beskriva avrinningsområdet utifrån dess terrängförhållande i en 

hydrologisk analys vid en extrem regnhändelse kan områden som är mindre lämpliga för 

stadsutveckling kartläggas och prioriteras bort i ett tidigt skede. Terrängmodellen bör konstrueras 

utifrån högupplöst höjddata. Upplösningen i den hydrologiska analysen bedöms dock kunna 

B. Finkorniga partiklar vilar ovanpå 

lager C  

C. Grova lösa partiklar avsätts i 

ledningens botten  

A. Organisk biofilm bildas runt 
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Sedimentdjup 
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genomföras i en modell med lägre upplösning, det vill säga där varje rutnätselement är exempelvis 

10 x 10 meter. Detta gör att större avrinningsområden kan kartläggas vid en simulering.                      

2) Terrängmodellering av markförhållandena i ett avrinningsområde för att identifiera 

lågpunkter och yt- och grundvattendelare.     

När en fördjupning av potentiella nyexploateringsområden skall utföras inom översiktsplanen är det 

lämpligt att i ett inledande skede kartlägga avrinningsområdets naturliga yt- och grundvattendelare 

och lågpunkter. Avrinningsområdets storlek bör här begränsas för att få en något bättre upplösning i 

den hydrologiska analysen, exempelvis 5 x 5 meter. Högupplöst höjddata bör även här ligga till grund 

för terrängmodellen.          

5) Vald dagvattenlösning verifieras genom modellering av de nya förutsättningarna för 

avrinningsområdet vid en extrem regnhändelse. 

Denna modelltillämpning är en naturlig fortsättning på de två tillämpningar som genomförts i 

arbetets fallstudie. De inledande tillämpningarna leder till en idé för hur den framtida 

dagvattenhanteringen skall lösas. När den tekniska lösningen förankrats är det viktigt att testa den i 

en avrinningsmodell för att verifiera och säkerställa att dagvattensystemet avvattnar 

avrinningsområdet på ett lämpligt sätt. 
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5 FALLSTUDIE  
I följande kapitel genomförs en fallstudie med fokus på framtida förändringars påverkan på ett 

befintligt dagvattensystem i Luleå. Med bakgrund av tillämpningsområdena 3 och 4, se figur 6 och 

kapitel 4.3 sammanställs en scenarioanalys som ligger till grund för utvärderingen av 

dagvattensystemets påverkan.  

5.1 Scenarioanalys 

I följande avsnitt beskrivs bakomliggande information och antaganden som tillsammans bidrar till 

scenarioanalysens utformning.   

5.1.1 Modell- och planområde 

En översikt av områdets lokalisering redovisas i figur 9. Modellområdet är en del av ett större 

avrinningsområde som har sitt utlopp i Lulsundsfjärden. 

 

Figur 9. Uppskattat avrinningsområde för det ledningsnät som studeras i fallstudien. Pilar visar 

flödesriktningen till recipient. 

För studien väljs dock att detaljstudera en liten del av detta avrinningsområde. Teknikbyn Aurorum 

har ett befintligt dagvattensystem med bidragande ytor upp till 4,7 ha och anses lämplig för studien. 

Området planlades i slutet på 1980-talet och byggdes delvis ut under planperioden, se figur 10. Ett 

fiktivt planområde i angränsning till befintlig bebyggelse inom Teknikbyn Aurorum antas. Detta 

område är 3,3 hektar och redovisas med röd linje i figur 10.  

Lulsundsfjärden 

N 
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Figur 10. Teknikbyn Aurorum väljs som modellområde för fallstudiens analys, svart linje. Planområdet 

beskrivs med röd linje.  

5.1.1.1 BESKRIVNING AV BEFINTLIGT DAGVATTENSYSTEM 
Dagvattenhanteringen inom Teknikbyn Aurorum utgörs av konventionell dagvattenteknik i 

kombination med ytlig avrinning i öppna dikessystem, se figur 11.   

 

Figur 11. Befintligt dagvattensystem i delavrinningsområdet.  
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Majoriteten av huvudledningsnätet anlades 1988 och förvaltas av Luleå kommun. Inom området 

finns ytterligare ett ledningsnät som inte ägs av Luleå kommun men som sammanstrålar med deras 

huvudledningsnät. Båda ledningsnäten är till övervägande del utförda i betong. Ledningsnätet inom 

bebyggelsen inkluderar direkt anslutna takytor, detta gäller generellt för takytor större än 100 m2. 

Den totala ledningslängden inom området uppgår till omkring 2000 meter med 71 anslutna brunnar. 

Bedömningen är att avrinningsområdet klassas som ”Ej instängt område inom citybebyggelse”. I 

områdets sydvästra del finns två förberedda ledningsstråk som bedöms vara tänkta 

påkopplingspunkter för en framtida utbyggnad av avrinningsområdet. Ledningsdimensionerna på 

dagvattennätet varierar från ø150-1000 mm. De ytor som bidrar med dagvattenflöden till 

ledningsnätet har idag en sammanlagd yta på ca 4,7 ha med en urbaniseringsgrad kring 80 %. En 

beräkning av koncentrationstiderna i området visar på snabba avrinningsförlopp i systemet. Inom 

avrinningsområdet finns system av lågpunkter som delvis vattenfylls vid perioder med regn och 

bildar ett naturligt dike som samlar upp den ytliga avrinningen som inte avleds i dagvattensystemet. I 

figur 12 och 13 nedan visas bilder av diket.  

                                                             
Figur 12 och 13. Dagvattendike och damm inom planområdet efter period med regn.  

5.1.2 Beskrivning av framtida förändringar 

5.1.2.1 URBANISERING 
Det område som är föremål för etableringen inom av avrinningsområdet redovisas i figur 12 nedan. 

Storleken på de ytor som kopplas på befintligt system är cirka 3 ha. Urbaniseringsgrad för 

planområdet väljs i storleksordning med befintlig bebyggelse inom Teknikbyn Aurorum. Således väljs 

att 80 % av planområdet består av hårdgjorda ytor efter planens genomförande. Planområdet delas 

in i två lika stora delar där påkoppling sker i två punkter på det kommunala ledningsnätet. I 

nedanstående figur redovisas planområdets två delavrinningsområden och dess påkopplingspunkter. 



33 
 

 

Figur 14. Planområdet delas upp och kopplas till befintligt ledningsnät i två punkter. Pilar visar hur 

det är tänkt att avrinningen inom planområdet skall nå det kommunala ledningsnätet.  

 

5.1.2.2 KLIMATFÖRÄNDRING 
En klimatfaktor på 20 % appliceras på den dimensionerande regnhändelsen, egentligen genom att 

multiplicera dagens regnintensitet, beräknad enligt Dahlströms formel från 2010, med 1,2, se figur 

15. 

 

Figur 15. En klimatfaktor på 20 % appliceras på den dimensionerande regnhändelsen. 

Klimatfaktorn 20 % är ett värde som representerar det övre intervallet av den förväntade påverkan 

fram till 2100 enligt (Hernebring, 2011a). Att framtida regnintensitet kommer uppnå detta värde 

N 
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bedöms vara troligt inom ledningsnätets tekniska livslängd. Enligt statistik från (Malm 2010b) kan 

dagvattenledningar, utförda i betong efter 1950, uppnå en ålder på över 100 år, således är 2100 

inom räckhåll då befintligt ledningsnätet anlades 1988.  

5.1.2.3 LEDNINGSNÄTETS KONDITION 
Då flödesinformation om ledningsnätets saknas kan aktuell råhet bestämmas utifrån ledningsnätets 

material och sedimentpåverkan (WAPUG, 2002). Mätning av sedimentdjupet i ett fåtal brunnar på 

ledningsnätet visar att ett djup på drygt 30 cm förekommer, även fogförskjutningar konstaterades. 

Utifrån denna information och med bakgrund av ledningsnätets ålder väljs en ekvivalent sandråhet 

till 3,0 för samtliga ledningar i avrinningsområdet. Denna beskrivning utgör en förenkling av 

verkligheten då sediment och fogförskjutningar generellt förekommer lokalt på ledningsnätet. 

Således blir vald råhet en sammanvägd råhet för hela ledningssystemet.   

Tillämpning av datormodeller gör det möjligt att förändra tvärsnittets geometri. Detta gör att 

beskrivning av ledningsnät med kraftig påverkan av sediment kan simuleras. Förändringar i 

ledningsnätets genomströmning beskrivs således dels genom att justera den ekvivalenta sandråheten 

k men också genom att förändra genomströmningsareans form.  I de scenarier som studeras varieras 

ledningsnätets tröghet i två nivåer utifrån nollalternativet. Dels genom att öka k från 3 till 6 mm men 

också genom att reducera tillgängligt tvärsnitt med en tredjedel i likhet med figur 8. Oavsett nivå av 

tröghet så antas det gälla för samtliga ledningar i systemet.  

