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Sammanfattning 

För att avleda vattenmassor som bildas från nederbörd har dagvattensystem konstruerats i vårt 

samhälle. Dessa system är byggda efter rådande förhållandena vilket betyder att ledningarna kan 

bli underdimensionerade om regneventen blir större i framtiden vilket de uppskattas göra på 

grund av klimatförändringar. Problem kan även uppstå då ledningsnätet byggs ut och ledningar i 

slutet av ledningsnätet utsätts för större flöden än ledningen är dimensionerad efter.  

Kommuner har ofta dålig vetskap om förhållandena som råder i ledningsnätet vilket betyder att 

verktyg behövs för att undersöka ledningsnätet. Dessa verktyg kan vara modeller som SWMM 

eller Mike Urban som kan modellera flödet i dagvattennät.  

I programmen SWMM och Mike Urban kan brunnar, ledningar, avrinningsområden och regn 

konstrueras. Som grund till programmen används kartor över ledningsnätet samt 

flödesmätningar och regnmätningar som används för att validera modellerna. Det som skiljer 

modellerna är beräkningssätten vilket betyder att modellerna kan få olika resultat för samma 

område. 

Syftet med projektet är att använda SWMM och Mike Urban för att undersöka och kilmatanpassa 

dagvattennätet i Kärrgruvan som är lokaliserat i norra Norberg. Detta område har några kända 

problem som kan användas för att validera modellerna. Modellernas fördelar och nackdelar, 

förmåga att klimatanpassas samt användning för konsulter ska utredas. Examensarbete gjordes i 

samarbete med ÅF, Atkins och Norra Västmalands kommunalteknikförbund. 

Projektet visade att programmet Mike Urbans resultat var mer jämna och logiska än SWMMs där 

resultaten kunde fluktuera oerhört när systemet utsattes för förändringar. Kalibreringen som 

utfördes i detta projekt skulle kunna förbättras vilket antagligen är en bidragande effekt till att 

resultaten i SWMM blev sämre än Mike Urbans resultat. Hade kalibreringen förbättrats hade 

antagligen Horton’s infiltrationsmodell som SWMM bygger på kunna ha anpassats bättre efter 

området och gett mer realistiska resultat. Båda modellerna återspeglade de rådande 

förhållandena väl, men SWMM hanterade implementeringen av förändring sämre än Mike 

Urban. Detta är på grund av att infiltrationen i Mike Urban var konstant medan SWMM byggde 

på Hortons infiltrationsmodell som försämrar infiltrationen allt eftersom. Hade kalibreringen varit 

bättre hade antagligen resultaten blivit mer lika i SWMM och Mike Urban. 
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Abstract 

To be able to divert the stormwater from urban areas, municipalities have built stormwater 

drainage systems which are capable to discharge the stormwater. These systems are often 

designed to function under the conditions at the time the system were built. This means that the 

system can become under-dimensioned if the rain events become bigger in the future which is 

probable according to research about climate change. Problems with the system can also occur 

when the system is expanded and the pipes in the end of the system are exposed to higher flows 

than the system is dimensioned for. 

 

Municipalities are often unaware of the current conditions inside the stormwater systems which 

means that tools are needed to be able to examine the whole system. Effective tools for this task 

can be programs like SWMM or Mike Urban which can model the flow in stormwater systems. 

 

In SWMM and Mike Urban it is possible to create pipes, subcatchments, rains and manholes. The 

input data for the models are maps over the stormwater system as well as measurements of the 

flow and rain which are used to calibrate and validate the models. The main difference between 

the models are the calculation methods which are used and can give different results for the 

same area. 

 

The objective with this project is to use SWMM and Mike Urban to investigate and adapt the 

stormwater system for eventual increases in precipitation from climate change. The stormwater 

system which is going to be studied is located in the northern part of Norberg which is called 

Kärrgruvan. This area has some known problems which can be used to validate the models. 

SWMMs and Mike Urbans pros and cons, capability to adapt to expected climate change as well 

as how it should be used by consultants will be evaluated. The thesis was made in collaboration 

with ÅF, Atkins and NVK. 

 

The project showed that the results in Mike Urban were more consistent and logical than the 

results in SWMM where the values could fluctuate when the system were introduced to changes 

in the rains intensity. The calibration which were used in this project could be improved which is 

a contributing factor to why the results in SWMM were less logical than the results in Mike 

Urban. Had the calibration been improved, Horton’s infiltration modell could probably have been 

adapted better to the environment and the results could then have become more realistic. Both 

modells describe the current conditions well, but SWMM was worse at handeling changes in the 

rain´s intensity compared to Mike Urban. This is because Mike Urban uses a constant infiltration 

rate while Horton’s infiltration modell causes the subcatchments to infiltrate less when we get 

further into the rainevent. Had the calibration been better the results had probably become 

more similar in SWMM and Mike Urban. 
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1 Inledning 
Att avleda dagvatten effektivt är något som har fått allt större tyngd under senare år då kraftiga 

skyfall och dess resulterande konsekvenser har uppmärksammats. För att förhindra att 

översvämningar och dess direkta konsekvenser uppstår är det viktigt att se till att dagvattennätet 

är kapabelt att avleda regnvattnet som ansamlas (Svenskt Vatten P110 2016). Två viktiga delar av 

att hålla dagvattennätet effektivt är att bygga hållbart och byta ut gamla ledningar. 

Att minska översvämningsrisken är något som måste lyftas då oexploaterade områden tas i 

anspråk och ytans egenskaper ändras hävdar Svenskt Vatten P110 (2016). När en ytas egenskaper 

ändras från gräs till asfalt minskar infiltrationen vilket ökar avrinningen från området. När det är 

fråga om nybyggnation ställs allt hårdare krav idag på att byggnaderna ska vara byggda i den 

principen att de har en hållbar dagvattenhantering. Hållbar dagvattenhantering innebär att 

konstruktioner och miljön runtom ska konstrueras så att de kan infiltrera eller fördröja dagvatten 

på plats. Hållbar dagvattenhantering ska på så sätt leda till att byggnaden bidrar med en mindre 

mängd vatten till dagvattennätet vilket kan minska belastningen på både dagvattennätet och 

recipienten. 

Större regnvolymer kan leda till att hållbara system överbelastas och dagvatten måste föras bort 

via dagvattennätet då inte allt vatten kan omhändertas på plats (Svenskt Vatten P110 2016). 

Alltså kan det ofta leda till att nätet nedströms måste uppdateras när större exploaterade 

områden ansluts till dagvattennätet. Det är därför viktigt att dokumentera alla dimensioner i 

nätet ifall att nätet skulle byggas ut. Ibland kan även ledningar bli för gamla vilket kräver att de 

ska bytas ut vilket också är en anledning varför det är viktigt att dokumentera ledningsnätets 

kvalité.  

Men det är inte endast etableringen av nya byggnader och livslängden på en ledning som avgör 

när en ledning ska bytas. Klimatförändringen kan leda till att etablerade system som fungerar i 

nuläget behöva uppgraderas för att behandla ökade regnmängder i framtiden (Rana 2013). 

Klimatförändringar från växthuseffekten leder till att Sverige kommer bli allt varmare och blötare 

då ökad värme leder till ökad evaporation som i sin tur leder till fler och större regn.  

Utöver problem med översvämning kan själva kvaliteten hos vattnet som rinner av vägar, mark 

och tak vara ett problem. Föroreningar från fordon, djur med mera ansamlas på dessa ytor vilket 

betyder att dessa föroreningar förs vidare av vattnet när det regnar. Dessa föroreningar kan 

variera i ett spann mellan tungmetaller och näringsämnen vilket kan vara skadligt för recipienten 

(Svenskt Vatten P110 2016). För att förhindra att recipienten skadas krävs då att någon sorts 

rening utförs. Det är alltså viktigt att skydda recipienten från både kvantitet samt kvalitet. 

För att studera dagvattennätet och råda bot på alla problem som kan uppstå vid utbyggnationer 

eller klimatförändringar kan det vara lämpligt att göra modeller över systemet för att se att allt 

fortlöper som det är menat. Eventuella svagheter hos nätet eller krav på storleken hos en viss 

ledning kan studeras så att nätet kan optimeras. Detta kan hjälpa kommuner att optimera sitt 

dagvattennät med så få ledningsbyten som möjligt. Men modelleringsprogrammen kan även 

användas vid planering av utbyggnationer där avrinningen från vissa områden kan uppskattas 

samtidigt som modellen kan validera om de tänkta ledningsdimensionerna kan vara passande för 

just detta område. 
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Dessa modeller kan utföras av flera program där SWMM och Mike Urban är två program som 

ofta används för att just modellera dagvatten. Dessa två program är de som används mest 

frekvent av konsulter, kommuner och universitet i Sverige vilket är den främsta anledningen till 

att just dessa program användes i projektet. SWMM är ett gratisprogram som fokuserar på 

självfallande dagvattenledningar men kan även användas för kombinerade system eller 

spillvattenledningar (EPA 2015). Mike Urban är ett program som kostar pengar men kan 

användas till analyser av dricksvatten-, dagvatten- och spillvattenledningar (Mike Powered by 

DHIb 2017). Dessa två program ska användas i detta projekt för att undersöka 

klimatförändringarnas effekt på dagvattennätet samt jämföra programmen med varandra.  

Mike Urban har fler användningsområden utanför dagvattennät än SWMM men det är inte 

bredden utanför dagvattenhantering som är intressant i det här projektet. SWMM och Mike 

Urban använder sig utav olika beräkningsmetoder vilket betyder att resultaten kommer skilja sig. 

Anledningen varför det är intressant att jämföra modellerna är för att SWMM är mer 

lättillgängligt för mindre företag då det trotts allt är gratis. Med framtida förändringar hos 

kapaciteter är det också intressant att studera hur programmen förutspår framtiden. Fördelar 

och nackdelar med programmen tas fram för att kunna användas som vägledande material vid 

valet av modell. 

En modell för varje program skapas där programmens hantering av dagvattenmodellering 

jämförs. För att sedan utveckla resultaten multipliceras koefficienter för förmodade ökningar för 

regnintensiteter med de rådande förhållandena. Detta illustrerar hur modellerna förutspår att 

dagvattensystemet påverkas av klimatförändringar.  

Skapandet av modellerna, resultat för rådande förhållanden samt uppskattningar om 

klimatförändringar är de centrala delarna som jämförs i projektet. Med de allt ostabilare 

förhållandena som väntas i framtiden är det viktigt att kommunerna har rätt verktyg för att 

hantera förändringarna. I detta fall är rätt typ av modell ett viktigt redskap vid planering, 

utbyggnationer samt renovering av systemet. 

Målet med projektet är att ta fram rimliga modeller för en fallstudie över området Kärrgruvan 

som är beläget i norra Norberg. Modellerna presenterar dagvattennätet för området och en del 

av projektet är att undersöka klimatförändringarnas effekt på dagvattennätet i dessa modeller. 

Utifrån dessa resultat kan de olika programmen jämföras och generella slutsatser kan dras utifrån 

detta angående programmen samt dagvattensystemet i Kärrgruvan.  
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2 Syfte 
Syftet med projektet hade tre huvudsakliga förgreningar som skulle undersökas i rapporten.  

• Den första delen av syftet var att skapa en modell som var kapabel att återskapa flödet 

som sker i Kärrgruvans ledningsnät för att på så sätt undersöka kapaciteten hos 

systemet och se om det finns eventuella svagheter i dagvattennätet. 

• Denna modell ska sedan undersökas hur den reagerar där uppskattade ökningar i 

framtida regn ska läggas in i modellen. Dessa regn används för att uppskatta hur ökade 

flöden kommer påverka ledningsnätet i kärrgruvan. 

• Denna modellering och klimatanpassning ska utföras i både SWMM och Mike Urban där 

likheter och skillnader ska analyseras för att hitta eventuella svagheter och styrkor hos 

programmen.  

3 Avgränsning 
Meningen med denna rapport är inte att undersöka hur parametrar som råhet påverkar 

resultaten eller att jämföra modellernas olika beräkningsmetoder med varandra. Detta betyder 

att programmens standardinställningar valdes när det kom till beräkningsmetoder samtidigt som 

parametrar får värden utifrån vad handböckerna anvisar även om detta inte stämmer överens 

med värden som skulle kunna mätas i verkligheten. 

För att avgränsa arbetet väljs ett mindre område i norra Norberg. I norra Norberg ligger 

Kärrgruvan som har ett mindre etablerat dagvattennät vilket är passande för detta projekt. Det 

mindre nätet är passande då systemet ska modelleras två gånger och ett mindre system är bra 

för att lättare kunna jämföra skillnader mellan modellerna. Blir nätet allt för stort med allt för 

många avrinningsområden kan även flera flödesmätare vara nödvändiga vilket inte behövs i det 

här fallet då det är relativt få avrinningsområden. Kärrgruvan som illustreras i figur 4 och 5 är ett 

område som är geografiskt avgränsat då det omkringliggande området är kuperat. Det bebodda 

området i sig är beläget så området öster om kärrgruvan lutar mot området medan den västra 

sidan lutar bort från området.  

4 Litteratur 
Att förutspå hur regnevent kommer se ut i framtiden är enligt Dahlström (2010) omöjligt att göra. 

Utifrån trenderna på hur regneventen har ändrats den närmaste tiden kan det avläsas att det 

antagligen kommer regna mer i framtiden. Men hur mycket mer det kommer regna och hur 

trenden kommer fortsätta går det endast att spekulera om.  

Litteratur kring just detta ämne som är en jämförelse av Mike Urban och SWMM kombinerat 

med hur systemen reagerar på ökade regnvolymer finns det brist på. Annars hade aldrig detta 

examensarbete tagits fram om det var ett väl utforskat område som undersöktes. 

Litteratur kring ämnet finns i form av hur SWMM (EPA 2015) och Mike Urban (Mike Powered by 

DHIb 2017) fungerar samt Svenskt Vattens böcker om dimensionering (Svenskt Vatten P110 2016) 

(Svenskt Vatten P104 2011). Problemet är dock att det redan är allmänt känt att dessa program 

fungerar annars hade de inte använts. Målet är alltså att hitta litteratur där SWMM och Mike 

Urban har använts till ett liknande ändamål där ökningar av regnvolym har implementerats. 

Ett examensarbete med ett liknande syfte men som endast riktade in sig på SWMM var Anne 

Girtz examensarbete ”Hydraulic and Hydrodynamic Stormwater Model for the Västanfors area of 
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the Municipality of Fagersta, Sweden: Climate Change Impacts and Future Stormwater 

Management” (Girtz 2017). I detta examensarbete valdes ett mindre område i Fagersta ut för att 

klimatanpassas med SWMM. Samma ökningar av regnintensitet har använts i Girtz 

examensarbete och detta arbete.  