5.1.3 Sammanställning av scenarier 

De scenarier som ligger till grund för den tekniska analysen redovisas i nedanstående tabell. Dessa 

har tagits fram med bakgrund av de två modelltillämpningar som valts att studeras, se kapitel 4.3. 

Tabell 2. Scenarioanalysens simuleringar. 

Scenario-
grupp 

Scenario Urbanisering Klimat-
förändring 

Ledningsnätets kondition Regnbeskrivning, 
återkomsttid 

0 0 - - k=3 - Blockregn, 10 år 
 

1 
1 80 % - k=3 -  Blockregn, 10 år 
2 - 20 % k=3 - Blockregn, 10 år 
3 - - k=6 Förändrat tvärsnitt, 

1/3 *D  
Blockregn, 10 år 

 
2 

4 80 % 20 % k=3 - Blockregn, 10 år 
5 80 % 20 %  k=6 - Blockregn, 10 år 
6 80 % 20 % k=6 Förändrat tvärsnitt, 

1/3 *D 
Blockregn, 10 år 

3 7 80 % - K=6 Förändrat tvärsnitt, 
1/3 *D 

CDS-regn 100 år 

 

Nuvarande situation, grupp 0 

Scenarioanalysen inleds med en beskrivning av nuvarande situation, scenario 0. Det vill säga inga 

urbaniseringseffekter inom planområdet, ingen förändring av den dimensionerande regnhändelsens 

intensitet och inte heller någon konditionsrelaterad påverkan på ledningsnätet än vad som antagits 

för dagens situation. 
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Enskilda effekter, grupp 1 

Hydrauliska effekter som uppstår i befintligt ledningsnät med ursprung från de relativa förändringar 

som valts för scenarioanalysen jämförs i scenario 1-3. Urbanisering av planområdet, 

klimatförändringens påverkan på dimensionerande regnintensitet och effekter av ledningsnätets 

kondition med kraftig avsättning av sediment ställs således mot varandra.  

Kombinerade effekter, grupp 2 

Sammanlagda hydrauliska och hydrologiska effekter i avrinningsområdet vid urbanisering av 

planområdet och med påverkan av klimatförändring vid dimensionerande regn utgör scenario 4-6. En 

kontroll av sårbarheten i befintligt dagvattensystem utförs genom att variera de hydrauliska 

förutsättningarna i tre steg.  

Extrem regnhändelse, grupp 3 

Avrinningssituationen efter urbanisering av planområdet studeras vid ett 100-års regn. 

Ledningssystemet tas med i modellberäkningen och beskrivs som ett nät med stora 

konditionsproblem. 

5.2 Resultatparametrar 

Följande resultatparametrar ligger till grund för utvärderingen av scenarioanalysen. 

5.2.1 Vattennivåer i brunnar 

Vattennivåer i brunnar beskrivs med tre nivåer. Nivåerna väljs relativt ledningshjässa och marknivån 

och resultatet redovisas i en plankarta med färgkodning enligt nedanstående lista.  

1) Under ledningshjässa (Vit) 

2) Mellan marknivå och ledningshjässa (Orange) 

3) Över marknivå (Röd med kryss) 

I (Berggren, 2012a) relateras vattennivåer till marknivån men också till en kritisk nivå som väljs till 0,5 

meter under brunnarnas lockhöjd. Då dimensioneringsstandard enligt (Svenskt Vatten, 2004) 

omfattar krav på hur ofta trycklinjen får överskrida ledningshjässan vid en viss återkomsttid väljs att 

beskriva vattennivåer relativt marknivå och ledningshjässa. Återkomsttiden för full ledning, det vill 

säga trycknivå i ledningshjässan, beror på bebyggelsens karaktär i avrinningsområdet.  

Syftet med denna parameter är att få en bredare syn över vattennivåer i ledningsnätet för att 

bedöma översvämningsrisken i systemet.  

5.2.2 Fyllnadsgrad 

Fyllnadsgraden beskriver förhållandet mellan ett specifikt flöde och flödet för full ledning, det vill 

säga Qmax./Qfull. Den mäter det maximala flödesförhållande under ett regntillfälle och anger hur 

mycket det maximala vattenflödet i ledningsnätet kommer öka. Denna parameter kan användas som 

en indikator på systemets kapacitet och därför kommer det att identifiera områden där risken för 

översvämningar och påföljande skador är högre på grund av höga tryck som leder till avrinning ovan 

mark (Berggren, 2012a). 

I likhet med (Berggren, 2012a) väljs att beskriva resultatet i en plankarta över modellområdet där 

flödesförhållandet beskrivs för ledningarna i fem intervall.   
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5.2.3 Översvämningarnas utbredning och vattendjup 

Översvämningarnas utbredning och vattendjup beskriver avrinningsvägar och lågpunkter ovan mark 

där vattenmassorna tenderar att samlas när ledningsnätet överbelastas. I likhet med (Ahlman, 2011) 

redovisas denna parameter i en plankarta över modellområdet där vattenmassornas djup 

pressenteras i nivåintervall. Följande intervall tillämpas: 

 

Figur 16. Intervall som beskriver översvämningarnas vattendjup ovan mark.  

5.3 Uppbyggnad av datormodell i MIKEFLOOD 

Den hydrauliska och hydrologiska datormodell som tillämpas i fallstudien konstrueras i 

modelleringsprogrammet MIKE FLOOD. Modellen består av tre separata modeller som interagerar i 

beräkningsprocessen. Nedan beskrivs utförandet av modelluppbyggnaden i detalj. 

5.3.1 Ledningsnätsmodell 

Ledningsnätsmodellen konstrueras utifrån uppgifter om det fysiska ledningsnätets uppbyggnad. 

Fysikalisk data har tillhandahållits av Luleå kommun enligt följande: 

• Brunnskoordinater  

•  Vattengångar  

•  Höjddata från luftburen skanning 

•  Brunns- och ledningsdimension  

•  Material  

•  Anläggningsår 

Övrig data som inhämtats på egen hand är: 

• Fältmätning av vattengångar och dimensioner för vissa brunnar och ledningar  

• Markhöjder för brunnar har hämtats genom att avläsa nivån för respektive brunn i en 

triangulerad modell som baserats på tillhandahållen höjddata. Trianguleringen utfördes i 

AutoCAD Civil 3D.  

• Nedladdning av flygfoton från Metria. 

Dagvattenflöden som når ledningsnätet beräknas med tid-areametoden. Avrinningsområdet 

kategoriseras i fyra olika typytor och dess avrinningskoefficienter antas enligt följande: ф=0,9 för tak, 

ф=0,8 för gata, ф=0,1 för fält och ф=0,0 för skog (Svenskt Vatten, 2004). 

Till varje dräneringsbrunn specificeras den yta som bidrar med dagvattenflöden i den specifika 

punkten. Detta uppskattas genom att studera digitalisering av flygfoton i ArcGIS 10 i kombination 

med triangulering av detaljerad höjddata i AutoCAD Civil 3D. Delavrinningsområdena beräknas med 

en specifik area och andel hårdgjord yta. Det procentuella värdet på den hårdgjorda ytan är en 
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sammanvägning av de avrinningskoefficienter som existerar inom studerat delområde. Beskrivning 

av dagvattenbrunnarnas innerdiameter förenklas till 0,4 m för dräneringsbrunnar, tillsynsbrunnar 

och kupolbrunnar samt 1,0 m för nedstigningsbrunnar.  

Uppbyggnaden av ledningsnätet medför interpolering av vissa vattengångar då denna information 

särskilt saknades för det interna ledningsnätet. Den hydrauliska friktionsförlust som uppstår i 

ledningssystemet beskrivs enligt teori av Colebrook-White. Ledningsmaterial väljs till normal betong 

för samtliga ledningar vilket ger ett Mannings tal på 75.  

Då endast en del av det totala avrinningsområdet som beskrivs i figur 11 är föremål för fallstudien 

blir utloppets placering i modellen avgörande för det resultat som hämtas ur modellen. I verkligheten 

sammanstrålar ledningsnätet som skall analyseras med nedströms liggande avrinningsområden före 

utlopp i Lulsundsfjärden. För en mer korrekt analys av avrinningssituationen bör alla bidragande ytor 

till ledningsnätet ingå i datormodellen inklusive utloppet till recipienten. Detta skulle innebära en 

mer omfattande fallstudie som inte kan inrymmas inom tidsramen för detta arbete. Placeringen av 

ledningsnätets utlopp i modellen sätts således på huvudledningsnätet i brytpunkten mellan två 

delavrinningsområden.  

I figur 17 nedan redovisas en fysikaliskt distribuerad modell över avrinningsområdet efter utförda 

antaganden och förenklingar. Antalet brunnar har reducerats i den mån det varit möjligt. 

 

Figur 17. Översikt av modellområdet med delavrinningsområden som kopplats till 

dagvattenledningsnätet. Figuren visar den modell som används vid nulägesbeskrivning. 

 

N 
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5.3.2 Digital ytmodell 

En ytlig avrinningsmodell konstrueras med MIKE21 som baseras på högupplöst höjddata från 

Lantmäteriets nationella höjdmodell. Bearbetning av höjddata genomförs med programvaran 

MIKEZERO. Tillgänglig höjddata beskriver terrängförhållandena i området exklusive bebyggelse med 

en upplösning på 2 x 2 m. Intervallet i z-led varierar mellan 1,3 och 16,2 möh. Med hjälp av flygfoton 

över området identifieras de höjdpunkter som sammanfaller med bebyggelsen i området. Dessa 

punkter selekteras och lyfts upp till nivån 30 möh. Parametrar som styr trianguleringen väljs sedan så 

att bebyggelsen i området beskrivs tillfredställande i den konstruerade ytmodellen. Trianguleringen 

exporteras och omformas till en rutnätsmodell. 

I (Ahlman, 2011) tillämpades en terrängmodell med upplösningen 5 x 5 meter för analys av 

översvämningar i avrinningsområden med ytan 40-530 ha. Då avrinningsområdet i denna studie har 

en yta på 10 ha tillämpas kan en terrängmodell med upplösningen 2 x 2 meter vilket ger en något 

bättre detaljnivå. Bedömningen är att ytterligare förminskning av rutnätselementen innebär allt för 

långa simuleringstider. 

Översvämningarnas utbredning ovan mark redovisas således som rutor med en specifik yta på 4 m2 

och en individuell beskrivning av vattendjupet för denna punkt. Rutnätet appliceras sedan i MIKE21-

modellen. I nedanstående figur redovisas den konstruerade ytmodellen. 

 

 
Figur 18. Digital ytmodell över avrinningsområdet. Planområdet markeras med svart linje. 

 

En begränsning i ytmodellen är beskrivningen av gång- och cykeltunnlar som naturligt blir mottagare 

för vattenmassor inom avrinningsområdet då dessa generellt utgörs av lågpunkter. Den modell som 

används kan inte beskriva avrinningen under vägar som uppstår i dessa fall. Ytlig avrinning kring 

dessa lågpunkter kommer således att ansamlas på varsin sida av tunneln, ger en felaktig beskrivning. 
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5.3.3 Hydraulisk och hydrologisk beräkningsmodell 

Beräkningsmodellen MIKEFLOOD som samkör MIKE URBAN och MIKE21 konstrueras. 

Ledningsnätsmodellens komponenter läses in och appliceras på ytmodellen.  

5.4 Regnbeskrivningar 

5.4.1 Dimensionerande regn 

Traditionellt sett har dagvattensystem dimensionerats med hjälp av nederbördsdata i form av så 

kallade intensitets och varaktighetskurvor. Dessa kurvor är resultatet av en statistisk bearbetning av 

maximala medelnederbördsintensiteter för olika individuella regn och går under benämningen 

blockregn. Vid funktionsanalys av dagvattensystem används vanligtvis ett dimensionerande regn som 

beskrivs genom en så kallade blockregnshändelse (Hernebring, 2011a).  

Bebyggelsetypen inom ett avrinningsområde ligger till grund för vilken återkomsttid på regnet som är 

dimensionerande för ett dagvattenledningsnät. Med denna information fastställd kan regnets 

dimensionerande intensitet bestämmas. Vid en dimensioneringssituation kan återkomsttiden för 

trycklinje i ledningshjässan alternativt i marknivå väljas och ligga till grund för ledningsnätets 

utformning. Då återkomsttid för trycklinje i ledningshjässa väljs kommer funktionskraven avseende 

översvämningar att uppfyllas med en säkerhetsmarginal enligt (Svenskt Vatten, 2004). Då det 

dimensionerande regnet i som tillämpas i fallstudien skall användas för att studera översvämningar 

väljs en återkomsttid på det dimensionerande regnet enligt rekommendationer för trycklinje i 

marknivå. 

Den dimensionerade regnintensiteten bestäms enligt Dahlströms formel från 2010 (Svenskt Vatten, 

2011a). Den täcker in kraftiga regn från konvektiva frontmoln till mindre intensiva regn med 

varaktigheten från 5 minuter upp till 24 timmar och baseras på högupplöst regndata. Formeln utgår 

från en molnfysikalisk beskrivning av förlopp i kondensationsprocessen och har förenklats så att den 

kan användas i samhällsnyttiga tillämpningar (SVU nr: 2010-05, 2010).  

Varaktigheten för den dimensionerande regnhändelsen bestäms genom att undersöka vilken 

varaktighet som medför flest översvämningar i ledningsnätet. En regnhändelse bestående av en serie 

blockregn konstrueras. Blockregnens varaktigheter bestäms så att samtliga koncentrationstider inom 

avrinningsområdet inkluderas. Dessa beräknas enligt empirisk formel i (Svenskt Vatten, 2004) och 

resultatet visar att koncentrationstiden varierar mellan 5 - 8 minuter. De blockregnsvaraktigheter 

som undersöks bestäms till 5, 6, 7 och 8 minuter.  
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Figur 19. Blockregnsserie med varaktigheterna 5, 6, 7 och 8 minuter. 

För att försäkra sig om att ledningssystemet töms mellan regnhändelserna väljs ett mellanrum på 1,5 

h mellan blocken. I nedanstående tabell redovisas antalet översvämmade brunnar för respektive 

varaktighet. 

Tabell 3. Översvämmade brunnar för olika blockregnsvaraktigheter 

Dimensionerande 10-årsregn 
Varaktighet [min] 5 6 7 8 
Översvämmade brunnar [st] 14 15 17 16 
 

Den dimensionerande regnhändelsen är således ett blockregn med återkomsttiden 10 år och 

varaktigheten 7 minuter. Detta innebär, statistiskt sett, att trycknivån kommer överstiga marknivån 

vid 18 brunnar en gång vart tionde år.  

5.4.2 Extrem regnhändelse 

För att kartlägga hur vatten avrinner ovan mark när ledningsnätet överbelastas vid en extrem 

regnhändelse konstrueras ett typregn med återkomsttiden 100 år. Ett typregn är ett beräkningsregn 

som utvecklats för dimensionering eller analys av en eller flera delar av ett dagvattensystem. De 

flesta typregnen är kopplade till en återkomsttid och flödesvärdet som beräknas med typregnet 

antas erhålla samma återkomsttid som regnet. Som typregn tillämpat beräkningsregnet CDS (Chicago 

Design Storm) som konstruerats enligt de rekommendationer som föreslås i (Hernebring, 2011a), se 

figur 20 nedan.  
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Figur 20. CDS-regn för kartläggning av vattenvägar ovan mark. 

CDS-regnets intensitet beräknas enligt (Dahlströms 2010) och dess totala varaktighet väljs till 6 

timmar. Således täcker CDS-regnet in blockregnsintensiteter från 5 minuter upp till 360 minuter. 

Regnets skevhetsfaktor beskriver förhållandet mellan tidsavståndet från regnets start till 

intensitetsmaximum. Enligt (Arnell, 1991) rekommenderas att en skevhetsfaktor på 0,37 vilket också 

tillämpades för denna regnbeskrivning.  
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6 RESULTAT OCH UTVÄRDERING 
I följande avsnitt redovisas resultat från simuleringarna i scenarioanalysen utifrån de 

resultatparametrar som beskrivits i kapitel 5.3.  

6.1 Nuvarande situation 

I följande avsnitt åskådliggörs de hydrauliska och hydrologiska effekter som uppstår inom 

avrinningsområdet idag. 

 

Figur 21. Ledningsnätets belastning och status vid en dimensionerande regnhändelse. 

En dimensionerande regnhändelse medför att ca 24 % av brunnarna översvämmas. Generellt kan 

sägas att ledningsnätet i anslutning till de överbelastade brunnarna förknippas med höga 

fyllnadsgrader. Drygt 40 % av brunnarna har vattennivåer mellan ledningshjässan och marknivån. En 

ögonblicksbild av de hydrologiska effekterna redovisas i figur 22.  

N 
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Figur 22. Ögonblicksbild av ytlig avrinning vid en dimensionerande regnhändelse. 

I nedanstående tabell sammanställs information om avrinningsområdet vid en dimensionerande 

regnhändelse. Information om scenario 0 återfinns i tabell 2. 

Tabell 4. Sammanställning av beräkningsdata från scenario 0.   