I sitt examensarbete mättes flöden och regn i området och modellen kalibrerades sedan efter 

detta för att de ökade regnintensiteterna skulle kunna användas för att testa ledningsnätet. Hur 

kalibreringen utfördes lyfts inte fram i rapporten men den resulterande mängden ledningar som 

dömdes ut framfördes i resultatdelen.  

Enligt Girtz rapport dömdes ca 60% av ledningsnätet ut vid nuläget och antalet överbelastade 

ledningar ökar endast med några få procent då regnintensiteten ökar med upp till 40%. Hur 

volymen reagerar på detta har inte implementerats i rapporten vilket betyder att resultatet blir 

att större skillnader i regnintensitet inte påverkar just detta nät till någon större grad. 

Infiltrationsmodellen som användes var Green-Ampt soil infiltration method som inte 

kalibrerades utifrån de specifika avrinningsområdena utan använde endast de förinställda 

värdena för infiltration för att förenkla hanteringen av modellen. 

Gustaf Josefsson presenterade sitt examensarbete 2013 där han undersökte SWMM och Mike 

Urbans förmåga att modellera snösmältningsförlopp i ett urbant avrinningsområde (Josefsson 

2013). Josefsson förklarar i rapporten att den största skillnaden mellan modellerna var att 

SWMM använder sig av en tidsberoende graddagskoefficient som tar hänsyn till att snö smälter 

snabbare på våren än på vintern. MOUSENAM-modellen som Mike Urban använder sig av 

kombinerades även med en tid-areametod för att kunna beskriva avrinningen från impermeabla 

ytor. 

Rapporten (Josefsson 2013) visade att MOUSENAM-modellen kombinerat med tid-areamodellen 

klarade av att modellera snösmältningen bäst av de båda modellerna enligt uppmätta värden. 

MOUSENAM + tid-areamodellen modellerade upp 97% av den uppmätta volymen medan SWMM 

modellerade 242%. Båda modellerna överskattade toppflödet men MOUSENAM + Tid-

areamodellen var även här närmare än SWMM jämfört med verkligheten. 

I rapporten ”Model structure uncertainty in urban drainage models for green areas” (Broekhizen 

et.al 2017) undersöktes skillnaden mellan SWMM och MOUSE RDII (Rainfall-Dependent 

Infiltration and Inflow) vid längre simulationer av grönområden. I undersökningen visade det sig 

att MOUSE RDII (Rainfall-Dependent Infiltration and Inflow) är mer känslig när det kommer till 

ändring i djupet hos avrinningsområdet och genererar mer dagvatten ut från ytan.  
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5 Bakgrund 

5.1 Dagvatten 

Dagvatten är något som har hanterats under en relativt kort tid i människans historia. Med 

dagvatten menas regn och smältvatten från snö som rinner av till exempel vägar, tak och 

naturmark. Alltså är dagvatten ursprungligen nederbörd. Nederbörd kan leda till översvämningar 

och egentligen är översvämningar ett problem som alltid funnits och de kan orsaka stora skador. 

Men det är inte endast översvämningar som är ett problem med dagvatten menar Baralkiewicz 

et.al (2014). Eftersom dagvatten är vatten som rinner av bland annat tak och vägar betyder det 

att vattnet tar med sig föroreningar från dessa ytor. Föroreningarna kan vara bland annat 

tungmetaller, gummirester, läckage från bilar och näringsämnen från djur  

Urbaniseringen på senare tid har lett till att dagvatten har blivit ett större problem. 

Ombyggnationer där grönytor omvandlas till hårdgjorda ytor leder till att större vattenvolymer 

rinner av från samma area. Anledningen till detta ska förklaras under rubriken 

”Avrinningskoefficient”.  

Svenskt Vatten P110 (2016) förklarar att uppsamlingen av dagvatten normalt via 

dagvattenbrunnar, stuprör eller så leds det ut i naturen där det kan infiltrera naturligt eller ledas 

bort av naturliga vattensystem. Det dagvatten som samlas upp i systemet kan dock ledas på två 

olika sätt som kallas för separata eller kombinerade system.  

Ett kombinerat system är ett ledningssystem där dagvattnet samlas upp och förs sedan samman 

med spillvattensystemet. Detta betyder att dagvattnet leds till reningsverket vilket kommer rena 

dagvattnet till en viss grad (Svenskt Vatten P110 2016). Under perioder med mycket nederbörd 

eller där stora mängder smältvatten tillförs kommer reningsverket och ledningsnätet 

överbelastas. Kvantiteten vatten kommer alltså fluktuera under året vilket kan vara svårt att 

dimensionera systemet efter. För att förhindra att systemet överbelastas adderas ofta 

bräddningsstationer till systemet. Dessa bräddningsstationer är platser där spill- och dagvatten 

kan släppas ut i naturen orenat. 

Det separata systemet leder vattnet direkt från uppsamling till recipienten (Svenskt Vatten P110 

2016). Detta leder till att belastningen på spillvattennätet och reningsverket minskar då 

dagvattnet går direkt ut till recipienten. Systemet kan vara fördelaktigt när det gäller hanteringen 

av kvantitet då reningsverket slipper de fluktuerande mängderna vatten under årets gång med 

snösmältning och nederbörd. Men detsamma gäller inte kvaliteten då vattnet aldrig går igenom 

reningsverket. 

Enligt miljöbalken 9 kap 2, 7 §§ finns det krav på dagvatten, uppfylls dessa krav kan dagvattnet 

räknas som spillvatten vilket betyder att rening krävs för att förhindra att olägenhet för 

människors hälsa eller miljö uppstår (MB 1998:808). Dagvattnet i det kombinerade systemet 

genomgår en rening då det förs genom reningsverket men vid bräddningspunkter kan vatten 

avvika utan att renas om flödena är för stora. 

För det separata systemet finns alternativ till rening utav dagvatten som kan utföras innan 

uppsamlingen utav dagvatten eller vid utsläppspunkten  (Svenskt vatten P110 2016). Reningen 

består oftast av ett dike, våtmark eller en uppsamlingsdamm där partiklar anrikas. Detta leder 

dessvärre till att dessa system måste rengöras kontinuerligt. Det som omhändertas är en 

koncentrerad form av föroreningar som måste behandlas. Vid större flöden kan vatten gå igenom 
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dessa system orenat och ta med sig föroreningar. Om möjligt föredras det att släppa ut dagvatten 

med låga koncentrationer av föroreningar direkt i naturen där människor eller miljön inte 

kommer ta skada av föroreningarna. 

Det som är gemensamt för både det separata och det kombinerade systemet är att stora 

kvantiteter av vatten kan påverka kvaliteten hos vatten (Svenskt Vatten P110 2016). Större 

flöden leder till att koncentrationen av föroreningar minskar, men föroreningarna kan ledas förbi 

det område där vattnet är menat att renas om flödet blir för stort. Detta betyder att det är viktigt 

att systemet har rätt dimensioner för att främja kvaliteten hos vattnet.  

5.1.1 Dimensionerande regn  

När man dimensionerar dagvattennätet för ett område är det dimensionerande regnet en viktig 

del i dimensioneringsprocessen. Det dimensionerande regnet är intensiteten som används för 

nederbörden vilket varierar beroende på återkomsttid och längden av regneventet (Svenskt 

Vatten P104 2011). Intensiteten kan mätas i liter per sekund och hektar. Generellt mäts 

intensiteten i volym per tid vilket kan vara till exempel liter per sekund och hektar eller mm/h. 

Intensiteten kan kombineras med arean av ett område och avrinningskoefficienten för att 

beräkna flödet av vatten ut från en yta. 

Det dimensionerande regnet är det regn som används för att dimensionera dagvattensystemet 

för att klara av just det dimensionerande regnet. Regnets intensitet varierar beroende på 

områdets egenskaper och om det finns till exempel skyddsvärda byggnader på området (Svenskt 

Vatten P104 2011). Om ett område måste skyddas mot översvämning används ett regn med 

högre intensitet. Generellt är intensiteten för det dimensionerande regnet större i centrala delar 

av städer än ute på lansbyggden då det finns mer hårdgjorda ytor och fler skyddsvärda objekt i 

centrala delar av städer vilket betyder att systemen måste klara av större flöden. Det finns ingen 

övre gräns för intensitet vilket betyder att det alltid kommer finnas en risk för översvämning, 

men denna risk kan sänkas med en högre återkomsttid. 

Återkomsttiden är den statistiska längden det tar för en viss regnintensitet att återkomma 

(Svenskt Vatten P104 2011). Om det tar lång tid för ett regn att återkomma leder det till att 

intensiteten hos nederbörden blir högre då ett regn med extrem intensitet är ovanligare än ett 

regn med låg intensitet. Detta betyder inte att ett regn med till exempel tio års återkomsttid 

endast kan ske var tionde år. Ett regn med tio års regnintensitet kan ske två gånger på ett år men 

statistiskt sett är det en låg chans att detta skulle inträffa. Nedan i tabell 1 visas sannolikheten att 

vissa regn uppstår inom ett visst tidsspann.  

Tabell 1: Sannolikhet för att en händelse inträffar under en given observationsperiod för olika 

återkomsttider (Svenskt Vatten P110 2016). 

Återkomsttid Sannolikhet 
under 5 år 

Sannolikhet 
under 10 år 

Sannolikhet 
under 20 år 

Sannolikhet 
under 50 år 

Sannolikhet 
under 100 år 

5 år 67% 89% 99% 100% 100% 

10 år 41% 65% 88% 99% 100% 

20 år 23% 40% 64% 92% 99% 

50 år 10% 18% 33% 64% 87% 

100 år 5% 10% 18% 39% 63% 

500 år 1% 2% 4% 10% 18% 

1000 år <1% 1% 2% 5% 10% 
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Vilken återkomsttid som ett visst område ska dimensioneras efter bestäms beroende på vad 

området ska användas till. En typ av översvämningstillåtenhet används där känsliga områden 

(sjukhus) måste dimensioneras efter längre återkomsttider då det inte får ske en översvämning 

på platsen. Parametrar som vägs in i områdets känslighet kan vara infrastruktur, ekonomiskt 

värde och topografin hos området.  

Längden på ett regn brukar också visa en skillnad i intensitet. Det tenderar generellt vara som så 

att regn med en viss återkomsttid och en längre varaktighet har lägre intensitet än ett annat regn 

med samma återkomsttid och kortare varaktighet (Lidström 2013). 

Återkomsttid och regnets längd kan användas för att beräkna intensiteten med hjälp av följande 

formel (Dahlstöm 2010). 

2
)ln(

190
98,0

3 
R

R

T

T
ÅI       Formel 1 

• I står för regnintensiteten (l/s,ha).  

• Å står för återkomsttid (månader).  

• TR står för regnvaraktighet (minuter).  

Dahlströms ekvation är framtagen av Bengt Dahlström och han presenterade denna i en rapport 

2010 (Dahlström 2010). Formeln är framtagen med hjälp av en molnfysikalisk betraktelse samt 

statistik som har tagits fram från flera städer runtom i Sverige. Återkomsttider mellan ett halvt år 

och 10 år har använts med en varaktighet på 5 min till 24 timmar. Sammanlagt har 2929 värden 

använts för att ta fram statistik som kunde plottas för att få fram ett sammanhang som formeln 

har producerats från.  

Återkomsttid och varaktigheten hos regnet har också använts för att skapa ett diagram som kan 

avläsas för att få ut en ungefärlig intensitet för regnet som kan ses i figur 1. Men eftersom att 

mer exakta värden ska användas i projektet används formeln vid beräkning av regnintensiteten. 
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Figur 1: intensitets-varaktighetskurvor baserade på Dahlström (2010).  

Tidigare har Svenskt Vattens P110 (2016) använts som källa. Boken P110 är en 

dimensioneringsanvisning som sammanställt ekvationer och förklaringar för hur dag-, drän- och 

spillvatten ska avledas. Denna litteratur är alltså användbar vid arbete kring avledning men det 

finns även andra liknande sammanställningar som till exempel P104 som riktar in sig på 

nederbörd. Dessa böcker från Svenskt Vatten är grunden i de flesta arbeten som har att göra med 

vatten och avlopp i Sverige. Böckerna är alltså viktiga inom allt dimensionerande arbete med alla 

typer av vatten och används  i konsultbranschen, kommunala arbeten och på universitet runtom i 

Sverige.  

För att kalibrera modellen används ett känt regn för att få modellen att stämma med 

verkligheten. Det regn som sedan ska modelleras är ett regn med fem års återkomsttid då 

området till största del är tät bostadsbebyggelse.  Tät bostadsbebyggelse ska dimensioneras efter 

just denna återkomsttid vilket är ledande i det här fallet (Svenskt Vattens P110 2016). Detta krav 

på just fem års återkomsttid är en period som är satt som skydd för att vatten inte ska förstöra 

byggnader eller undvika rening. Det finns två andra krav på återkomsttider som är för ”gles 

bostadsbebyggelse” på två år och för ”centrum- och affärsområde” på tio år. Desto mer centralt 

området är desto högre återkomsttid krävs för dimensioneringen (Svensk vatten P110 2016). 

Detta är på grund av att centrala delar av städerna har mer hårdgjorda ytor och skyddsvärda 

objekt.  

För att bestämma regnvaraktigheten kan olika argument om skyddsfaktorer användas för att få 

fram en lämplig tid. Med skyddsfaktor menasatt en lägre regnvaraktighet skulle sättas på grund 

av att objekt vars närområde absolut inte får svämma över finns i området (Svenskt Vatten P110 

2016). Något sjukhus eller liknande ”skyddsvärd byggnad” finns inte i området och tack vare 

lutningen hos området skulle översvämning i området påverka endast ett fåtal bostäder. En 
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annan metod för att beräkna regnvaraktigheten är att sätta tiden det tar för hela området att 

bidra med vatten som regnvaraktigheten för området. Detta är för att maxflödet vid den 

rationella metoden inträffar när hela området bidrar med vatten. Den tid det tar för hela 

området att bidra räknades fram med hjälp av P110 där det finns satta hastigheter för vatten i 

mark och ledningar. Tiden det tar för hela området att bidra med vatten var tjugo minuter. Dessa 

tjugo minuter används kombinerat med klimatkoefficienterna. Men två till varaktigheter på tio 

minuter och fyrtio minuter används också för att studera hur varaktigheten av regnet kan 

påverka dagvattenmodellen.  

När regn modelleras kan de utformas som ett så kallat CDS-regn (Chicago Design Storm) eller 

blockregn. CDS-regn är regn med varierande intensitet medan blockregn har konstant intensitet. 

Tack vare att regnen utformas olika ger de också olika resultat där CDS-regnen med sin varierade 

intensitet ofta ger större hydrauliska konsekvenser. Därför brukar CDS-regn rekommenderas vid 

dimensionering (Viklander 2014).  