Resultatparameter Scenario 0 
Nuvarande 

situation 
Vattennivå över marknivå [st] 17 
Vattennivå över ledningshjässa [st] 30 
Fyllnadsgrad <1 [ggr] 49 
Fyllnadsgrad 1-2 [ggr] 10 
Fyllnadsgrad 2-4 [ggr] 7 
Fyllnadsgrad 4-6 [ggr] 3 
Fyllnadsgrad >6 [ggr] 1 
Vattenmassornas utbredning [m2] 276 
Maximalt vattendjup ytlig avrinning [m] 0,62 

 

 

 

N 
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6.2 Enskilda effekter 

I följande avsnitt åskådliggörs enskilda effekter för scenario 1-3, dvs. urbanisering (scenario 1), 

klimatförändring (scenario 2)  och ledningsnätets kondition (scenario 3), som uppstår i samband med 

ett dimensionerande regn. I nedanstående tabell redovisas resultatet från scenariogrupp 1, 

information om varje scenario 1- 3 återfinns i tabell 2. 

Tabell 5. Sammanställning av beräkningsresultat för scenariogrupp 1. Avrinningsområdets totala 

påverkan. 

Resultatparameter Scenario 1 
Urbanisering 

Scenario 2 
Klimat-

förändring 

Scenario 3 
Ledningsnätets 

kondition 
Vattennivå över marknivå [st] 18 21 22 
Vattennivå över ledningshjässa [st] 39 32 33 
Fyllnadsgrad <1 ggr [st] 46 43 35 
Fyllnadsgrad 1-2 ggr [st] 13 15 19 
Fyllnadsgrad 2-4 ggr [st] 7 6 8 
Fyllnadsgrad 4-6 ggr [st] 3 4 6 
Fyllnadsgrad >6 ggr [st] 1 2 2 
 

En jämförelse av de faktiska skillnaderna mellan maximal vattennivå i brunnar för scenario 1-3 i 

förhållande till nollscenariot visar att det finns en betydande skillnad. I figur 23 – 24 redovisas dessa 

skillnader i ett boxplotdiagram med 95 % konfidensintervall.  
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Figur 23 och 24. Nivåskillnad i brunnar (Δm) mellan (scenario 1) urbanisering, (scenario 2) 

klimatförändring och (scenario 3) ledningsnätets kondition i förhållande till nollscenario (0). I figur 24 

har brunnar som inte påverkas av urbaniseringen tagits bort, således (1 (utvalda)). Detta scenario 

beskriver den sammanlagda effekten av totalt 18 brunnar. 

Urbaniseringsscenariot (1-0), figur 23, påverkar endast en del av dagvattensystemet. Följden av detta 

kan ses i ovanstående figurer. Uteliggarna i boxplot (1-0) representerar de brunnar som får en 

förhöjd nivå i samband med urbanisering av studerat planområde. Majoriteten påverkas inte vilket 

medför att boxintervallet ligger kring noll. Figur 23 visar således skillnaderna mellan urbanisering, 

klimatförändring och ledningsnätets kondition utifrån den totala påverkan på avrinningsområdet.  

Samtliga brunnar Utvalda brunnar 
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I figur 24 redovisas urbaniseringsscenariot endast med de brunnar som påverkas av urbaniseringen, 

totalt 18 st. Figur 24 visar således skillnaderna mellan urbanisering, klimatförändring och 

ledningsnätets kondition utifrån lokal påverkan med avseende på urbanisering. 

En jämförelse av de faktiska skillnaderna mellan fyllnadsgraden i ledningsnätet för scenario 1-3 i 

förhållande till nollscenariot visar även här att det finns en betydande skillnad. I figur 25 – 26 

redovisas dessa skillnader i ett boxplotdiagram med 95 % konfidensintervall.  
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Figur 25 och 26. Skillnad i fyllnadsgrad för ledningar (ΔQ/Qfull) mellan (scenario 1) urbanisering, 

(scenario 2) klimatförändring och (3) ledningsnätets kondition i förhållande till nollscenario (scenario 

0). I figur 26 har opåverkade ledningar tagits bort för urbaniseringsscenariot, således (1 (utvalda)). 

Detta scenario beskriver den sammanlagda effekten i totalt 16 ledningar. 

Precis som för jämförelsen av brunnarnas vattennivå så påverkar urbaniseringen endast delar av 

ledningsnätet vilket gör att effekterna kan studeras utifrån total och lokal påverkan inom 

avrinningsområdet.  

I likhet med studier av (Semadeni-Davies et al, 2008) så konstateras det i scenariogrupp 1 att 

urbanisering orsakar större hydraulisk påverkan för dagvattensystemet i förhållande till 

klimatrelaterade effekter. Dock är urbaniseringseffekterna av lokal karaktär i det studerade 

avrinningsområdet. 

6.3 Kombinerade effekter 

För att undersöka avledningssäkerheten hos befintligt ledningsnät varieras de hydrauliska 

förutsättningarna i scenario 4-6 medan påverkan av urbanisering och klimatförändringen är 

konstanta. Ledningsnätets kondition reduceras utifrån nuvarande situation i två steg genom att 

råheten ökas från k = 3 (scenario 4) till k = 6 (scenario 5) men också genom att förändra tvärsnittets 

geometri (scenario 6). Utvärderingen av dessa scenarier baseras på en dimensionerande 

regnhändelse. I nedanstående tabell sammanställs och jämförs beräkningsresultatet för samtliga 

brunnar och ledningar i avrinningsområdet. Information om varje scenario 4-6 återfinns i tabell 2. 

 

 

 

 

Samtliga brunnar Utvalda brunnar 
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Tabell 6. Sammanställning av beräkningsdata från scenario 4-6.   

Resultatparameter Scenario 4 
k=3 

Scenario 5 
k=6 

Scenario 6 
k= 6, 1/3 x D 

Vattennivå över marknivå [st] 21 21 26 
Vattennivå över ledningshjässa [st] 63 63 68 
Fyllnadsgrad <1 [ggr] 39 31 23 
Fyllnadsgrad 1-2 [ggr] 17 23 28 
Fyllnadsgrad 2-4 [ggr] 8 10 12 
Fyllnadsgrad 4-6 [ggr] 4 4 5 
Fyllnadsgrad >6 [ggr] 2 2 2 
Vattenmassornas utbredning [m2] 960 1102 1316 
Maximalt vattendjup ytlig avrinning [m] 0,66 0,66 0,71 
 

Hydrauliska effekter i ledningsnätet när råheten k ökas från 3 till 6 är svåra att urskilja då parametrar 

för brunnar och ledningar sammanställs. Resultatet visar att skillnaderna är som mest påtagliga när 

det gäller vattenmassornas utbredning ovan mark. Tabell 6 visar att en förändrad geometri orsakar 

de största hydrauliska och hydrologiska effekterna. I bilaga 1 redovisas en översikt av hydrauliska och 

hydrologiska effekter för respektive scenario. 

För att tydliggöra de faktiska hydrauliska skillnaderna mellan de tre scenarierna jämförs de inbördes i 

förhållande till scenario 4. I figur 27 – 28 redovisas vattennivåer och fyllnadsgrad i ett boxplotdiagram 

med 95 % konfidensintervall. 
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Figur 27 och 28. Skillnad i brunnarnas vattennivå (Δm) och ledningarnas fyllnadsgrad (ΔQ/Qfull) 

mellan (scenario 5) k=6 och (scenario 6) k = 6 inkl. 1/3 x D i förhållande till (scenario 4) k =6 när 

urbanisering och klimatförändring är konstanta.  

Då vattennivåer och fyllnadsgrad jämförs för respektive brunn och ledning kan en marginell skillnad 

urskiljas mellan (scenario 4) och (scenario 5) trots att antalet brunnar som översvämmas är lika 

många. Förändring av ledningsnätets geometri (scenario 6) och (scenario 4) orsakar störst effekt på 

dagvattensystemet.  

Scenariogrupp 2 visar att ledningsnätets kondition har betydelse vid dimensionerande regn. Genom 

att utföra underhållsrelaterade åtgärder på ledningsnätet kan marginaler skapas för att höja 

avledningssäkerheten i takt med att avrinningsområdet utvecklas och klimatet förändras.  

 

Vattennivåer Fyllnadsgrad 
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6.4 Extrem regnhändelse 

I nedanstående figur redovisas vattenmassornas utbredning i avrinningsområdet vid ett 100-års regn, 

scenario 7. Ögonblicksbilden är tagen ca: 30 minuter efter att regnet startade för att studera var 

vattenmassorna tenderar att ansamlas.  

 

Figur 29. Vattnets utbredning vid en 100-årshändelse efter urbanisering. De nya hårdgjorda ytorna 

med urbaniseringsgraden 80 % har inkluderats i modellen, dock visas de som naturområde inom 

planområdet i figuren. Maximalt vattendjup beskrivs med röd ring i figuren. 

I nedanstående diagram kartläggs antal rutnäts element som översvämmas med ett visst djup och 

dess sammanlagda utbredning ovan mark. Varje rutnätselement är 2 x 2 m och har totalt 37500 

element. Den totala utbredningen uppgår till 6380 m2.   

 

Figur 30. Antal rutnätselement som översvämmas, dess djup och sammanlagda utbredning ovan 

mark. 
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6.5 Återkoppling till stadsplaneringsprocessen 

Utifrån arbetets scenarioanalys kan känsliga punkter inom avrinningsområdet identifieras vid en 

dimensionerande regnhändelse. Vattenmassornas utbredning och riktning ovan mark har kartlagts 

genom att studera hela avrinningsförloppet vilket ligger till grund för utvärderingen. Nedanstående 

bild beskriver de områden där en överbelastning av ledningsnätet kan leda till skada på framför 

bebyggelse inom planområdet men också för närliggande bebyggelse i området. Detta är således en 

tolkning och återkoppling till planprocessen av resultatet från scenario 4 – 7.  

 

Figur 31. Sammanställning av svaga punkter inom avrinningsområdet. Svart cirkel markerar kritiska 

områden och uppbruten svart cirkel markerar mindre kritiska område.  

6.5.1 Beskrivning av känsliga områden 

Område 1 

I punkt 1 uppstår översvämningar nära bebyggelsen i dagsläget, det vill säga nuvarande situation. 

ledningsnätet beskrivs med den mildare formen av tröghet, k = 3 mm. De översvämmade brunnarnas 

placering i kombination med områdets fysiska planering gör att denna punkt i dagvattensystemet kan 

betraktas som instängt. Detta också pågrund av att lutningen på omgivande mark tenderar att styra 

vattenmassorna i riktning mot bebyggelse.  

Område 2 

Översvämningar i punkt 2 uppstår för samtliga scenarier och vattenmassorna tenderar att avrinna 

mot bebyggelsen inom området. Idag består området generellt av hårdgjorda ytor i form av 

parkeringsplatser och grönområden. Om planområdet urbaniseras i framtiden behöver avrinningen 

ovan mark beaktas i denna punkt.  

N 
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Område 3 

Brunnar inom området för punkt 3 är placerade nära bebyggelsen. En av dessa överskrider 

marknivån i samtliga scenarier. Avrinning ovan mark leds dock i riktning mot gatan vilket gör att 

området betraktas som mindre kritiskt. 

Område 4 

I punkt 4 uppstår översvämningar på båda sidor om bebyggelsen. Vattenmassorna avleds längs gatan 

och utgör inte något hot mot befintlig huskropp. Avrinningen tenderar dock att samlas inom 

planområdet vilket gör att området betraktas som kritiskt.  

Område 5 

Översvämningar i punkten 5 uppstår endast i scenario 6. Avrinningen från området sker delvis från 

brunnar som lokaliseras inom planområdet. Vattenmassorna tenderar dock att samlas i gång- och 

cykeltunneln under Scaniavägen vilket gör att området kan betraktas som mindre kritiskt.  

6.5.2 Avrinningsvägar 

Scenario 7 beskiver avrinningsförhållandena vid ett 100-års regn. Värt att notera är att detta scenario 

även beskriver en urbanisering av planområdet med 80 % hårdgjorda ytor. Nedanstående figur är en 

tolkning av beräkningsresultatet som beskrivs i figur 29. Skillnaden är att avrinningsvägarna har 

beskrivits med pilar. Genom en tolkning av avrinningsförloppet kan det konstateras att de naturliga 

dikena inom planområdet magasinerar stora mängder dagvatten vid extrema regn. Detta gäller även 

för dikena längs Scaniavägen, särskilt i anslutning till gång- och cykeltunneln inom 

avrinningsområdet. Bortsett från gång- och cykeltunneln har den högsta vattennivån beräknats till 

0,93 meter. Detta värde återfinns i dikessystemet inom planområdet, denna punkt markeras i figur 

32 med en röd punkt, se nedan. 
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Figur 32. Avrinningsvägar vid extrema regntillfällen efter urbanisering av avrinningsområdet. 

Maximal vattendjup inom planområdet redovisas med röd markering. Planområdet beskrivs med 

streckad linje. 

6.5.3 Framtida utveckling och avvattning av Teknikbyn Aurorum 

Avrinningsområdets framtida utveckling bör starkt präglas av rådande dagvattenavrinning. 

Dikessystemet inom avrinningsområdet kan tillfälligt magasinera stora volymer dagvatten vilket 

bedöms vara en viktig förutsättning för den nya bebyggelsen i området. Bebyggelse bör således inte 

etableras så att de naturliga dikessystemens funktion och utbredning förändras. Alternativt kan 

dikessystemet förstärkas genom utvidgning av dikesbottnen och rensning av vegetation för att ta 

emot ytterligare vattenmängder. Det maximala vattendjupet som beräknades inom planområdet vid 

100-årsflödet bör ligga till grund för fastställandet av lägsta bebyggelsenivå. Rimligtvis bör en 

säkerhetsmarginal antas utifrån detta värde (0,93 m) då modellberäkningen baseras på en del 

antaganden.  

Inom befintligt avrinningsområde finns idag ett område som anses extra känslig mot en framtida 

utveckling. Detta är punkt 1 i figur 31. Området betraktas som instängt vilket leder till komplikationer 

då dagvattensystemet överbelastas. Den avrinning ovan mark som uppstår bedöms kunna skada 

bebyggelse och därför är pumpning av vattenmassorna ett alternativ för att hålla nere trycklinjen vid 

kraftiga regn. Alternativt kan LOD-teknik nyttjas istället för pumpning om förutsättningarna tillåter, 

gröna tak eller någon form av infiltration till mark exempelvis. 

N 
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Punkter på befintligt dagvattenledningsnät som valts för påkoppling av planområdets interna 

dagvattensystem har tillräcklig kapacitet för att ta emot den nya dagvattenvolymen. Det är dock 

viktigt att det nya dagvattenledningsnätet som anläggs inom planområdet kan avleda dagvatten från 

bebyggelsen utan hydrauliska begränsningar. LOD-teknik i kombination med konventionell teknik 

förordas. 

Den gång- och cykelväg som idag delar planområdet är strategiskt viktig för avrinningen ovan mark. 

Vid kraftiga regn avleds dagvatten längs vägen för att sedan magasineras vid gång- och cykeltunneln. 

En dagvattenpumpstation skulle kunna underlätta framkomligheten på gång- och cykeltunneln efter 

kraftiga regn. Förslagsvis skulle dagvatten kunna pumpas till närliggande ledningsnät så fort utrymme 

finns i ledningsnätet. Med hänsyn till de förslag som beskrivits för områdets framtida avvattning 

bedöms följande ytor vara lämpliga för etablering, se figur 33. Pilarna i figuren visar hur ytlig 

avrinning bör styras inom planområdet. Utifrån denna information kan ytliga avrinningsvägar 

reserveras i detaljplanen innan utformningen av bebyggelse och infrastruktur fastställs. När detta 

gjorts kan det primära dagvattensystemet planeras, förslagsvis med rörledningar i mark och LOD-

teknik.  

 

Figur 33. Lämpliga ytor i röd färg för etablering inom planområdet och Teknikbyn Aurorum. Pilarna 

visar hur ytlig avrinning bör lösas vid planläggning av bebyggelse och infrastruktur. 

  

N 
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7 DISKUSSION 

7.1 Tillämpning av metod 

De allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning av mark omfattar, enligt PBL 2011, 

klimatförändringens effekter. Detta leder till frågeställningar avseende avvattning av bebyggelse i 

stadsplaneringsprocessen. I de råd och rekommendationer som beskrivs i (Svenskt Vatten 2011b) 

ligger fokus i huvudsak på nyexploaterade områden. Fortsatta studier kring framtida förändringars 

påverkan på befintliga dagvattensystemen är således en aktuell fråga.  

Oavsett om datormodeller används i planprocessen eller inte så är Svenskt Vattens budskap att 

avrinningsområdets påverkan skall tas i beaktande vid planering av staden. De alternativ som 

kommunala tjänstemän står inför om inte datormodellering kan tillämpas är att utreda områdets 

påverkan genom handberäkningar.  

I den datormodell som används i fallstudien används samma indata som att beräkna området för 

hand det vill säga uppgifter om ledningsnätets fysiska data, höjdinformation samt insamlad data från 

fältinventering. Vedertagen hydraulisk teori har sedan legat till grund för datormodellens 

uppbyggnad och tillämpning. Utifrån arbetets fallstudie konstateras att datormodellering innebär fler 

fördelar i jämförelse med en handberäkning. Följande fördelar anses föreligga datormodellen: 

• Samspelet mellan hydraulik och hydrologi kan beskrivas och visualiseras för hela 

avrinningsförloppet vilket efterliknar det faktiska förhållanden som uppstår vid en 

översvämningssituation. 