5.1.2 Avrinningskoefficient 

Avrinningskoefficienten är den koefficient som ges till ytor som representerar den procentuella 

andelen av allt regnvatten som rinner av en viss yta (Tegelberg et.al 2013). Koefficienten är alltså 

en typ av reduktionsfaktor som används vid flödesberäkning för att visa förlusten av vatten på 

grund av bland annat infiltration och avdunstning. En förenklad typ av flödesberäkning visas 

nedan i formel 2. Avrinningskoefficienten varierar främst beroende på ytans egenskaper där en 

hård homogen yta som ett tak har en hög förmåga att få vatten att rinna av vilket leder till en hög 

koefficient. Ett skogsområde där vattnet har chans att infiltrera ner i marken, på så sätt minskar 

avrinning från ytan, har en lägre koefficient.  

Självklart är lutningen och vattenmättnaden hos ytan viktiga parametrar som också spelar roll 

men det som främst brukar påverka vilken koefficient ytan får är ytans permeabilitet. 

Permeabilitet är genomsläpplighet, alltså ett materials förmåga att låta vatten infiltrera 

(Tegelberg et.al 2013). Lägre permeabilitet leder till mer avrinning vilket leder till att om en yta 

får ett nytt syfte och marken byggs om från gräs till asfalt så kommer mer vatten att rinna av 

ytan. Avrinningskoefficienter kan vara svåra att uppskatta om området har varierande 

egenskaper. Ofta kan en gemensam avrinningskoefficient ges till ett område vilket baseras på 

uppskattningar utifrån flygfoton eller detaljplaner. Utifrån dessa flygfoton kan till exempel 

lutningar eller liknande som kan öka avrinningen vara svåra att uppskatta och höjddata kan 

därför vara ett bra redskap. Det betyder att flera uppskattningar om ytors koefficienter binds 

samman vilket ger ett rent teoretiskt värde.  

5.1.3 Avrinningsområde 

Avrinningsområdet är den yta som avrinning av vatten sker från (Lidström 2013). Denna yta har 

flera parametrar som måste implementeras när avrinningen beräknas. Parametrar kan vara till 

exempel arean, avrinningskoefficienten, lutning, topografi och vattenmättnaden. De viktigaste 

parametrarna är dock avrinningskoefficienten och arean vilket är två parametrar som används för 

att beräkna flödet av en yta enligt enklare beräkningsmetoder. Hur arean, regnintensiteten och 

avrinningskoefficienten kan användas för att beräkna flödet från en mindre yta illustreras i formel 

2. Denna beräkningsmetod kallas för rationella metoden och presenteras av Lyngfelt (1981). Den 

rationella metoden är en rent dimensionerande beräkningsmetod och använder sig av blockregn. 

Dessa regn har en konstant intensitet som nederbörd inte har i verkligheten. Detta betyder att 

flödet som beräknas blir ett rent teoretiskt värde. 
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 IAQ         Formel 2 

• Q står för flöde (m3/s). 

• A är arean för avrinningsområdet (m2). 

• I är regnintensiteten (l/s,ha).  

• φ är avrinningskoefficienten.  

I projektet delas ytor in beroende på egenskaper och vilken punkt området mynnar i. Detta 

betyder att områdets lutning och brunnarnas placering noga måste undersökas så att rätt 

område avleds till rätt plats. Underlaget måste också granskas så att de tak som är anslutna 

direkt till nätet får rätt avrinningskoefficient.  

5.1.4 Dimensionerande flöde 

Vid mindre beräkningar av flöden från små avrinningsområden som en parkering eller liknande 

kan ekvationen från formel 2 användas. Men blir avrinningsområdena större och beräkningarna 

behöver bli mer noggranna som det  krävs för Norberg så behövs mer avancerade ekvationer 

som implementerar andra parametrar. Dessa ekvationer presenteras i formel 6 och 7. 

En parameter som måste tas med i beräkningarna är hur vattnet rinner. En yta har en viss 

avrinningskoefficient men om vattnet rinner från till exempel ett tak, över en gräsmatta och 

sedan ner i en brunn så blir avrinningskoefficienten problematisk att bestämma. Ett tak har oftast 

en koefficient runt 0,9 medan gräs har en koefficient på drygt 0,1. Detta betyder att om vattnet 

först rinner på ett tak och sedan på gräsmattan så kommer koefficienten gå mot 0,1 desto längre 

vattnet rinner på just gräsmattan.  

En viktig del av projektet är att veta vilken yta som bidrar till varje dagvattenbrunn. För att kunna 

konstruera de områden som bidrar till de olika brunnarna delas först hela närområdet upp i 

mindre sektioner där lutningen avgör vilket område som tillhör en specifik brunn. Men att endast 

utgå ifrån höjddata och rita upp områden på en karta kommer inte skapa en realistisk modell.  

För att de avrinningsområden som ritas upp ska kunna valideras krävs det en mängd platsbesök 

där varje avrinningsområde studeras för att se om verkligheten stämmer överens med datan. I 

verkligheten kan det finnas barriärer som förhindrar att vattnet tar sig dit man har markerat i 

programmet vilket kan vara svårt att se genom att endast studera höjddata.  

Metoden att få till passande avrinningsområden är alltså att först skapa stora avrinningsområden 

utifrån lutningarna i höjddatan. Efter att avrinningsområdena ritats ut utförs sedan platsbesök 

som avgöra om vissa ytor verkligen kan ta sig fram till brunnen eller om ytan ska förminskas. En 

yta kan se ut att luta ner mot en viss brunn men när platsbesök utförs kan det visa sig att mellan 

ytan och brunnen befinner det sig ett svackdike som gör att denna yta aldrig kommer kunna 

bidra med vatten till brunnen. Varje avrinningsområde besöktes en gång för att ändra parametrar 

som areor och avrinningskoefficienter. Ytterligare ändringar utfördes sedan med hjälp av 

kalibrering av modellerna. 
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5.1.5 Klimatfaktorn 

På grund av industrialismens intåg har utsläpp lett till att växthuseffekten förstärkts. 

Förstärkningen av växthuseffekten leder till högre medeltemperatur runt om i världen och 

således katalyseras den hydrologiska cykeln vilket leder till att det kommer regna allt mer i 

framtiden här i Sverige (Dahlström 2006). Detta betyder att när system byggs idag måste de 

klimatanpassas och på så sätt överdimensioneras i nuläget för att klara av framtida volymer och 

flöden som kommer produceras vid de ökade regnfallen.  

Dagvattennät som har funnits en längre tid kan vara hårt belastade tack vare att systemet byggts 

ut och kommer därför ligga i riskzonen för överbelastning vid en eventuell klimatförändring. Det 

är därför viktigt att ta fram data över hur regnintensiteten förväntas öka de kommande åren och 

utifrån denna data ta fram en koefficient som kan multipliceras med den rådande intensiteten för 

att beräkna framtida regn.  

Enligt studier gjorda av SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute) och Danmarks 

Tekniska Universitet (Arnbjerg-Nielsen 2008), som presenterades i Svenskt Vatten P104 (2011), 

förväntas intensiteten för regn att öka oberoende återkomsttid medan intervallerna mellan 

regnskurarna kommer att minska. I framtiden förväntas regn ha en ökad frekvens som är 

procentuell beroende på återkomsttiden. Detta varierar även beroende på geografisk lokalisering 

vilket kan avläsas nedan i tabellen. 

Tabell 2: Framtida nederbördsökning i slutet av detta århundrade tolkat från SMHIs scenariodata 

(smhi.se/ 2010-05-05). Utsläppsscenarier: SRES A2 och SRES B2 (IPCC, 2000) 

 Ökning av maximal 
nederbördsintensitet1, 

(%) 

Ökning av 
årsnederbördsvolym, 

(%) 

Ökning av 
vinternederbördsvolym, 

(%) 

Västra 
Götaland 

20-30 20 50-60 

Övr. Götaland 
Svealand 

S. Norrland 

 
10-20 

 
10 

 
50-60 

N. Norrland 5-10 10 50-60 

1: Med maximal nederbördsintensitet menas medelvärdet för årliga maxima under en 30-

årsperiod för nederbördsintensitet under 30 minuter. 

För att undersöka hur regnintensiteten kommer att ändras inför framtiden har Danmarks 

Tekniska Universitet gjort omfattande undersökningar på större regnevent (Svenskt Vatten P104 

2011). Syftet med detta är att ta fram koefficienter som kan multipliceras med dagens 

regnintensitet för att dimensionera dagvattennät inför framtida regnevent. Tabellen nedan visar   

den procentuella ökningen hos regn beroende på återkomsttid vilket danskarna kom fram till i sin 

forskning (Svenskt Vatten P104 2011). Denna studie är den som används i svenska P104 och är 

därför den mest relevanta till detta projekt då det är den närmaste och mest pålitliga studie som 

utförts.  
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Tabell 3: Danskt förslag till klimatfaktorer vid dimensionering och analys av dagvattensystem för 

en förväntad teknisk livslängd på 100 år (Arnbjerg-Nielsen 2008). 

Dimensionerande 
återkomsttid 

2 år 10 år 100 år 

Klimatfaktorn 1,2 1,3 1,4 

 

Tabell 3 visar klimatfaktorer som borde användas vid olika dimensionerande återkomsttider. 

Detta betyder att om systemet dimensioneras efter en återkomsttid på 10 år borde en faktor på 

1,3 multipliceras till intensiteten. Detta betyder att egentligen borde endast en koefficient 

användas för att dimensionera ett system. 

Det råder delade meningar huruvida framtida ökningar hos regnevent kan uppskattas (Dahlström 

2006). Om tidigare regnevent jämförs med de nuvarande går det att utläsa att regnen tenderar 

att bli allt mer intensiva i framtiden enligt Dahlström. Men exakt hur mycket intensivare 

nederbördseventen blir är mer utav en uppskattning. Därför bör inte koefficienterna från tabell 3 

användas som ett mått på regnintensitetens ökning för de dimensionerande återkomsttiderna 

utan de borde snare användas som mått på hur systemet reagerar med en viss procentuell 

ökning hos regnintensiteten.  

Detta upplägg med klimatfaktorer användes vid ett examensarbete på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm av Anne Girtz (Girtz 2017). I sitt examensarbete undersökte Girtz hur ett 

mindre dagvattennät skulle påverkas enligt SWMM av ökade regnmängder från faktorerna som 

illustreras i tabell 3.  

5.1.6 Green infrastucture 

”Green infrastructure”, eller om man försvenskar det kan man kalla det för ”grön infrastruktur”, 

är egentligen ett steg tillbaka i utvecklingen som ska driva oss framåt. Som nämnts ovan har 

urbanisering lett till att större ytor har hårdlagts vilket har ökat avrinningen från ytorna. Vattnet 

leds sedan bort via dagvattensystemet som mynnar i att mer och mer vatten leds nedströms. 

Detta skapar även problem med minskad grundvattenbildning då en mindre mängd vatten tillåts 

infiltrera på plats. 

I längden är det inte hållbart att bygga ut systemet och bara skicka problemet vidare nedströms 

eftersom att det kommer leda till att systemet nedströms någon gång kommer att bli 

underdimensionerat. När systemet blir underdimensionerat måste dessa ledningar bytas ut vilket 

leder till att när systemet byggs ut måste det samtidigt bytas ut. För tillfället är 

fördröjningsanläggningar ett av de vanligaste alternativen för att ge ett dagvattensystem extra liv 

vilket förklaras nedan utifrån (Löfgren 2016).  

Problemet med att systemet nedströms blir underdimensionerat har lett till att grön infrastruktur 

har blivit allt större. Grön infrastruktur är implementeringen av gröna ytor och infiltration i 

stadsmiljön vilket skapar en symbios mellan hårda och gröna ytor (Löfgren 2016). Meningen är 

att denna gröna infrastruktur ska ta hand om vatten så nära källan som möjligt. Dessa gröna ytor 

kan vara våtmarker, gröna tak, fördröjningsdiken, gräsmattor eller andra platser där regnvattnet 

kan naturligt infiltrera ner till grundvattnet eller avdunsta.  
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Att implementera grön infrastruktur har lett till att vissa konstruktioner kan bli nästintill 

”oberoende” när det kommer till dagvatten vid mindre regnfall. Alltså bidrar inte byggnaden med 

dagvatten till dagvattennätet. Denna gröna infrastruktur installeras ofta med en typ av 

bräddavlopp där dagvatten från större skyfall kan ledas bort till ledningsnätet när den gröna 

infrastrukturen svämmar över (Löfgren 2016).  

Implementationen av grön infrastruktur leder alltså till att nätet kan byggas ut utan att påfresta 

nätet nedströms (Löfgren 2016). Men grön infrastruktur kan också implementeras in i ett 

underdimensionerat system för att undvika att man måste vara tvungen att byta ut delar av 

systemet nedströms. Om en dagvattenledning har dragits under ett grönområde kan ledningen 

brytas upp för att skapa ett dike över grönområdet där vatten kan infiltrera ner i marken. Diket 

minskar inte endast volymen av vatten utan fungerar även som en fördröjningsanläggning som 

fylls upp vid stora flöden och minskar på så sätt belastningen på ledningarna.  

Meningen med grön infrastruktur är att göra områden mer motståndskraftiga mot 

översvämningar (Löfgren 2016). Detta kan vara att lämna kvar gröna ytor i staden istället för att 

lägga asfalt så att dessa gröna ytor kan främja ekologisk mångfald samt absorbera vatten. Det kan 

också vara konstruktioner eller något så simpelt som att plantera ett träd för att detta träd ska ta 

upp vatten samt föroreningar från sitt närområde (Firehock et.al 2015). Konstruktioner kan vara 

belägna innan, i eller efter själva dagvattensystemet. Några användbara 

dagvattenhanteringssystem beskrivs nedan.  

Grönt tak: Växter placeras på tak där de planteras på mattor. Dessa växter är till för att hantera 

mindre mängder regn och för att minska maxflödet från taken (Zaremba et.al 2016). Växterna 

ökar evaporation och absorberar vatten. Kvantiteten påverkas positivt i syn på 

dagvattenhantering men det samma gäller inte kvalitén. Föroreningar kan nämligen tillföras till 

vattnet från materialet växterna växer ur eller gödlset som används för att ge växterna näring. 

Detta system är självklart placerat före själva anslutningen till dagvattensystemet då det är 

beläget på tak.  

Svackdiken: Ett svackdike är ett brett dike med låg lutning och stor våt perimeter som tar bort 

större partiklar från vattnet och ge en viss rening samtidigt som den ger plats för infiltration 

(Theland, 2014). Vattnet leds ofta via ett svackdike innan det leds in i dagvattensystemet. Men 

det är inget som säger att ett svackdike inte kan vara placerat efter dagvattensystemet, eller att 

dagvattensystemet kan öppnas i mitten och leds genom ett svackdike för att sedan återigen ledas 

ner i ledningsnätet.  