• När modellen har konstruerats kan stora avrinningsområden beräknas i samma simulering. 

• Kritiska områden i den urbana stadsmiljön kan identifieras snabbt utan att först analysera 

omkringliggande faktorer som helt eller delvis orsakat översvämningen. 

• Större simuleringsmöjligheter då modellförutsättningar lätt kan ändras och varieras. 

I övrigt bedöms inte avrinningsområdets karaktär som en begränsande faktor för 

dagvattenmodellering. Varierande vattennivåer som står i förbindelse med ledningsnätet kan 

simuleras i modelleringsprogrammen, detta görs bland annat i (Andréasson, 2011). Detta gäller även 

för vattennivåns påverkan av kraftiga vindförhållanden. För en god noggrannhet i den hydrologiska 

analysen blir dock avrinningsområdets storlek begränsande. Ett större avrinningsområde medför att 

fler rutnätselement behövs för att beräkna området. Detta kan leda till en kompromiss av 

datormodellens upplösning för att hålla nere beräkningstiden vid simulering. I följande avsnitt 

beskrivs de osäkerheter som identifierats och som påverkar fallstudiens resultat. 

7.1.1 Felkällor 

Felkällor som tas upp i detta avsnitt omfattar beskrivning av framtida förändringar, verifiering av 

datormodellen samt modellparametrar som råhet, Mannings tal och tillämpad höjdinformation. 

7.1.1.1 FRAMTIDA FÖRÄNDRINGAR 
Generellt gäller att resultat som genereras ur arbetets datormodell helt beror på hur de framtida 

förändringarna har valts. Ytterligare nivåer på de framtida förändringar som studerats hade givit en 

bredare syn över dess påverkan på dagvattensystemet. 
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Utgångspunkten för val av nivå avseende klimatförändringens effekt var att studera framtida 

regnintensitet ur ett värsta fall utifrån rekommendationer från (Svenskt Vatten 2011a). Således har 

andra förväntade effekter av en klimatförändring negligerats, så som exempelvis förhöjd havsnivå, 

eller påverkan av vattenmättad mark efter långvariga regn. När det gäller vattentransport i mark har 

den konstruerade dagvattenmodellen i MIKEFLOOD en begränsning. För att kunna göra en mer 

detaljerad analys där även vattentransporten i mark inkluderades krävdes mer detaljerad indata 

kring markförhållandena i området. Den dagvattenvolym som rinner av ovan mark vid en 

överbelastning av ledningsnätet beräknas i MIKEURBAN. Denna volym baseras på markanvändningen 

i området och antaganden kring dess infiltrationsförmåga. För att simulera en dimensionerande 

regnhändelse efter en period av långvarigt regn hade även ”mjuka ytor” i området kunnat beskrivas 

med låg infiltrationsförmåga. Simuleringen hade då även beskrivit ytterligare en effekt av den 

förväntade klimatförändringen. Dock har den andra fasen av beräkningen (MIKE 21), dvs. simulering 

av vattenmassornas utbredning och djup ovan mark inte omfattat infiltration till mark och 

avdunstning. Detta gör att genomförda simuleringar delvis tar höjd för effekterna av vattenmättad 

mark och låg avdunstning. Vad det gäller havsnivåns påverkan på ledningsnätet hade detta kunnat 

simuleras genom att beskriva dämningseffekter i MIKE URBAN. Detta i kombination med låg 

infiltrationsförmåga i marken hade med största sannolikhet medfört större hydraulisk och 

hydrologisk påverkan inom avrinningsområdet, vilket troligtvis hade lyft de klimatrelaterade 

effekternas påverkan i förhållande till urbanisering och ledningsnätets kondition. 

Val av urbaniseringsgrad baseras på hur den befintliga bebyggelsen ser ut idag, dvs. ca 80 %. Att 

studera en successiv ökning av andelen hårdgjorda ytor inom planområdet hade gett en vidare syn 

över urbaniseringens påverkan på det befintliga ledningsnätet. Denna typ av utvärdering borde 

förslagsvis tillämpas i en skarp stadsplaneringsprocess för att säkerställa en lämplig 

urbaniseringsgrad. I denna studie ingår inte simulering av bebyggelsen och ledningsnätet för de nya 

ytorna inom det studerade planområdet. Planområdets utformning har givetvis betydelse för 

avvattningen av planområdet och effekterna på dagvattensystem inom avrinningsområdet.  

Ledningsnätets framtida kondition har beskrivits på olika sätt utifrån ett antagande kring den 

befintliga råheten i dagvattensystemet. Råheten har valts utifrån ålder och okulär inspektion av 

sedimenttillväxten i ledningsnätets brunnar. Denna information resulterade i en sammanvägd råhet 

för hela ledningsnätet. I verkligheten varierar förekomsten av sediment på olika delar av 

ledningsnätet. En filmning av ledningsnätet hade medfört en bredare beskrivning av 

sedimentförekomsten i dagvattensystemet vilket hade förbättrat antagandet av den befintliga 

råheten i ledningsnätet. Dessutom hade andra konditionsrelaterade effekter kunnat identifieras så 

som sprickor, rotinträngningar, sättningar, krosskador etc. Denna information hade tillsammans med 

flödes- och nederbördsmätningar kunnat ge en mer detaljerad beskrivning av ledningsnätets råhet 

på lokal nivå. Utifrån detta hade framtidsscenarierna för ledningsnätets kondition kunnat preciseras 

och ge en mer trovärdig beskrivning av systemets framtida förhållanden. En förändrad 

genomströmning i hela ledningsnätet, i likhet med scenario 6, bedöms vara osannolik då denna 

situation bedöms vara mer vanlig lokalt i ett dagvattenledningsnät. En beskrivning av fler nivåer av 

ledningsnätets kondition hade således varit att föredra, detta hade dock inte kunnat inrymmas inom 

detta arbete. 
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7.1.1.2 VERIFIERING AV MODELLEN 
Dagvattenmodellens resultat hade kunna preciseras genom att verifiera nollscenariot mot flödes- 

och nederbördsmätningar i avrinningsområdet. Detta hade förbättrat och underlättat beskrivningen 

av ledningsnätets befintliga råhet men också medfört en kontroll av de anslutna ytor som belastar 

ledningsnätet. Arbetets resultat och slutsatser kring dagvattensystemets påverkan hade dock ändå 

till övervägande del baserats på framtida förhållanden som beskrivs genom relativa förändringar. 

Dessa i sig är förknippade med antaganden som leder till ytterligare osäkerheter. Vinningen av en 

förbättrad verifiering av modellen bedöms vara liten i förhållande till det arbete som hade krävts för 

mätningarna. Fortsatta studier inom studerat avrinningsområde bör dock omfatta konventionell 

verifiering, dvs. flödes- och nederbördsmätningar.  

7.1.1.3 ANTAGANDEN KRING MODELLPARAMETRAR 
En förenkling som tillgripits i modelluppbyggnaden är beskrivningen av ledningsnätets 

materialparameter. Vid beskrivning av ledningsnätets egenskaper har normalbetong använts vilket 

medför att ett Mannings tal på 75 används för att beskriva motståndet i ledningsnätet. I de scenarier 

som studerats förutsätts kraftig sedimentbildning i ledningsnätet vilket gör att vattenströmningen 

mer eller mindre står i kontakt med sediment i rörledningen. Således hade en mer korrekt 

beskrivning av ledningsnätet varit att anta ett Mannings tal för sediment som materialparameter. En 

materialparameter för sediment har dock inte identifierats i vedertagen litteratur. Förenklingen 

bidrar således till ytterligare en osäkerhet i redovisat resultat. 

De höjddata som använts för att konstruera terrängmodellen som ligger tillgrund för den 

hydrologiska analysen har sitt ursprung från Lantmäteriets nationella höjdmodell. Detta levereras 

som ett rutnät med noggrannheten 2 x 2 meter som bearbetats på automatiserad väg. Erfarenheter 

av (Hedlund 2010) visar att den automatiserade bearbetningen har vissa brister. Därför förordas 

obearbetad höjddata i form av punktmoln för att manuellt kunna bearbeta höjdinformationen. 

Således finns en begränsning i noggrannheten i den hydrologiska analysen. Denna visar sig bland 

annat i att bebyggelsens geometriska form inte beskrivs på ett korrekt sätt, se figur 18. Vattnets 

utbredning i anslutning till bebyggelse är således till viss del missvisande.  

Höjddata erhölls som ett rutnät med 2 x 2 meter och dessa binds ihop med plana ytor. Beskrivning av 

detaljer i den urbana miljön, exempelvis kantsten och dikesbottnar är begränsade. Kompletterande 

handinmätning med GPS av detaljer hade troligtvis förbättrat den ytmodell som användes i 

fallstudien.  