Infiltrationsytor: Permeabla ytor kanvara permeabel asfalt, grusområden, gräsområden eller 

stenlagda ytor som tillåter infiltration (Haeggblom et.al 2016). Meningen med dessa ytor är att 

vatten ska kunna ledas till dessa ytor för att sedan ge vattnet en möjlighet att infiltrera ner till 

grundvattnet. Detta ska alltså förhindra att vattnet behöver ledas bort med hjälp av 

dagvattennätet. Vid större regnevent kan dessa system överbelastas relativt fort vilket betyder 

att det kan vara nödvändigt att ha en bräddpunkt som kan leda vattnet till dagvattensystemet. 

Fördröjningsanläggning: Fördröjningsanläggningar kan utformas på flera sätt vilket ofta varierar 

beroende på miljöns utformning. Fördröjningsanläggningar kan konstrueras som dammar som 

ska lagra stora volymer vid större regnevent eller så kan de konstrueras som magasin under jord 

med samma uppgift (Löfgren 2016). Konstruktioner under jord kan inte riktigt ses som grön 

infrastruktur då det inte bidrar till ”naturlig” fördröjning, infiltration eller rening. Men det kan 
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vara ett användbart redskap om det inte finns plats ovan jord. Magasinen under jord kan 

konstrueras på flera olika sätt men en teknik är att sammanlänka större ledningar vilket skapar 

ett magasin. Meningen är att ha en stor volym som kan fyllas vid behov. Dessa system är inte 

menade att förbättra kvalitén hos vattnet men de jämnar ut maxflödet samt motverkar 

översvämning nedströms. Dessa magasin eller dammar kan vara placerade i början av ett system, 

i mitten av systemet eller i slutet. Det är helt upp till behovet vid just den tänkta platsen.  

Det är flexibiliteten som gör dagvattensystem och grön infrastruktur ganska unikt. Det finns inget 

som säger exakt hur de olika komponenterna hos ett dagvattennät måste vara placerade så länge 

det fungerar. Detta öppnar upp för unika lösningar från plats till plats.  

När ett dagvattennät undersöks är det därför viktigt att undersöka hur ledningarna går så att 

istället för att endast byta ut ledningar nedströms så kan fördröjning uppströms ge nytt liv till 

nätet i helhet. Möjligheten att sätta upp hinder i diken för att fördröja flöden, omvandla 

ledningar till diken för att på så sätt öppna upp för infiltration samt implementationen av gröna 

ytor är nyckeln till att minska belastningen på dagvattennätet (Löfgren 2016).  

5.1.7 Modellering, kapacitet och dimensionering av ett ledningsnät 

För att följa ett dagvattensystem och undersöka belastningen hos detta kan en modellering av 

systemet vara en nödvändig metod istället för att utgå från överbelastningar som är så pass stora 

att de kan uppfattas från marknivå. Eftersom att de flesta dagvattensystemet befinner sig under 

jord kan det vara svårt att följa systemet och från marknivå märks oftast bara problem om en 

översvämning sker.  

För att säkerställa att dagvattennätet håller god kvalitet krävs det att ledningarna i nätet byts ut 

med jämna mellanrum när dess livslängd börjar nå sitt slut. Det finns många olika typer av 

ledningar där betong och plast är de vanligaste typerna av ledningar när det kommer till 

dagvattenledningar (Malm et al. 2011). Livslängden på dessa illustreras i tabellen nedan. 

Livslängden eller behovet av utbyte brukar bero på att kvalitén hos ledningen försämras på grund 

av rotintrång, sättningar, sprickor eller rentav kollaps hos ledningen.  

Som tidigare nämnts dimensioneras systemet utifrån vissa återkomsttider för regn där områden 

som inte får svämma över dimensioneras efter en hög återkomsttid. Dessvärre kan inte ett 

system överdimensioneras för mycket och även om man skulle göra det finns det alltid större 

regn. Dimensionerar man till exempel ett system efter hundraårsregn, vilket är enormt, kan det 

fortfarande komma regn med en återkomsttid på tusen år.  

Detta betyder att alla system någon gång kommer att svämma över men det man vill veta är om 

systemet fortfarande klarar av ett regn som det är dimensionerat för. Det är detta modeller kan 

användas där dimensionerna hos systemet, avrinningsområden, avrinningskoefficienter och 

intensiteten kombineras för att ge en bild över systemet. Modelleringen kan på så sätt visa hur 

varje ledning ter sig och exakt var den svaga länken i nätet befinner sig.  

Dessvärre är det oftast inte simpelt att modellera ett område eftersom att en stor mängd 

antaganden måste göras. För att modellen inte enbart ska baseras på antaganden är bland annat 

platsbesök nödvändiga för att förstå hur området hör ihop i verkligheten. Stora mängder data om 

höjder, dimensioner, lutningar, avrinningskoefficienter och areor måste också införskaffas innan 

modellen kan skapas. Det krävs därför en stor mängd förarbete innan konstruktionen av 

modellen kan påbörjas. 



 

 

 

15 

 

När ett ledningsnät dimensioneras efter ett visst flöde måste ledningen överdimensioneras med 

en faktor på 1,5 (Svenskt Vatten P110 2016). Alltså ska flödet eller den så kallade kapaciteten 

vara 66% av den fulla ledningen. Detta betyder att den optimala ledningen är något 

överdimensionerad som skydd för att förhindra att översvämning sker då oväntade flöden 

uppstår på grund av felberäkningar eller kommande klimatfaktorer. Skulle maxflödet för det 

dimensionerande regnet befinna sig under 66% är ledningen överdimensionerad vilket kan skapa 

problem med självrensning om normalflödet är litet. Denna faktor på 1,5 ska inte blandas ihop 

med klimatfaktorn på 1,25. Dessa faktorer är två separata faktorer som kombineras med det 

beräknade flödet för att säkerställa att ledningarna som anläggs får rätt dimension. 

Eftersom att ledningsdimensionerna är satta i vissa bestämda spann kan detta betyda att det inte 

alltid går att hitta en ledning som har en kapacitet 1,5 gånger större än flödet. Som ledning från 

Svenskt Vatten P110 finns det som regel att om det dimensionerande flödet skulle överstiga 80% 

av ledningens kapacitet bör en större ledning väljas istället. Detta betyder att ett optimalt flöde i 

en ledning ligger mellan 66% och 80% av den fulla kapaciteten.  

Kapacitet är något som beräknas av programmen som ska användas för modellering och ges i 

utifrån ekvationen som visas i formel 3: 

Qmaxflöde/Qfull        Formel 3 

• Qmaxflöde är det maximala flödet som uppstår i en viss ledning.  

• Qfull är det maximala flödet som modellen anser att just denna ledning kan ha.  

Detta betyder att om modellen anser att en viss ledning kan maximalt ha flödet 10 l/s och 

maxflödet vid ett visst regn blir 6 l/s så blir den resulterande kapaciteten 0,6. Detta är alltså en 

simpel procentuell beräkning som det mesta av resultaten baseras på.  

Det som gör just kapaciteten till en av de viktigaste parametrarna hos dagvattennätet är att detta 

visar belastningen hos just varje ledning. Detta visar var de svagaste komponenterna i nätet 

befinner sig och illustrerar om det finns problem med nätet även fast det inte svämmar över.  

När en realistisk modell över ett ledningsnät skapas krävs det att mätningar utförs i området. Det 

är möjligt att modellera ett område och tillsätta ett passande regn som konstruerats utifrån 

Svenskt Vattens instruktioner i P110. Detta skapar en modell som kan lokalisera eventuella 

svagheter i nätet men dessvärre finns det inget som kan validera att modellen verkligen 

stämmer. Men om regnintensiteten och det resulterande flödet mäts är det möjligt att tydligt 

följa effekten av ett regnevent.  

När effekten är känd, alltså flödet ut ur systemet, är det lättare att kalibrera och validera 

modellen. Processen blir på så sätt omvänd då systemet korrigeras så att utfallet i modellen 

liknar det flöde som uppmättes i verkligheten. När flödet ut ur systemet och regnet är känt så är 

det endast parametrarna hos avrinningsområdena som kan ändras då själva nätet är 

oföränderligt. 

För att bekräfta att kalibreringen blir korrekt utförd tas hydrografer fram för att matcha flödet 

från modellerna med flödesmätningar, den totala volymen från modellerna och verkligheten 

jämförs, sen används även två formler för att jämföra flödet i modellerna med verkligheten. 
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Dessa två formler är RMSE (Root-Mean-Square Error) och Nash-Sutcliffe model efficiency (Nash, 

Sutcliffe 1970). Dessa formler ger ett värde för hur väl det modellerade flödet följer det 

uppmätta flödet. 

RMSE visar hur långt ifrån värdena för det modellerade flödena är från de uppmätta (Barnston 

1992). Ett RMSE värde på 0 indikerar att modellen och de uppmätta värdena överensstämmer 

perfekt över spannet där modellen och uppmätta värden jämförs. Ett värde under 0,5 är optimalt 

och modellen kan anses vara bra om RMSE värdet är 1 eller lägre. Formeln visas nedan i formel 4.  
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      Formel 4 

• RMSE för Root Mean Square error värdet. 

• iy
__

är det modellerade värdet för en viss tidpunkt. 

• iy är det uppmätta värdet från flödesmätningar för en viss tidpunkt. 

• n är antalet värden som används. 

• i är tidssteget. 

Nash-Sutcliffe model efficiency formeln som visas nedan kan också användas för att bestämma 

hur bra en modell återskapar de uppmätta värdena. Denna formel ger också ett värde där ett 

värde mellan 0 och 1 ska vara resultatet för att modellen ska vara acceptabel. Desto närmare 1 

modellen är desto bättre är modellen (Nash, Sutcliffe 1970). 
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• E står för efficiency värdet som visar hur bra modellen följer flödesmätningen. 

• 
__

0Q är medelvärdet för de uppmätta värdena från flödesmätningen. 

• 
t

mQ är det modellerade flödet för en viss tidpunkt. 

• 
tQ0  är det uppmätta flödet vid en viss tidpunkt. 

5.1.8 Rationella metoden 

För att beräkna flöden och dimensionera system kan avancerade modeller användas men desto 

mer avancerad modellen blir desto fler parametrar behövs. Dessa parametrar kan kräva 

omfattande mätningar och kan vara svåra att uppskatta. Men ibland kan en lättare metod vara 

önskad då till exempel mindre ytor ska dimensioneras. Denna lättare metod är den rationella 

metoden som beskrivs av Lyngfelt (1981) och egentligen bara använder sig av regnintensiteten, 

arean, avrinningskoefficienten och koncentrationstiden. Tillsammans bygger dessa komponenter 

upp formel 2. 

I formel 2 saknas koncentrationstiden som är det samma som regnvaraktigheten vid beräkningen 

av regnintensiteten. Koncentrationstiden är tiden det tar för hela ytan att bidra med vatten 
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(Lyngfelt 1981). Tiden varierar beroende på egenskaperna hos ytan som till exempel storlek av 

området, lutningen och materialet ytan är gjord av. Anledningen varför koncentrationstiden är 

satt till när hela området bidrar med vatten är för att enligt denna metod uppstår maxflödet när 

hela ytan bidrar med vatten. Men maxflödet behöver inte uppstå då utan kan uppstå vid ett 

tidigare skede. Vid brist på information om området är det lättast att anta att flödet är störst när 

hela området bidrar. 

5.1.9 Att bygga en modell 

Att modellera ett dagvattensystem kräver att mycket data finns till hands. Denna data kan 

levereras på många olika sätt och i många olika format men de vanligaste och bästa programmen 

som kan illustrera och exportera/importera data är CAD eller ArcGIS. ArcGIS är ett geografiskt 

informationssystem (GIS), programmet används vid arbete med kartor och geografisk 

information. Vid skapandet av kartor är ArcGIS händigt att använda då programmet är kapabelt 

att presentera kartor och information för ytor och punkter (ESRI 2004 ). CAD (Computer-aided 

design) är ett program som kan användas för att konstruera modeller i både 2D samt 3D och även 

ritningar (Autodesk 2017). 

CAD eller ArcGIS kräver självklart först att data samlas in och presenteras men datan från dessa 

program är överförbar till modelleringsprogram som Mike Urban eller SWMM. Programmen 

ArcGIS och CAD kan framföra stora mängder data men inte all nödvändig data. Men den data 

som kan samlas in och presenteras i dessa program är ofta längder, dimensioner, koordinater, 

höjder och areor. Mycket mer data kan skrivas in i programmet men dessa är de som är lättast 

att överföra mellan olika program.  

Regnet är starten i modellen, det binds sedan till avrinningsområdena som sedan för vattnet 

vidare med hjälp av dagvattensystemet. Alltså är det fyra komponenter i kedjan som är regn, 

avrinningsområden, ledningar och brunnar. Processen då modellen skapas är dockomvänd 

jämfört med denna kedja då brunnarna måste placeras in först då endast brunnarna har 

koordinater.  

Vid modelleringen är koordinaterna de första egenskaperna som används så att brunnar  placeras 

ut på rätt plats för att sedan ge ledningarna  sin rättmätiga plats i programmet. Ledningarna och 

brunnarnas dimensioner som bredd, längd och diameter kan sedan avläsas från CAD eller ArcGIS 

och föras över till modelleringsprogrammet. Här är även höjder som marknivå och 

vattengångsnivå viktiga att få in rätt för att själva modelleringen ska fungera. Dagvattennät kan 

vara drivna av pumpar men oftast är de självfallande vilket betyder att systemet måste luta åt 

rätt håll för att inte förvirra modellen. 

Avrinningsområdena konstrueras utifrån mätningar i CAD eller ArcGIS där storlekar av till 

exempel tak kan mätas och ritas upp. Om tillräckliga mängder data har samlats in kan till exempel 

lutning ges till ytorna men annars när det kommer till avrinningskoefficienten måste denna antas. 

Avrinningskoefficienten kan uppskattas utifrån ortofoton kombinerat med platsbesök där 

området kan studeras. Sedan finns det en rad med parametrar för avrinningsområdet samt 

ledningar som råhet eller lagringskapacitet som det finns satta värden för. Dessa värden står i 

manualer för modelleringsprogrammen och ska vara vägledande för att konstruera en rimlig 

modell. När avrinningsområdena är klara ska de förbindas till en brunn där vatten kan rinna in i 

dagvattensystemet. 
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Den sista komponenten är regnintensiteten som är en produkt som skapas av import. Först 

beräknas regnet utifrån önskad återkomsttid och regnvaraktighet vilket kan presenteras i en 

Excel-fil. Dock behöver det inte vara ett designregn som presenteras utan generellt sätt kan det 

vara vilken tidsserie som helst med regnintensitet som används. Denna data kan sedan föras över 

till modelleringsprogrammet om datan skrivits upp på rätt sätt. Upplägget för datan kan variera 

men vanligtvis presenteras datan i form av datum, tid och intensitet. När regnet skapats ska det 

sedan förankras i avrinningsområdena så att flöde över ytan kan skapas. 

5.2 Mike Urban 

Mike Urban är ett modelleringsprogram som tagits fram för att hjälpa till i processen med att 

skapa eller renovera ledningsnät. Mike Urban är även ämnat för att kunna användas för att 

förutspå klimatförändringars effekt på dagvattennätet. Mike Urban är framtaget av DHI (Mike 

Powered by DHIa 2017) 

Mike Urban är baserat på ArcGIS och använder detta program som grund för att illustrera sina 

modeller. ArcGIS kombinerat med DHI:s beräkningssystem MOUSE (Model for urban sewers) är 

det som skapar modellen (Mike Powered by DHIb 2017). 

Själva konstruktionen och beräkningen av modellen utförs med hjälp av MOUSE via Mike Urban. 

Mike Urban är fönstret med menyer som gör det möjligt att använda MOUSE till att rita upp 

systemet samt göra analyser. Analyserna kan utföras med MOUSE som tidigare sagt men Mike 

Urban ger även möjligheten att använda SWMM istället för MOUSE. Detta betyder att när Mike 

Urban nämns är det egentligen MOUSE som har utfört arbetet för programmet Mike Urban. 

Mike Urban är alltså porten till olika beräkningsmoduler som i sin tur har flera valmöjligheter när 

det kommer till hur modellen ska beräknas. Det finns alltså en rad med olika beräkningsmodeller 

vilket kan vara diffust vid själva modelleringen då det kan vara något oklart vilken modell som är 

bäst. Vidare förklaring om beräkningssätten sker under rubrik 5.2.2 Beräkningssätt. 

5.2.1 Användningsområde Mike Urban 

Mike Urban täcker alla typer av VA-nät som är trycksatta respektive självfallande. Detta betyder 

alltså att Mike Urban kan modellera dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. När Mike Urban 

används för dagvattennät kan det användas för att hantera planeringen av översvämning, 

planera renoveringen av systemet, hantera kapaciteten av systemet, inflöden/infiltration in i 

systemet, modellering av transporten av sediment samt undersökning av vattenkvalitet.  

5.2.2 Beräkningssätt Mike Urban 

Skillnaden mellan de båda modellerna ligger främst hos beräkningssätten som används för att 

beräkna flödena från själva avrinningsområdena. En annan viktig beräkning är själva 

friktionsförlusten i ledningssystemet som beräknas med hjälp av Mannings formel för både 

SWMM och Mike Urban. 

Mike Urban använder sig enligt Mike Powered by DHIb (2017) av flera olika 

avrinningsberäkningsmetoder som kan appliceras till avrinningsområdena i modellen. Dessa är 

Time-Area Method, Kinematic Wave, Linear Reservoir och Unit Hydrograph Method. Den 

beräkningsmetod som användes i detta projekt är Mike Urbans ”Time-Area Method” eller Tid 

Area metoden på svenska. Metoden valdes eftersom att det var standardvalet för modellen. 
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Tid-area metoden är en metod där avrinningsområdet delas upp i mindre områden vilket gör att 

olika delar av avrinningsområdet bidrar med vatten vid olika tillfällen (Lidström 2013). 

Anledningen till detta är att det högsta flödet från ett avrinningsområde inte nödvändigtvis 

behöver uppstå när hela området bidrar med vatten. Tack vare att olika delar i ett 

avrinningsområde ofta har olika egenskaper kan maxflödet uppstå vid olika tillfällen beroende på 

avrinningsområde. 

Mike Urban använder sig av avrinningsområdets olika egenskaper vilka är till exempel area och 

avrinningskoefficient. Men den använder även andra parametrar specifikt för tid-area metoden. 

Dessa parametrar är tiden det tar innan hela området bidrar med vatten, initial förlust, 

reduktionsfaktor och en ”Time-area curve” som lämnades enligt de förinställda alternativen. 

För beräkningen av flödet genom ledningar och brunnar använder sig Mike Urban och SWMM av 

samma beräkningsmetod. Beräkningsmetoderna är baserade på Saint-Venants ekvationer som 

beskrivs i Mike Powered by DHIc (2017). Saint-Venants ekvationer bygger upp ett typ av flöde 

som kallas Dynamic wave. Detta flöde beräknas med hjälp av bland annat flödet in i ledningen, 

tvärsnittsarean, gravitationen och lutningen. Detta skapar ett och återger ett nytt flöde som förs 

ut genom slutet på ledningen. Dock är det inte endast Dynamic Wave som behövs. När flödet går 

genom ledningarna så kommer det påverkas utav råheten och arean hos ledningen. Denna 

friktionsförlust som uppstår beräknas utav Mannings formel. Denna formel presenteras i 

ekvation 8 under rubrik ”4.3.2 Beräkningssätt”.  

5.3 SWMM 

Storm Water Management Model (SWMM) är ett program som har tagits fram i ett samarbete 

mellan konsultföretaget CDM, Inc. och USAs motsvarighet av naturvårdsverket, ”EPA” 

(Environmental protection agency) (USEPA 2017). 

Detta program används enligt (USEPA 2017) för att planlägga, analysera och utforma system som 

berör dagvattenhantering. SWMM har utformats för att kunna hantera kortsiktiga och längre 

regnevent där kvantitet och kvalitet ska kunna analyseras utifrån de olika modeller som SWMM 

kan bidra med. Programmet är kapabelt att modellera kvalitén och kvantiteten av det vatten som 

rinner av varje specifikt avrinningsområde ifall rätt indata finns tillgänglig. 

Modeller framtagna av SWMM kan enligt USEPA (2017) illustrera flödeshastigheten, flödesdjupet 

och kvaliteten av vattnet i varje ledning. Detta är dock även MOUSE kapabel till att göra. SWMM 

har även utvecklats för att kunna hantera grön infrastruktur som till exempel gröna tak och 

permeabel asfalt. 

5.3.1 Användningsområde SWMM 

SWMM har enligt USEPA (2017) många användningsområden som berör översvämning, 

överbelastning av ledningsnätet och föroreningar i vattnet. För att förhindra översvämningar kan 

SWMM användas för att dimensionera ledningsnätet, uppskatta storleken hos 

fördröjningsanläggningar och illustrera vilka ytor som lider störst risk för att drabbas av 

översvämning. För att förhindra att ledningsnätet blir överbelastat kan modeller i SWMM 

användas för att hitta eventuella svagheter i dagvattennätet. Svagheter kan vara 

underdimensionerade ledningar eller inläckage i ledningsnätet. 
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5.3.2 Beräkningssätt SWMM 

SWMM använder sig enligt EPA (2015) inte av tid-area metoden utan använder sig istället av en 

egen ickelinjär modell. SWMM ser avrinningsområdet som en rektangulär yta som har en 

konstant lutning över hela området. Denna yta kan ändras i form beroende på vilken enhet som 

sätts till bredden för ytan. Arean är redan satt vilket betyder att bredden avgör hur långt vattnet 

behöver rinna över ytan, illustreras i Figur 2. 

 
Figur 2: En bild som presenterar hur utformningen av avrinningsområdet enligt SWMM är 

beroende av bredden som presenteras som ”W” i den här bilden (EPA 2015). 

Dock är det inte bara bredden som är viktigt i beräkningen utav flödet från ytan.  Figur 3 finns 

tillgänglig för att illustrera hur de olika parametrarna bidrar till att skapa flödet ut från ytan. 

 

Figur 3: Presenterar hur flödet (Runoff) skapas från de olika parametrarna hos 

avrinningsområdet. I bilden ovan står d för djupet hos vattnet som kan ansamlas på ytan och ds 

visar gränsen för lagringsdjupet, allt vatten som ligger ovan ”ds gränsen” kan bli flöde ut från 

ytan. Bilden är tagen från SWMMs manual (EPA 2015) 

För att beräkna flödet ut från ytan kan Mannings ekvation användas. Formeln som används 

presenteras nedan i formel 6 och är tagen från SWMMs manual (EPA 2015). 
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• Q för flödet. 

• n är råheten hos ytan. 

• S är lutningen. 

• d står för djupet vattnet som kan ansamlas.  

• ds står för mängden vatten som lagras på ytan i fördjupningar, håligheter osv.  

• Ax står för arean för själva ytan. 

Men det är inte endast flödet ut från ytan som är intressant då evaporation, infiltration och 

nederbörd också påverkar flödet enligt EPA (2015). Hur nederbörd beräknas har illustrerats 

tidigare i rapporten och evaporation ska inte ha en stor påverkan på såhär korta regnevent där 

transporten sker i ett ledningsnät enligt referensmanualen för SWMM. 

Detta lämnar kvar infiltrationen som kan utföras med hjälp utav fyra olika infiltrationsmodeller 

som är Horton’s method, en modifierad version av Horton’s metod, Green-Ampt metoden och 

Curve Number metoden. 

Horton’s metod är den beräkningsmetod som valdes i det här projektet. Horton’s metod 

beräknar infiltrationen hos de permeabla ytorna. Det som gör Horton’s metod till ett bra redskap 

för att beräkna infiltrationen är att metoden har i åtanke att med ökad nederbörd så minskar 

infiltrationen för ytan på grund av att ytan blir vattenmättad. Infiltrationen blir alltså sämre och 

sämre med tiden vilket betyder att själva flödet ut från ett avrinningsområde ökar med tiden 

(EPA 2015). Horton’s formel utgår ifrån en initiell maximal infiltration (max inf. Volym) som sedan 

försämras allt eftersom att regneventet fortlöper enligt parametrarna som visas i Horton’s formel 

som presenteras nedan i formel 7. En viktig enhet i Hortons formel är Max. Infil. Vol. som är ett 

mått på hur stor volym som kan infiltrera ner i marken i ett område. 

  kdt

p effff 

  0      Formel 7 

• pf  för infiltrationskapaciteten ner i marken. 

• f  minimala eller jämnviktsvärdet för ” pf ” när t=∞. 

• 0f  är det maximala eller initiala värdet för ” pf ” då t=0.  

• t är tiden från början av regneventet.  

• kd är sönderfallskoefficienten. 

För att beräkna flödet genom ledningar används Mannings formel samt Saint-Venants ekvationer 

som beskrivs ovan under ”5.2.2 Beräkningssätt”. Mannings formel är framtagen för att beräkna 

friktionsförlusten som uppstår när vattnet flödar genom ledningen. Friktionen uppstår mellan 

vattnet och ledningen där själva råheten hos ledningen har en stor roll i ekvationen. Råheten 

presenteras som Mannings tal i formel 8 (EPA 2015). 
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Mannings formel för friktionsförlust i ledningar presenteras nedan i formel 8.  

• Q är flödet.  

• n är Mannings tal.  

• S är ledningens lutning.  

• R är hydraulisk radie. 

• A är tvärsnittsarean.  

2/13/21
SRA

n
Q        Formel 8 

Hur Mannings formel uppför sig kan ställas in i de olika programmen där tre olika alternativ finns 

tillgängliga. ”Steady Flow Routing”, ”Kinematic Wave Routing” och ”Dynamic Wave Routing”. 

Utav dessa tre valdes Dynamic Wave Routing. Det som är unikt för denna form av 

energiberäkning i ledningarna är enligt manualen för SWMM (EPA 2015) att självfallsledningar 

kan gå över till att bli trycksatta när de fylls. Flödet i en ledning kan alltså bli större än när 

ledningen precis nått 100% fyllnadsgrad eftersom att när vatten uppströms i systemet byggs upp 

hjälper det till att trycka vidare vattnet nedströms. 
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5.4 Parametrar i SWMM och Mike Urban 

Mike Urban och SWMM använder till stor del samma parametrar för att rita upp området och 

skapa flödena. Men vissa parametrar skiljer sig i programmen och dessa kommer beskrivas nedan 

och jämföras med sin motsats från det andra programmet. 

Tabell 4: Parametrar från SWMM och Mike Urban som skiljer sig men har liknande syfte. 

SWMM Mike Urban 

Bredd: 

Formar om bredden på avrinningsområdet i 

SWMM för att ändra hur långt vattnet 

behöver rinna över ytan 

Slope: 

Bidrar också till ytans form i SWMM. Slope är 

lutningen hos ytan som påverkar avrinningen. 

Koncentrationstid: 

Ett värde som visar hur länge ett område 

bidrar med vatten. 

Subarea routing: 

Visar hur vattnet kommer rinna över 

området. Om vattnet kommer gå från den 

permeabla delen av området till det 

impermeabla innan vattnet når brunnen, vise 

versa eller om områdena sträcker sig 

parallellt till brunnen.  

Detta påverkar hur flödet ut från området 

kommer se ut då maxflödet kan stärkas eller 

försvagas.  

Time-area curve: 

En kurva som bestämmer hur maxflödet ut 

från varje område kommer se ut. Om det 

kommer senare under regneventet, tidigt 

eller i mitten.  

%Imperv: 

Andel av ytan som är impermiabel. 

Avrinningskoefficient: 

Andel av regnet som träffar ytan som 

kommer rinna vidare. 

Dstore: 

Ett värde för avrinningsområdets 

lagringsförmåga, en del av vattnet lagras 

alltså på ytan innan ytan fylls och vatten 

rinner ut från området. 

Reduction factor: 

Ett värde för reduktionen av flödet som 

skapas utöver imperviousness. 
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Vissa parametrar var konstanta över hela området och för att bilda en uppfattning om vilka 

komponenter som inte förändrades i modellerna finns tabell 5 och 6 för att demonstrera de 

konstanta värdena.  

Tabell 5: Parametrar med konstanta värden i SWMM. 

Parameter Värde 

DStore-Imperv, lagringsförmåga hos 

impermeabla ytor 
1,778 mm 

DStore-Perv, Lagringsförmåga hos permeabla 

ytor 
3,81 mm 

%Zero-Imperv, andel av impermeabla ytor 

som saknar lagringsförmåga 
25 % 

Max. Infil. Rate 75 mm/h 

Min. Infil. Rate 6.5 mm/h 

Decay constant 4 per timme 

Max. Volume 10 mm 

 

Tabell 6: Parametrar med konstanta värden i Mike Urban. 