Den rutnätsmodell som skapas utifrån terrängmodellen och som beräknar den ytliga avrinningen har 

en upplösning på 2 x 2 meter. I sammanhanget är detta en god upplösning. Trots detta innebär det 

ändå att översvämningar som har en mindre utbredning än 4 m2 inte beräknas. 
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7.1.2 Jämförelse med liknande studier 

I nedanstående tabell jämförs denna studie med liknande studier som delvis legat till grund för 

identifieringen av de modelltillämpningar som anges i litteraturstudien. 

Tabell 7. Examensarbetet jämförs med liknande studier. 

En avgörande skillnad med detta arbete i förhållande till de andra studierna är att 

avrinningsområdets storlek, det vill säga modellområdet, är avsevärt mycket mindre. Detta i 

kombination med högupplöst höjddata ger fördelen att noggrannheten i den hydrologiska analysen 

är hög, vilket ger en bra beskrivning av den ytliga avrinningen när ledningsnätet överbelastas. Värt att 

notera är att den hydrologiska analysen endast omfattar avrinning ovan mark, således inte simulering 

av markfasen.  

Den verifieringsmetod som tillämpats gör dock att noggrannheten i den hydrauliska analysen kan 

betraktas som låg. Då framtida förhållanden i avrinningsområdet ligger till grund för besluten i en 

planprocess anses verifiering genom flödes- och nederbördsmätning vara omotiverat. Även om 

datormodellen beskriver nuvarande situation korrekt kommer ändå ledningsnätets framtida 

hydrauliska funktion vara i fokus.  

Ledningsnätets påverkan av sediment har bland annat studerats av (Perrusquia, 1986) vars resultat, 

till viss del, ligger till grund för beskrivningen av ledningsnätets kondition i scenarioanalysen. Tidigare 

studier har inte analyserat ledningsnätets framtida hydrauliska funktion på detta sätt. 

  

 
 

Lans, 2012 Ahlman, 2011  Andréasson et al, 
2011  

Semadeni-Davies et 
al, 2008 

Modellerings-
program 

MikeFlood MikeFlood GIS MikeUrban, MikeSHE 

Verifiering  Högupplöst 
höjddata + 
inventering och 
kontrollmätning 
av ledningsnätet 

Låg- och högupplöst 
höjddata, flödes- och 
nederbördsmätning 
 

Högupplöst 
höjddata, 
driftstörningsdata  

Flödes- och 
nederbördsmätning  

Avrinnings-
områdets storlek  

10 ha  40 – 430 ha  1625 ha  2474 ha 

Noggrannhet i 
hydraulisk analys  

Låg                      
(Ej 
vattentransport i 
markfas) 

Låg och hög                     
(Ej vattentransport i 
markfas) 

Mellan                     
(Ej vattentransport 
i markfas) 

Hög                              
(Vattentransport i 
markfas) 

Noggrannhet i 
hydrologisk analys  

Hög, 2 x 2 m                 Mellan, 5 x 5 m  
(Ej markfas) 

+/- 5 cm på 
hårdgjorda ytor 
(Ej markfas) 

Låg 
(Endast markfas) 

Scenario Nuläge, framtid  Nuläge, åtgärder  Nuläge, framtid  Nuläge, framtid 

Framtida 
förändringar  

Urbanisering, 
Klimatförändring, 
Ledningsnätets 
kondition  

Klimatförändring Klimatförändring 
Extrema 
vattenstånd pga. 
vind 

Urbanisering, 
klimatförändring 
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8 SLUTSATS 
Då arbetet fokuserar på stadsplaneringsprocessen och dagvattensystemens framtida funktion har 

studiens slutsatser valts att riktats till två av intressenterna i en stadsplaneringsprocess, 

planarkitekten och VA-ingenjören. 

De generella slutsatser som kan dras av denna studie och som riktar sig till planarkitekten är: 

• Dagvattenmodellering kan ge användbara och visualiserande resultat, vilka kan motivera 

ställningstaganden i tidiga planskeden för att säkerställa en långsiktigt hållbar 

dagvattenhantering. 

 

• Direkt och indirekt påverkan av mänsklig aktivitet, det vill säga urbanisering och 

klimatförändring, försämrar avrinningssituationen i urbana områden oavsett 

dagvattenledningsnätets kapacitet och kondition. 

 

Utifrån de studier som gjorts inom det specifika avrinningsområdet dras följande slutsatser som 

riktar sig till VA-ingenjören: 

• Samtliga undersökta faktorer har inverkat på den hydrauliska kapaciteten i befintligt 

dagvattensystem, i detta fall verkar ledningsnätets kondition ge störst påverkan. 

 

• Förnyelse och renovering av dagvattenledningsnätet tenderar att ge positiva effekter 

avseende avvattningen av den urbana stadsmiljön. 

 

Slutsatser avseende en framtida utveckling av Teknikbyn Aurorum: 

• Vissa delar av avrinningsområdet kan under rådande förhållanden betraktas som instängda 

när befintligt dagvattensystem överbelastas.   

 

• En utveckling av planområdet med en urbaniseringsgrad i paritet med befintlig bebyggelse 

inom avrinningsområdet kräver att dagens dagvattendamm med tillhörande diken bevaras 

och förstärks. I övrigt bör en genomtänkt dagvattenstrategi eftersträvas med tillämpning av 

LOD-teknik, öppna avrinningsvägar och höjdsättning av bebyggelse för att långsiktigt 

säkerställa avvattningen inom området.  
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
Ytterligare studier behövs för att verifiera vilken nivå påverkan av olika parametrar har på befintliga 

dagvattensystem. Detta bör göras genom att studera flera områden av olika karaktär och med ett 

större urval av parametrar än vad denna studie omfattar. 

I arbetet har 5 tillämpningsområden identifierats för tillämpning i samhällsplaneringen. Dock har 

endast 2 av dessa tillämpats inom detta arbete och omfattar påverkan på befintliga dagvattensystem 

vid urbanisering. De 3 ytterligare tillämpningarna föreslås vara föremål för fortsatta studier, se figur 

6. 

Som ett förslag till vidare arbete föreslås studier av hur dagvattenledningsnätet i fallstudien reagerar 

på införandet av LOD-teknik i området. Exempelvis hade avrinningskoefficienten för samtliga tak 

kunna sänkas för att simulera effekterna av gröna tak. På liknande sätt kan andra typer av 

infiltrationsbaserad teknik studeras för att undersöka hur dagvattenhanteringen kan säkras i 

framtiden. 

Simulering av avrinningsområdets påverkan av en mer detaljerad urbanisering med bebyggelse och 

infrastruktur kan vara intressant att undersöka för att sedan koppla resultatet till senare planskeden 

än vad som gjordes i detta arbete. Detta kräver dock vetskap om områdets utvecklingsambitioner 

vilket medför ett engagemang från Luleå kommuns stadsbyggnadskontor.  

 

I arbetet beskrivs icke flödes- och nederbördsbundna verifieringsmetoder som har börjat tillämpats i 

branschen för simulering av relativa förändringar av dagvattensystem. Ett uppslag till vidare arbete är 

att studera de uppenbara skillnader som finns mellan en traditionellt verifierad dagvattenmodell och 

en kontroversiellt verifierad dagvattenmodell. 

 

 

 

 

 

 

  



58 
 

REFERENSER 
Tryckta källor 

Ahlman S.(2011). Plan B -hantering av översvämningar i tätorten vid extrema regn. Svenskt Vatten 

Utveckling nr:2011-03. 

Alm, H., Banach A., Larm, T. (2010). Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa 

övriga ämnen i dagvatten. Svenskt Vatten Utveckling nr 2010-06.  

Andréasson, M., Persson, J., Karlsson, A., Sterner, E. (2011). Kommungemensam översvämningsstudie 

för Jönköping. Lokal klimat anpassning genom skyddsförebyggande åtgärdsplanering. SWECO 

Göteborg,  2011.02.03. 

Ashley, R., Balmforth D., Saul, A., Blanksby, J. (2005). Flooding in the future - predicting climate 

change, risks and responses in urban areas. Water Science and Techonology. 

Berggren, K., Olofsson, M., Viklander, M., Svensson, G., Gustafsson, A-M. (2012a). Hydraulic impact 

on urban drainage systems due to changes in rainfall, casued by climate change. Journal of 

Hydrologic Engineering, ASCE, Vol:17, nr:1. 

Berggren, K., Lans, A., Viklander, M., Ashley, R. (2012b). Future changes affecting hydraulic capacity 

of urban storm water systems. Konferensartikel till 9th International Conference on Urban Drainage 

Modelling, Belgrade 2012.  

Berggren, K. (2007). Urban Drainage and Climate Change- Impact Assesment. Luleå University of 

Technology. 2007:40. ISSN:1402 1757. 

Bergström, T. (1976). Utjämningsmagasin i avloppsnät. VAV P31. 