Parameter Värde 

Initial loss 0,0006 m 

Reduction factor 0,9 
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6 Metod 

6.1 Fallstudie 

6.1.1 Norberg 

Norbergs kommun är en mindre kommun i Västmanlands län som täcker en areal på 447,69 

kvadratkilometer. Själva tätorten täcker en areal på 8,09 kvadratkilometer och den största delen 

av befolkningen är bosatta i tätorten, 4653 personer av 5811 totalt (Statistiska centralbyrån 

2010). 

Norbergs stad är uppdelat i centrala Norberg och Kärrgruvan som ligger norr om Norberg. 

Kärrgruvan är en plats där gruvdrift har bedrivits i mer än 800 år vilket har lett till att det finns en 

stor mängd gruvgångar och mindre dagbrott i området. Dessa dagbrott fungerar som 

depressioner i området som är kapabla att lagra stora mängder dagvatten. Norberg och 

kärrgruvan illustreras nedan i figur 4 och 5. 

 

 

Figur 4: Ett flygfoto på staden Norberg där de två delarna av staden visas upp. Bilden illustrerar 

även positionen för var de två flödesmätarna och regnmätarna är placerade. (Eniro och Google 

Maps) 
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Figur 5: Flygfoto som visar den Norra delen av Norberg som kallas Kärrgruvan. Placering för 

regnmätaren och flödesmätaren finns också presenterade på bilden. (Eniro) 

En viktig del av projektet är även att välja ut en avgränsad del av dagvattennätet som kan 

modelleras. Delen ska inte vara för stor för att inte projektet ska ta för mycket tid. Området ska 

även vara geografiskt isolerat för att förhindra att vatten från andra områden ska bidra till 

dagvattnet vilket också kan göra projektet för stort. Detta gör Kärrgruvan till ett relevant område 

till projektet då topografin i området isolerar Kärrgruvan från påverkning från andra områden. 

Området är inte för stort heller vilket gör att modelleringen inte tar för lång tid vilket kan vara ett 

problem när två modeller ska tas fram. 

Dagvattennätet i kärrgruvan är ej sammanhängande för området utan det är uppdelat i främst 

två områden. Ett för det norra bostadsområdet där de flesta taken är kopplade till 

dagvattennätet. Detta område presenteras som område X i figur 8. Det andra området är 

betydligt större som rör sig över större delarna av södra kärrgruvan och presenteras som område 

Y i figur 8. Dagvattennätet i kärrgruvan använder den naturliga lutningen i området som lutar från 

öst ner mot väst.  

Komplikationer uppstod när flödesmätningar skulle utföras för det norra bostadsområdet i 

kärrgruvan vilket förklaras nedan. En modell skapades  över detta område men eftersom att inga 
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flödesmätningar utförts kan inga resultat presenteras från detta område. Anledningen till detta 

är för att ingen kalibrering kan utföras utan flödesmätningar. 

I den södra delen av Kärrgruvan finns ett dagvattennät med totalt 127 stycken ledningar med 

dimensioner som varierar mellan 150mm och 300mm. Den sammanlagda längden för alla 

ledningar är 3180 meter vilka är gjorda av både plast och betong. I området finns det 88 stycken 

brunnar där 19 av brunnarna är rännstensbrunnar, 29 är spolbrunnar och 40 är 

nedstigningsbrunnar.  

Dagvattennätet mynnar för samtliga system ut i bäckar väst om Norberg som sedan rinner ut i 

sjön Noren som är belägen sydväst om Kärrgruvan. Systemets nordligaste utlopp mynnar 

nästintill tre kilometer norr om Noren vilket betyder att vattnet måste färdas en betydligt längre 

sträcka i bäckar än i dagvattennätet. Vid större skyfall skulle problemet kunna uppstå i dessa tre 

kilometer av naturlig ledning istället för i dagvattenledningsnätet. 

6.1.2 Inmätning 

För att validera modellerna som tas fram med SWMM och Mike Urban krävs det att inmätningar 

utförs av regnmängder samt flöden. Datan visar vilka flöden som sker i systemet i förhållande till 

regnmängder. För att tillräckligt med data från olika regn ska kunna samlas in utfördes 

flödesmätningar och regnmätningar under april, maj och juni månad 2017.  

Själva valideringen är en jämförelse där inmätt regndata och flödesdata sätts in i modellen för att 

sedan se om flödet blir det samma i modellen som i verkligheten. Om ett inmätt regn sätts in i 

modellen så är avrinningsområdet den enda komponenten som kan ändras för att ändra flödet 

nedströms. Det som ändras hos avrinningsområdena är mängd hårdgjord yta och arean för 

området samt bredden av området i SWMM. Kalibreringen av modellen gås igenom senare i 

rapporten. 

För att säkerställa att regnmätningarna blev korrekt utfördes regnmätningar på två platser i 

Norberg. En mätning skedde i Kärrgruvan medan den andra mätpunkten var lokaliserad i centrala 

Norberg. Mätningar för flöde skedde i södra Kärrgruvans system längsmed Hedemoravägen i höjd 

med dammen Israelsgruvans norra strand. Illustreras i figur 4 och 5. 

Under tidigare delen av april månad förs även smältvatten bort av dagvattensystemet vilket 

resulterar i att flödena i systemet kommer vara oproportionellt stora i förhållande till de regn 

som sker under denna period. 

6.1.3 Flödesmätning 

För att mäta flödena i dagvattensystemet i Kärrgruvan placeras flödesmätare av typ ISCO 2150 ut 

i dagvattensystemet. För att bedöma om platsen är lämplig eller ej finns det vissa krav som måste 

uppfyllas på platsen. Kraven var följande: 

• För att det ska vara möjligt att placera ut mätaren måste den placeras ut i en 

nedstigningsbrunn. 

• Flödesmätaren får ej placeras i en ”böj”. Vinkeln mellan utlopp och inlopp får alltså inte 

vara allt för stor, flödet ska gå rakt igenom brunnen. 

• Det ska inte vara ett stalp i brunnen eftersom att flödet ska gå så rakt som möjligt 

• Endast ett inlopp in i brunnen för att förhindra att flödet blir förvrängt tack vare en skev 

uppdelning av nivåer och hastigheter inne i brunnen. 



 

 

 

28 

 

Aspekter som diameter på ledningen för att rätt sensor ska användas är en viktig del att ha i 

åtanke samt att ledningen som används för mätning gärna är placerade i slutet av ett ledningsnät 

för att täcka in fler avrinningsområden. Egenskaper hos ledningen som lutning och liknande är 

också viktiga men ibland kan det vara så pass svårt att hitta en plats att sätta en flödesmätare på 

att vissa av dessa parametrar får förbises även fast platsen inte är optimal. 

Det gäller även att ha i åtanke att dessa mätare ej börjar mäta flödet förrän vattnet når en nivå 

på 30 mm i systemet. Det är även viktigt att tänka på hur mätaren ska fästas i brunnen och där 

finns det två alternativ som presenteras i figur 6 och 7. 

 

 

Figur 6: L-fäste, mätaren fästs på den nedre biten av L:et som förs in i brunnens inlopp. Ett skaft 

monteras fast på den övre delen av L:et. Detta skaft borras sedan fast i brunnen vilket betyder att 

nedstigningsbrunnen bör vara av betong.  
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Figur 7: Cylinderfäste, detta är en cylinder där mätaren placeras på botten och sedan förs 

cylindern in i brunnens inlopp. Detta betyder att cylindern och inloppet måste ha samma 

dimensioner för att cylindern ska få plats eller helt enkelt inte spolas bort. Det finns två olika typer 

av cylindrar där den ena kan monteras från marknivå medan den andra monteras nere i brunnen.  

Fästet som användes i Kärrgruvan var av typen cylinder som kan fästas från marknivå. När denna 

cylinder fästes från markytan används ett skaft som monteras på vid installation och som sedan 

tas av när cylindern monterats fast nere i brunnen. Batteriet och dataloggaren som registrerar all 

data monteras fast på en pinne längst upp i brunnen strax under brunnslocket. 

När flödesmätare i Norberg skulle placeras ut var målet från början att placera ut en mätare i 

norra Kärrgruvan vid bostadsområdet, markerat med ett X i bilden nedan, och en mätare för det 

större systemet i söder markerat med ett Y på bilden nedan.  
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Figur 8: Bild över två större system i Kärrgruvan som är aktuella för flödesmätning 

Det optimala skulle vara att mäta flödet hos båda dessa system men om man utgår från de fyra 

kraven som punktades upp ovan kunde inte en lämplig plats urskiljas i området markerat med ett 

X. Däremot fanns det ett flertal platser i området markerat med ett Y som var aktuella. 

Till monteringstillfället krävdes det att en primär brunn valdes ut samt att ett flertal sekundära 

alternativ togs fram ifall att något skulle vara fel med det primära alternativet. Alternativen 

markerades på en ritning och resultatet visas nedan i figur 9. 
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Figur 9: En karta över alternativen där alternativet med grön cirkel är det primära och de andra 

gula cirklarna markerar sekundära alternativ. 

Vid monteringstillfället öppnades den primära brunnen, då visade det sig att brunnen byts ut mot 

en spolbrunn i plast. Detta betydde att denna brunn ej kunde användas för mätning. Vid 

inspektion av brunn tre kom det fram att denna brunn var en nedstigningsbrunn i betong med en 

inloppsdiameter på 300 mm. Denna diameter passade cylindern som sedan installerades vilket 

ledde till att brunn 3 valdes. Vid kalibreringen av flödesmätarna bestämdes först egenskaper vid 

inloppet som: 

• Tidsintervall för mätningar i brunnen. 

• Inloppets dimension. 

• Vilka parametrar som ska mätas. 

Mätaren sänktes även ner i vatten för att djup och temperatur skulle kalibreras där hastigheten 

hos vattnet också undersöks. Det är här problem kan uppstå när kalibreringen sker inomhus. 

Eftersom att kalibreringen sker i en hink i ett garage kan inte hastigheten undersökas. (Lidström 

2013) Hastigheten på vattnet är en viktig parameter när det kommer till flödesmätning då: 

QVA          Formel 9 

• A är arean (m2).  

• V är medelhastigheten hos vattnet (m/s).  

• Q är flödet (m3/s).  

Flödesmätaren mäter hastigheten hos vattnet, temperatur samt höjden på vattnet i ledningen. 

ISCO 2150 mätaren använder sig utav ljudvågor och tryck för att beräkna dessa parametrar. För 

den som är intresserad av att läsa mer om hur sensorn fungerar rekommenderas Teledyne ISCOs 
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manual ”2150 Area Velocity Flow Module and Sensor: Installation and Operation Guide” 

(Teledyne ISCO 2016). 

Skulle då hastigheten mätas på fel sätt och registreras fel kommer detta resultera i att även 

flödet blir fel. När mätaren monteras får därför ett antagande göras på ungefär vilken hastighet 

vattnet har vid det tillfället som sedan kan valideras när datan avläses. Detta blir dock en felkälla 

då det inte går att urskilja den exakta hastigheten på vattnet med blotta ögat. På platsen blev 

observationen ”snabbare än 2 m/s” vilket betyder att om datan visar en hastighet på 0,1 m/s så 

kan detta dementeras. Men skulle datan visa ett värde på 1,8 m/s skulle det vara omöjligt att 

säga om detta är fel eller ej.  

Dock är det enda alternativet att helt enkelt lita på mätaren då det inte är möjligt att kalibrera in 

hastighetsmätningen hos mätaren utan det går endast att avvisa resultatet i efterhand. Skulle 

datan visa ett värde på 0,1 m/s eller 100 m/s kommer det att avvisas men ligger värdena runt 2 

m/s vid installationstiden så kommer värdena accepteras.  

Själva upplösningen hos mätdatan som tas från flödesmätaren kan ställas in för att variera 

enheten som används. Beslutet togs på plats att mäta flödet i kubikmeter per sekund. Detta 

ledde till att det minsta värdet som kunde mätas var 0,001 kubikmeter per sekund vilket är 1 liter 

per sekund.  

För att undersöka flödet i ledningar samt brunnar i dagvattennätet kan hydrografer användas 

vilket är grafer som visar flödet över tid. I resultatdelen kommer flödet ut från ett område med 

tak jämföras med ett område med mark för att se skillnaden i hur flödet ut från dessa områden 

uppför sig. Dessa hydrografer tas från de ledningar som markeras nedan i figur 10. 

 

Figur 10: Figur som presenteras från vilka ledningar hydrografer  skapas för att undersöka 

skillnaden i flöde från markområden och tak i SWMM samt Mike Urban. Den ljusblå ledningen i 

den vänstra bilden är varifrån hydrograferna från takområdet har tagits. Ledningen med ljusblå 

färg i den högra bilden är den ledning som använts för att skapa hydrografen för markområdena. 
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6.1.4 Regnmätning 

För att mäta regnmängder användes en regnmätare från Intab. Intab har en regnmätare som är 

liten och flexibel med en enkel mätningsfunktion. Regnmätaren visas i två bilder nedan. Mätaren 

är utrustad med vippskopa och vippmekanism (MJK 2016).  

När det regnar samlas vatten upp i tratten som visas i figur 11 leds detta ner till skeden som är 

placerad i mätaren som illustreras i figur 12. Denna sked fylls upp till 0,2 mm regn innan 

magneten den är fäst vid släpper och vattnet hälls ut och rinner ut ur botten på regnmätaren. 

Varje gång denna sked tippar registreras detta i datorn. Regnmätaren mäter alltså inte volym 

utan antal tippningar, men eftersom att det är känt vilken volym varje tippning innebär kan detta 

räknas om. Antalet tippningar inom det bestämda intervallet som datorn kan registrera är inte 

begränsat. 

 

 

Figur 11: Regnmätaren från utsidan där den gula lådan är datorn som noterar mätningarna. 
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Figur 12: En bild som visar insidan av regnmätaren där skeden på bilden är en viktig del av själva 

mätningen. 

En regnmätare skruvades fast på ett tak vid Norra Västmanlands kommunalteknikförbund där det 

var viktigt att mätaren var vågrät vilket betydde att ett vattenpass fick användas. Den andra 

mätaren bands fast med buntband på ett tak ovanpå en förskola. Även här användes ett 

vattenpass för att få mätaren att bli vågrät. Placeringen för regnmätarna illustreras i figur 4 och 5. 

Viktigt att tänka på vid själva installationen av regnmätaren är att väggar, träd eller liknande inte 

skuggar regnmätaren så att föremålet förhindrar att regn tar sig ner i flödesmätaren. Två 

regnmätare användes men mätarna var lokaliserade drygt fyra kilometer ifrån varandra. Mätaren 

som satt på taket ovanpå förskolan var lokaliserad i området där dagvattensystemet finns medan 

den andra regnmätaren var lokaliserad i centrala Norberg. Så länge mätaren ovanpå förskolan 

fungerade användes datan från den mätaren medan mätaren i centrala Norberg fungerade som 

en säkerhetsåtgärd. Skulle ett enormt regn ha inträffat och regnmätaren ovanpå förskolan 

slutade fungera så fanns mätaren i centrala Norberg som reserv. 