Butler, D., Davies, J.W. (2004). Urban Drainage. Taylor & Francis Ltd. ISBN: 9780415455268. 

Bäckström, M., Viklander, M. (2008). Alternativ dagvattenhantering i kallt klimat. Svenskt Vatten 

Utveckling nr 2008-15. 

Dahlström, B.(2010). Regnintensitet– en molnfysikalisk betraktelse. Svenskt Vatten Utveckling 

nr:2010-05. 

Dahlström, B. (2006). Regnintensitet i Sverige – en klimatologisk analys. Svenskt Vatten Utveckling nr: 

2006-26. 

DHI, (2011a). MIKE URBAN Collections system, User Guide.DHI Water and Enviornment AB 

DHI,(2011b). MIKE21 Hydrodynamics, User Guide. DHI Water and Enviornment AB 

DHI, (2011c). MIKEFLOOD, Automated flood modelling and mapping, User Guide. DHI Water and 

Enviornment AB 

Färm, C. (2003) Rening av dagvatten genom filtrering och sedimentation. Svenskt Vatten Utveckling 

nr: 2003-16. 

Granlund, B., Nilsson, D. (2000). Mätningar i avloppsnät samt principer för verifiering av 

avloppsmodeller. VA-forsk nr:2000-7. 



59 
 

Granlund, B., Andréasson, M. (1997). Analys av avloppssystem med datormodeller. 

Tillämpningsexempel med MOUSE-systemet. VA-forsk nr: 1997-9. 

Hedlund, U., G., Svensson (2010). Kommunal översvämningsplanering med nya nationella 

höjdmodellen. Utvecklingsprojekt Tyréns AB via Lantmäteriet. 

Hernebring, C.( 2006) 10-årsregnets återkomst, förr och nu. – regndata för 

dimensionering/kontrollberäkning av VA-system i tätorter. Svenskt Vatten Utveckling nr:2006-17. 

Häggström, S. (2009). Hydraulik för samhällsbyggnad. Liber AB Stockholm. ISBN: 9789147093441. 

IPCC, (2007). Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der 

Linden and C.E. Hanson 

Karlsson, L. (2009). Vattenförsörjningsintresset i fysisk planering. Svesnkt Vatten Utveckling nr:2009-

13. 

Malm, A., Horstmark, A., Larsson, G.,Uusijärvi, J., Meyer, A., Jansson, E. (2010a). Handbok i förnyelse 

av VA-ledningar, del 1. Svenskt Vatten nr: 27-114. 

Malm, A., Horstmark, A., Larsson, G.,Uusijärvi, J., Meyer, A., Jansson, E. (2010b). Rörmaterial i 

svenska VA-ledningar – egenskaper och livslängd, del 2. Svenskt Vatten nr:27-114. 

Malm, A., Horstmark, A., Larsson, G.,Uusijärvi, J., Meyer, A., Jansson, E. (2010c). Framtida förnyelse 

behov för Sveriges VA-nät baserat på nuvarande material och åldersfördelning, del 3. Svenskt Vatten, 

SVU-projekt 27-114. 

Niemczynowicz, J. (1999). Internationell sammanställning av erfarenheter med ekologisk 

dagvattenhantering. VAV AB, Stockholm. ISBN:91-89182-14-6. 

Perrusquia, G. (1986). Bedload Transport in Storm Sewers, Report series B:48, Institutionen för 

vattenbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola. 

Semadeni-Davies, A., Hernebring, C., Svensson, G., Gustafsson, L-G. (2008). The impacts of climate 

change and urbanization on urban drainage in Helsingborg, Sweden: Suburban stormwater. Journal 

of Hydrology. 

Stahre, P. (2004). En långsiktig hållbar dagvattenhantering – Planering och exempel. Svenskt Vatten, 

Stockholm. ISBN: 91-85159-17-4. 

Ståhl, Ö. (2003). Trädrötter och ledningar. Svenskt Vatten Utveckling nr:2003-31. 

Svenskt Vatten (2004). G. Svensson, O. Ljunggren. Dimensionering av allmänna avloppsledningar. P90 

ISSN nr:1651-4947.  

Svenskt Vatten, (2011a). Hernebring, C. Nederbördsdata vid dimensionering och analys av 

avloppssystem P104.  

Svenskt Vatten (2011b). Thysell, U., Lundgren, G., Bäckman, H., Svensson, G. Handbok för långsiktigt 

hållbar dag- och dränvattenhantering. P105.  

Thysell, U., Kant, H., Moberg, S., Bäckman, H.(2007). Klimatförändringarnas inverkan på allmänna 

avloppssystem. Meddelande från Svenskt Vatten, Stockholm. ISSN nr: 1651-6893. 



60 
 

Törneke, K., Tilly, L., Kärrman, E., Johansson, M.,van Moeffaert, D. (2008). Handbok om VA i 

omvandlingsområden. Svenskt Vatten Utveckling nr:2008-11. 

WAPUG (2002). Code of practice for the hydraulic modeling of sewer systems. Wastewater planning 

users group. Wallingford Procedure Users Group, ISBN: 9780902156920.  

Digitala källor 

Boverket, (2011). Kommunal planering, information om översiktsplan och detaljplan. Återkallas via: 

http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/. Tillgänglig: 2011.03.06. 

Haraldsson, A. (2011). Vattensystemet knäcks av nya ovädren. Svenska dagbladet. Återkallas via: 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vattensystemet-knacks-av-nya-ovadren_6679530.svd Tillgänglig: 

2011.12.03. 

Köjs, A. (2011). Karl Petersen: Marknaden styr var och när det byggs. Norrbottenskuriren. Återkalas 

via: http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=5426217 Tillgänglig: 2011.10.25. 

Lantmäteriet, (2011). Laserskanning i 3D hjälper regnplaneringen. Återkallas via: 

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_NewsPage.aspx?id=21941 Tillgänglig 2011.09.07. 

LTU, (2011). Hållbar dagvattenhantering (2008-2011). Projektarkiv Stadens vatten, LTU. Återkallas 

via: http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Projektarkiv/Hallbar-dagvattenhantering-2008-

2011-1.40921 Tillgänglig 2011.11.30. 

MSB, (2011). Översvämningsdirektivet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 

Återkallas via: 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversvamning/Oversvamningsdirektivet/ 

Tillgänglig: 2011.11.01. 

NO-DIG, (2009). Rensning av avloppsledningar. Tillgänglig: 2011.07.07. Återkallas via: 

http://www.sstt-skandinavien.com/files/pdf/udfoerselsese.pdf  

NYPBL, (2011). Genomförande tidigt i planprocessen. Ny plan- & bygglag - På rätt sätt! Återkallas via: 

http://www.nypbl.se/genomforande-tidigt-i-planprocessen/ Tillgänglig: 2011.12.18. 

SCB, (2010). Grönytor i tätorter. Statistiska centralbyrån, SCB. Återkallas via: 

www.scb.se/statistik/_.../MI0805_2008A01_BR_MIFT0801.pdf Tillgänglig: 2011.06.11. 

Svensson, G. (2011). Konsten att förebygga framtida översvämningar. Sveriges Radio, Vetandets 

värd. Återkallas via: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=412&sida=2 Tillgänglig: 

2011.09.08. 

Svensson, G. (2004). LOD eller åtgärder vid slutet av röret – jämförelse av olika hanteringsprinciper. 

Presentationsmaterial. Återkallas via: 

http://www.swedenviro.se/avlopp&kretslopp/a&kdoku2005/DV_onsdag/Gilbert_Svensson_A&K200

5.pdf Tillgänglig: 2010.08.23.   

Övriga källor 

Olsson, J. (2009). Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut, SMHI: Föredrag vid VA-mässan 

2009.09.24.  



61 
 

Hernebring, C. (2011b). DHI Water and Enviornment AB. Komunikation med Clas Hernebring via Sten 

Blomgren. 2011.04.19. 



Översikt av hydrauliska och hydrologiska effekter, scenario 4-6 BILAGA 1 
 

1 

 

Scenario 4 

 

Figur 1. Kartläggning av hydrauliska effekter på ledningsnätet vid dimensionerande regn, scenario 4. 

 

Figur 2. Kartläggning av översvämningarnas utbredning vid dimensionerande regn, scenario 4. 
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Scenario 5 

 

Figur 3. Kartläggning av hydrauliska effekter på ledningsnätet vid dimensionerande regn, scenario 5.  

 

Figur 4. Kartläggning av översvämningarnas utbredning vid dimensionerande regn, scenario 5. 
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Scenario 6 

 

Figur 5. Kartläggning av hydrauliska effekter på ledningsnätet vid dimensionerande regn, scenario 6. 

 

Figur 6. Kartläggning av översvämningarnas utbredning vid dimensionerande regn, scenario 6. 
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