Regnmätaren styrs med programmet ”easyview” som används för att starta mätningen, stoppa 

mätningen och avläsa resultaten som sedan kan kopieras över till excel. I easyview kan även 

intervallet för avläsningar bestämmas där ett kortare intervall självklart leder till fler mätningar 

än vid längre intervall vilket leder till att lagringsmängden bränns snabbare vid korta intervaller. 

Om ett intervall på en minut väljs kan det endast loggas in data i 45 dagar medan en avläsning 

varje sekund leder till att det endast kan loggas data i arton timmar. Intervallet på en minut 

valdes vilket betyder att mätaren måste läsas av efter ungefär en månad, innan loggen blir full i 

mätaren. 

Eftersom att det är viktigt att mätningen sker avlästes mätaren oftare än en gång i månaden för 

att försäkra att tillräckligt mycket data samlades in och kunde kombinerades med 
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flödesmätningen. Målet var att inspektera och tömma mätaren varannan vecka. En annan 

anledning till varför mätaren bör inspekteras varannan vecka är för att förhindra att mätaren 

sätts igen.  

6.1.5 Regn för modellerna 

 Ett regn med fem års återkomsttid och tjugo minuters varaktighet konstruerades för modellen. 

Med hjälp av koefficienterna för klimatfaktorerna från tabell 3 skapades ytterligare tre regn där 

koefficienterna 1.2, 1.3 och 1.4 används. Utöver detta konstruerades även två andra regn och 

användes i modellen. Det första av dessa två regn är ett femårsregn med tio minuters varaktighet 

och det andra har en varaktighet av 40 minuter. Dessa totalt 6 olika regn presenteras nedan i 

tabell 7 där intensiteten i mm/minut samt den totala nederbörden presenteras. För en djupare 

inblick i regnens uppbyggnad finns regnen presenterade i appendix 2.  

Området Kärrgruvan ska dimensioneras efter en återkomsttid på fem år vilket betyder att 

egentligen borde bara en faktor mellan 1,2 och 1,3 användas.  Men för att ge ett bredare resultat 

där modellerna kan testas användes alla tre klimatfaktorerna enligt tabell 3. 

Som tidigare nämnts finns CDS-regn samt blockregn. CDS-regn är mer realistiskt då blockregn inte 

finns i verkligheten. CDS-regn kan utformas på många olika sätt där det är svårt att utse vilket 

regn som är mest realistiskt. Istället för att då konstruera flera olika CDS-regn för varje beräknat 

regn användes istället blockregn. Meningen med rapporten är att jämföra Mike Urban och 

SWMM vilket betyder att huvudsaken är att samma typ av regn används i båda modellerna. Det 

är inte meningen att CDS-regn ska undersökas utan det är modellerna och ledningsnätet som ska 

testas. Meningen med projektet var att undersöka hur SWMM och Mike Urban fungerar och inte 

att dimensionera nätet vilket betyder att ett blockregn kan användas istället för ett CDS-regn. 

Detta betyder att i undersökningen användes ett blockregn som inte kan uppstå i verkligheten. 

Tabell 7: Regnen som används i modellen, deras intensiteter i mm/minut samt den totala 

nederbörden dessa regn producerar i mm. 

Regn 5yr20min 5yr20min1,2 5yr20min1,3 5yr20min1,4 5yr10min 5yr40min 

Intensitet 

mm/min 
0,72 0,87 0,94 1,01 1,09 0,46 

Total 

nederbörd 

i mm 

14,4 17,3 18,8 20,2 10,9 18,2 

6.2 Basdata från CAD 

Ledningsnätet för hela Norberg förmedlades från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 

(NVK) till ÅF via end DWG-fil. DWG-filer används i programmet CAD där data tillhörande brunnar 

finns som till exempel markhöjd, inloppsnivå, bottennivå, inloppsdiameter samt utloppsdiameter. 

Ledningarna finns också utmärkta i DWG-filen där ledningarnas längder kan läsas av.  

I filen finns det dagvattenledningar, spillvattenledningar, dricksvattenledningar samt brunnar för 

varje system. Utav dessa system är det dagvattensystemet som är det intressanta vilket betyder 

att detta system ska isoleras och undersökas.  
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Enligt Tommy Wengrud är vissa delar av DWG-filen ej uppdaterade. Vissa ledningar har bytts ut 

men detta har inte förmedlats vidare till DWG-filen vilket betyder att vissa problematiska 

områden egentligen redan kan vara åtgärdade. En utredning på dagvattennätet håller just nu på 

att utföras av Ramböll men vid tidpunkten detta arbete skrivs är den enda tillgängliga datan just 

den utdaterade filen. Enligt Wengrud ska det dock bara vara ett fåtal ledningar som bytts ut vilket 

betyder att modellen fortfarande är relevant. 

Wengrud förklarade även att det fanns problem med en pumpstation för spillvatten i ett område 

söder om Kärrgruvan. Vid regnevent blir denna station överbelastad vilket har fått de anställda 

på Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund att tro att delar av dagvattensystemet kan vara 

anslutet till spillvattensystemet.  

6.2.1 Brunnar 

Brunnarna är de objekt i filen som innehåller mest data som tex inloppsdiameter, 

utloppsdiameter, höjder samt eventuell information som att brunnen är fylld med vatten. Själva 

ledningarna innehåller ingen mer data än längden vilket betyder att brunnarna är de viktigaste 

objekten i hela filen. Dessvärre står inte materialet utskrivet i brunnarna men materialet på 

brunnen kan avläsas beroende på diametern då betong och plast har olika diametrar. Dessa 

brunnar kan även exporteras från CAD till Excel och sedan från Excel till en text-fil. Text-filen är 

själva kärnan i SWMM modelleringen vilket leder till att när textfilen öppnas i SWMM kommer 

höjder och koordinater att stämma överens med datan i CAD-filen. 

Dessvärre har många av brunnarna inga höjder dokumenterade, dessa brunnars höjd måste på 

något sätt antas. I de flesta fallen är de brunnar som saknar höjder vanliga dagvattenbrunnar för 

intag av vatten till systemet. En lämplig lösning för att få in höjderna för denna typ av brunn är 

att läsa av markytan via höjdmätningar och sedan läsa av dagvattenbrunnars djup på plats för att 

få djupet på brunnen. Annars kan ett antagande antas för alla intagsbrunnarna att de har samma 

djup för att på så sätt bestämma djupet på brunnarna. 

6.2.2 Ledningsnät 

Själva ledningsnätet har som tidigare nämnts ingen mer data än själva längden på ledningen. I 

programmet SWMM registreras inte start och slutpunkten för en ledning med koordinater som i 

CAD utan istället anges vilken brunn där ledningen startar och vilken brunn där ledningen slutar. 

Detta betyder att när ledningarnas data exporteras från CAD är det svårt att lyckas kombinera 

ledningarna med brunnarna när mängden ledningar och brunnar är så många som de är i just 

detta fall. 

Den lättaste metoden för att placera ut ledningarna i programmet SWMM blir istället att dra ut 

dom manuellt och att i efterhand ge dessa ledningar den data de enligt CAD besitter. 

Parametrarna som är viktiga att sätta in är längden, inre diametern på ledningen och ledningens 

råhet. Viktigt är att notera att materialet på ledningen är det som styr råheten, 0,001 m för 

betong och 0,0002 m för plast (Svenskt Vattens P110). Mike Urban har inga förbestämda värden 

för råheten men det har SWMM. Enligt manualen för SWMM är råheten för både betong och 

plast mellan 0,011 m och 0,015 m. Eftersom att programmen är känsliga beroende på vilket 

värde för råhet som används så användes manualernas värden för att inte råheten ska påverka 

resultaten. Med lägre råhet ökar hastigheten i ledningarna. Detta betyder att om en modell har 

tio gånger lägre råhet än den andra för ledningarna så blir det resulterande maxflödet betydligt 

större för modellen med lägre råhet.  
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Diametern på ledningen skrivs också upp annorlunda beroende på materialet. Den diameter som 

skrivs upp för en betongledning är den inre diametern på grund av godstjockleken medan den 

diameter som skrivs upp för en plastledning är den yttre diametern. Detta betyder att diametern 

på plastledningarna måste ändras när de förs över till modelleringsprogrammet då det är den 

inre diametern som används vid flödesberäkningarna. 

6.2.3 Avrinningsområden 

Den höjddata som användes för att rita upp avrinningsområdena levererades i en Tif-fil och 

kunde öppnas med CAD. Filen visade lutningen hos alla ytor så att riktningen vattnet flödar kunde 

bestämmas. Höjdmodellen är skapad med las-data där systemet som användes för koordinater är 

sweref 99 16:30 och höjd i RH 2000. De uppmätta punkterna är tagna med två meters 

mellanrum. 

Platsbesöken hade ett simpelt upplägg där ritningar för avrinningsområdena togs med till platsen 

där ritningarna kunde valideras. I de flesta fallen ledde detta till att avrinningsområdena behövde 

minskas drastiskt eller tas bort helt. Problemet med las-datan var att det var svårt att uppskatta 

hur stor lutningen verkligen var. Enligt datan kunde det se ut som att lutningen var mycket större 

än i verkligheten och tack vare bredden på två meter mellan punkterna så kunde objekt som 

murar helt gå förbi las-datan. Det blev därför lättare att uppskatta storleken hos 

avrinningsområdena på plats med hjälp av en karta istället för att göra det via CAD. 

Avrinningskoefficienterna kunde också undersökas där till exempel markens material kunde 

fastställas.   

I SWMM har avrinningsområdena flera egenskaper som måste ändras för att anpassa ytan efter 

verkligheten. Arean är en primär egenskap där bredden av ytan också måste implementeras för 

att avgöra hur långt vattnet måste rinna över ytan. Själva ytan ska procentuellt fördelas i 

permeabla och impermeabla ytor. Det går även att bestämma hur vattnet rinner över dessa ytor. 

Alternativen för hur vattnet rinner är: 

• Från det permeabla området till den impermeabla delen av området. 

• Från det impermeabla området till den permeabla delen av området. 

• De permeabla och impermeabla områdena är separerade och rinner separat till brunnen 

utan att korsa ytorna. 

För de första två alternativen kan även en procentuell del av hur mycket av vattnet som rinner 

mellan ytorna skrivas upp då allt vatten inte nödvändigtvis behöver byta mellan en permeabel 

och impermeabel yta eller tvärt om. 

Mike Urbans avrinningsområden har också olika egenskaper som area och permeabilitet. Men 

det finns även fler inställningar för Mike Urban där beräkningsmetoden för området måste 

bestämmas. Flera olika beräkningsmetoder kan väljas och samtliga metoder har sedan 

inställningar som kan ändras. För att underlätta valdes de förutbestämda inställningarna för 

programmet som var tid-area modellen där de satta inställningarna för beräkningsmetoden fick 

stå kvar.   

Efter att ha ritat upp avrinningsområdena, besökt platserna och sedan ändrat 

avrinningsområdena utifrån platsbesöken blev följande avrinningsområden som illustreras i figur 

13 de som användes i modelleringen för både SWMM och Mike Urban. 
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Figur 13: illustrerar avrinningsområdena för södra Kärrgruvan. Detta upplägg användes i både 

SWMM och Mike Urban. 

6.2.4 Komplettering av data 

Den enda data som behövdes kompletteras var brunnarna och ledningsnätet i Norberg. 

Ledningsnätet kompletterades genom att besöka NVK och tala med driftpersonalen. Vissa 

ledningar har ändrats på senare tid eller så saknas vissa ledningar i underlaget. Ibland kan 

avsaknaden av en viss ledning vara uppenbar medan i andra fall kan bara någon som känner igen 

systemet se när något saknas. Det är därför viktigt att intervjua driftpersonalen för att kunna dra 

nytta av den information de sitter på. Ibland kan en lednings utformning och riktning inte vara 

dokumenterad på papper men informationen kan föras mellan driftpersonalen, något som ”alla 

bara vet”. 

Informationen som saknas angående brunnarna kan kompletteras som nämnts ovan där 

inmätning kan göras på plats och markytans nivå kan antas utifrån den höjddata som angivits. 

 



 

 

 

39 

 

6.3 Modellering i SWMM 

6.3.1 Insättning av data 

För att konstruera en lämplig modell med SWMM importerades som tidigare nämnts data från 

CAD. Brunnarna importeras och sedan skapas ledningarna värdesättas utifrån data från CAD. När 

ledningar skapas i SWMM används verktyget ”add a conduit link” som kan skapa ledningar 

mellan två brunnar.  

Avrinningsområdet ritas upp utifrån höjddata samt platsbesök vilket är en svår och godtycklig 

uppgift. Avrinningsområdena ritas upp med hjälp av verktyget ”add a subcatchment” där 

gränserna för avrinningsområdet ritas upp och sedan kan dess egenskaper tillsättas. Viktiga 

parametrar för avrinningsområdet är area, bredd, andel impermeabel yta och hur vattnet leds 

över ytan (permeabel till impermeabel eller tvärtom). 

Data som area, bredd och lutning hos områden mäts upp i CAD och skrivs sedan in i modellen. 

Andel permeabel yta är något som uppskattades utifrån ortofoto och platsbesök men det är en 

problematisk parameter att fastställa då den är relativt godtycklig. Samma procedur utförs i Mike 

Urban som i SWMM. Den mesta datan kan tas ut från CAD medan viss data måste uppskattas. 

Parametrar som måste presenteras finns nedan i bilaga 1. 

Regn tillsätts avrinningsområdena genom att skapa en ”rain gage” som använder sig av en ”time 

series” för olika regn. Dessa time series skapas i programmet och data kan enkelt importeras från 

excel eller liknande. Den nödvändiga datan en time series behöver är datum, tid och 

regnintensitet för varje given intervall som i detta fall är varje minut. 

6.4 Modellering i Mike Urban 

Modelleringen som skedde i Mike Urban var nästintill identisk med SWMM när det kommer till 

upplägget. Precis som i SWMM konfigureras modellen utifrån flödesmätningarna och 

regnmätningarna. Sedan används de fyra dimensionerande regnen även i denna modell för att se 

om nätet klarar av de rådande förhållandena samt klimatfaktorer.  

Som i SWMM måste brunnar importeras från CAD för att sedan användas som ankare till de 

ledningar som sedan dras för hand i programmet. Avrinningsområden dras också upp på ett 

liknande sätt jämfört med SWMM. Men eftersom SWMM bygger på textfiler kan det mesta av 

informationen föras över från SWMM till Mike Urban för att få modellerna att likna varandra. 

Skulle en ny modell tas fram finns det en del felkällor som kan uppstå om inte alla brunnar, 

ledningar och avrinningsområden får samma värden. Därför är det fördelaktigt att återanvända 

värdena från SWMM till Mike Urban vilket gör att modellernas grundstenar blir densamma för 

ledningar och brunnar som har satta värden. Sedan återstår beräkningen vilket skiljs åt enligt de 

olika beräkningssätten som presenteras ovan under rubriken ”beräkningssätt”. 

Att skapa ledningar, brunnar och avrinningsområden är en simpel process som kan liknas med 

den i SWMM. Sättet data som avrinningskoefficienter eller råhet läggs in skiljer sig mellan 

programmen men den största skillnaden mellan att skapa de olika modellerna är insättningen 

utav regndata.  

När regndata förs in i programmet måste data först hämtas från excel där Mike Urban gör om 

datan till en dfs0 fil. Denna fil måste sedan bindas till alla avrinningsområden med boundary 

conditions för ”catchment loads” för att få programmet att förstå att det regnar på 
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avrinningsområdena. En MOUSE simulering av avrinningsområdena måste sedan utföras för att 

få programmet att skapa data för avrinningen på avrinningsområdena som sedan kan bindas till 

dagvattennätet. 

För att få regnet att rinna ner i dagvattennätet måste först avrinningsområdena bindas till en 

brunn. När alla avrinningsområden bundits måste boundary conditions för ”network loads” 

aktiveras där datan från MOUSE simuleringen för avrinningsområdena binds in. Det krävs även 

att programmet ställs in via ”network loads” att följa förbindelserna som gjorts tidigare för att 

verkligen få vattnet att rinna in i nätet så att en simulering av dagvattennätet kan utföras.  

6.5 Korrigering och kalibrering 

Den data som samlats in för detta projekt är flödesmätningar samt regnmätningar som togs 

under april och maj månad. Under dessa månader var det endast ett regn den tionde april som 

gav användbar data från både regnmätning och flödesmätning. Detta var på grund av problem 

med flödesmätningen vid andra stora regn samt att detta regn var det största som inträffade. 

Fler regn uppstod men ett regn på 0,6 mm är inte lika givande som regnet nedan på 13,4 mm. 

Datan från regnet den tionde april sattes in i modellen för att kalibrera de godtyckliga 

parametrarna som har getts till avrinningsområdena. Dessa parametrar kan vara arean eller 

andel impermeabel yta. 

För att kalibrera modellen användes ett någorlunda intensivt regn på totalt 13,4 mm som varade 

från 08:44 till 14:00. Figurerna nedan visar fördelningen av regnet samt den ackumulerade 

mängden regn under dagen. 

 

Figur 14: En figur som illustrerar spridningen av regnet under den tionde april i kärrgruvan. 
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Figur 15: En graf som presenterar den ackumulerade mängden regn under den tionde april. 

När denna regndata placerats in i SWMM eller Mike Urban kan tabeller och grafer över flödet 

avläsas. Dessa jämförs sedan med flödesmätningarna som utförts för att på så sätt se hur pass 

nära verkligheten modellens resultat är.  

Den resulterande tabellen och grafen för flödet enligt SWMM samt flödesmätningarna 

presenteras nedan i tabeller samt grafer för att illustrera skillnaden mellan modellen och 

verkligheten. 

 

Figur 16: Illustrerar flödet mätt av flödesmätaren där ett tydligt maxflöde kan observeras vid 

tjugo över tio den tionde april. Maxflödet mäts upp till 13 liter per sekund. 

Efter korrigering av modellen uppmättes maxflödet till 40 liter/sekund vid ungefär samma 

tidpunkt som maxflödet 13 liter/sekund uppmättes i verkligheten. Detta betydde att 
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avrinningskoefficienterna och areorna för vissa områden var för stora. Eftersom att infallet för 

maxflödet stämde bra överens med verkligheten blev upplägget för kalibreringen att systematiskt 

ändra avrinningskoefficienter för samtliga områden. Även areor ändras men inte samtliga då till 

exempel takens areor inte är godtyckliga. Mellan modellerna användes samma upplägg då målet 

var att försöka få grunden för modellerna att vara lika varandra.  

Hos SWMM finns en till godtycklig parameter utöver avrinningskoefficienter och area som är 

bredden av avrinningsområdet. Denna parameter kan användas för att ändra resultatet då 

mängden vatten som flödar ut från området kan varieras samtidigt som vattnet måste rinna 

längre vid en mindre bredd. Istället för parametern bredd besitter Mike Urban en parameter som 

kallas koncentrationstid. Koncentrationstiden visar hur lång tid det tar innan hela 

avrinningsområdet bidrar med vatten. Denna tid kan alltså ändras för att få vattnet att rinna av 

snabbare eller långsammare. Att få resultaten helt exakt är oerhört svårt och utifrån resultaten 

som beskådades vid kalibreringen så påverkade inte bredden resultaten till en större grad vid 

mindre ändringar. Men bredden hålls till den vidd att arean passar området. Koncentrationstiden 

kan vara svår att uppskatta men rinnhastigheter från P110 används för att uppskatta tiden det tar 

för vattnet att rinna av ytan utifrån ytans egenskaper.       

Efter att areor och avrinningskoefficienter ändrats för att bättre överensstämma med 

verkligheten blev resultatet att det nya maximala flödet nådde 13 liter/sekund inom ett liknande 

intervall jämfört med verkligheten vilket betyder att modellerna kan användas för att testa 

dagvattensystemet. Nedan i figur 17, 18 och 19 illustreras de kalibrerade flödena för SWMM och 

Mike Urban samt även Mike Urban och SWMM jämfört med verkliga flöden. Via ändringar av 

areor, avrinningskoefficienter samt rinntider/bredden av ytorna kunde maxflödet för modellerna 

ändras för att passa verkligheten. Maxflödet för Mike Urban är ojämnare än verkligheten och 

SWMM. SWMMs maxflöde blev något delad men detta överensstämmer någorlunda med 

verkligheten där två toppar kan urskiljas.  

I kalibreringen var det främst markområden som ändrades i storlek och koefficient då vägar och 

taks koefficienter samt areor inte är lika godtyckliga. För att även jämföra verkligheten med 

modellerna togs tabell 8 fram som visar volymerna under maxflödet för verkligheten, SWMM 

samt Mike Urban. SWMM går något under det verkliga flödet medan Mike Urban går något över 

enligt figur 19 vilket förklarar varför det totala flödet är något större i Mike Urban och något 

mindre i SWMM. 
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Figur 17: Kalibrerade flödet för SWMM där flödet utrycks som liter per sekund med ett maxflöde 

på 13 liter i sekunden 

 

Figur 18: Kalibrerade flödet för Mike Urban där flödet visas som liter per sekund och maxflödet är 

13 liter i sekunden. 
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Figur 19: Kalibrerade maxflöden jämförda med maxflödena uppmätta i verkligheten. Y-axeln 

presenterar data i liter per sekund. 

Tabell 8: Illustrerar flödena som uppmättes från modellerna och flödesmätningen under perioden 

för hela hydrografen ovan. Volymerna presenteras i kubikmeter. 

Flöde Volym (m3) 

Flödesmätning 313,2 

SWMM 315,9 

Mike Urban 300,5 

 

6.5.1 RMSE och Nash-Sutcliffe model efficiency från kalibrering 

För att undersöka hur bra det modellerade flödet följer flödesmätningarna och på så sätt 

undersöka hur bra kalibreringen är utförd kan RMSE (Root-Mean-Square Deviation) och Nash-

Sutcliffe model efficiency användas. Dessa formler presenterades i formel 4 och 5 ovan. 

Formlerna ger ett värde på hur väl de kalibrerade flödena följer flödesmätningarna. Ett bra värde 

för RMSE är under 1 medan ett bra värde för Nash-Sutcliffe model efficiency ska vara mellan 0 

och 1 men så nära 1 som möjligt. 

Tabell 9: Värden för RMSE och Nash-Sutcliffe model efficiency. 

 SWMM Mike Urban 

Root Mean Square Error 1,75 1,29 

Nash-Sutcliffe model efficiency 0,53 0,74 
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7 Resultat 
Resultaten från Mike Urban samt SWMM levereras i form utav tabeller som är annorlunda för de 

båda programmen. Resultaten från SWMM ges i form utav en så kallad ”status report” som 

illustrerar i huvudsak ledningar samt brunnar där det kan uppstå problem som översvämning. I 

programmet SWMM kan även data avläsas från varje ledning, brunn och avrinningsområde på 

sidan om ”status report” där data som bland annat flöden, hastigheter och kapacitet kan avläsas. 

Mike Urban levererar tabeller med flöden, hastigheter samt kapacitet för brunnar och ledningar 

via en så kallad ”summary report”. Denna summary report från Mike Urban levererar all data och 

separerar inte informationen som SWMM:s status report.  

Både SWMM och Mike Urban ger ett kort meddelande om stabiliteten hos brunnar och ledningar 

ifall de är stabila eller svämmar över. Målet med denna studie är primärt att undersöka 

ledningarna och dess kapacitet vilket betyder att resultaten cirkulerar kring kapacitet.  

För att undersöka ledningsnätet används tre spann av kapacitet. De något överdimensionerade 

ledningarna 0-0,67, de optimala ledningarna >0,66-0,80 samt de underdimensionerade 

ledningarna >0,80-1. Mike Urban och SWMM ger även möjlighet för en fjärde grupp som 

presenteras, vilket är andelen av ledningar vars maxflöde är över 1. Ledningar med en kapacitet 

över 1 är alltså ledningar som är så pass underdimensionerade att maxflödet som krävs för att 

föra undan vattnet blir enligt modellen större än 100%. Anledningen till varför flödet i en ledning 

kan bli större än 100% är tack vare flödesmodellerna, baserade på Saint Venants flödesekvationer 

(EPA 2015), som SWMM och Mike Urban använder för att beräkna sina flöden. Det som händer i 

ledningen är att när den går full byggs ett tryck på ovanifrån i systemet vilket trycker vatten 

igenom ledningen med ett flöde som är större än det maximala vid självfall. Detta förklaras mer i 

diskussionsdelen under avsnitt 7.3 Troliga områden i Norberg som bör förbättras enligt 

modellerna. 

De resulterande kapaciteterna för ledningarna från de olika regnen från de olika modellerna 

presenteras nedan i tabell 10 och 11. 
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Tabell 10: Kapaciteten i ledningarna från SWMM. Andelen av de 121 ledningarna i de olika 

spannen presenteras i procent. 5yr 20 min står för det dimensionerande regnet med 5 års 

återkomsttid och 20 minuters varaktighet. Koefficienten är den pålagda koefficienten för framtida 

klimatförändringar. 5yr 10 min och 5yr 40 min står för två regn med fem års återkomsttid och 10 

respektive 40 minuters varaktighet. Kolumnen längst till höger visar den procentuella andelen av 

ledningarna i spannet >0,80-1 som egentligen överstiger 1. 

Spann för kapacitet 0-0,66 >0,67-0,80 >0,80-1 >1 av >0,80-1 

5yr 20 min 
 

79% 2% 19% 70% 

5yr 20 min med en 
koefficient på 1,2 

58% 12% 31% 68% 

5yr 20 min med en 
koefficient på 1,3 

50% 6% 45% 69% 

5yr 20 min med en 
koefficient på 1,4 

50% 3% 48% 79% 

5yr 10 min 
 

85% 5% 11% 62% 

5yr 40 min 
 

55% 7% 38% 65% 

 

Tabell 11: Kapaciteten i ledningarna från Mike Urban, andelen av de 121 ledningarna i de olika 

spannen presenteras i procent. 5yr 20 min står för det dimensionerande regnet med 5 års 

återkomsttid och 20 minuters varaktighet. Koefficienten är den pålagda koefficienten för framtida 

klimatförändringar. 5yr 10 min och 5yr 40 min står för två regn med fem års återkomsttid och 10 

respektive 40 minuters varaktighet. Kolumnen längst till höger visar den procentuella andelen av 

ledningarna i spannet >0,80-1 som egentligen överstiger 1. 

Spann för kapacitet 0-0,66 >0,67-0,80 >0,80-1 >1 av >0,80-1 

5yr 20 min 
 

78% 7% 16% 68% 

5yr 20 min med en 
koefficient på 1,2 

76% 3% 21% 56% 

5yr 20 min med en 
koefficient på 1,3 

76% 3% 21% 68% 

5yr 20 min med en 
koefficient på 1,4 

74% 5% 21% 72% 

5yr 10 min 
 

83% 6% 12% 71% 

5yr 40 min 
 

81% 4% 15% 67% 

 

Anledningen varför andelen ledningar som överstiger 100% kapacitet togs med för Mike Urban 

och SWMM är för att se hur stor andel av ledningarna som definitivt är överbelastade.  

Som tidigare nämnts ger SWMM:s ”status report” och Mike Urbans ”Summary report” korta 

meddelanden och tabeller som beskriver dagvattennätets kapacitet att avleda dagvatten. Enligt 

SWMM:s ”status report” är samtliga ledningar stabila under nuvarande förhållanden. Vid tillägget 

av koefficient 1,2 och 1,3 uppstår det instabilitet i ledning 356 vilket är en 400 mm betongledning 

på 2,6 meter. När sedan koefficient 1,4 används uppstår instabilitet i ledning 356, 357, 419 och 

95. Ledning 357 är en leding på 150 mm som har en längd på 10,6 meter, 419 har diametern 150 
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mm och en längd på 4,7 meter och ledning 95 är en ledning med diametern 225 mm och längden 

5,2 meter. Enligt SWMM uppstår det inte översvämning i någon brunn i något av de olika 

uppläggen med varierande koefficienter. 

Mike Urbans ”summary report” ger kapaciteten hos ledningarna men ingen kommentar 

angående om ledningarna är stabila eller inte. Mike Urban skapar en tabell som presenterar alla 

befintliga noder och hur dessa noder reagerar under regneventet. Dessa noder kan få tre 

relevanta bemärkningar vilket är: 

- Ingen bemärkning, vilket betyder att brunnen inte svämmar över 

- G, vilket betyder att översvämning är ett faktum 

- C, en kritisk nivå är nådd vilket betyder att det finns risk för översvämning 

Samtliga brunnar saknar bemärkning i denna tabell vilket betyder att ingen av brunnarna 

svämmar över enligt Mike Urban oberoende vilken av de tre koefficienterna som multipliceras in 

i modellen. 

7.1 Koefficienter i jämförelse med den procentuella ökningen av 
överbelastade ledningar 

Grafen i figur 20 visar sambandet mellan den procentuella ökningen hos koefficienterna jämfört 

med den procentuella ökningen av överbelastade ledningar i Mike Urban och SWMM. 

Koefficienten stiger till 20%, 30% och 40% jämfört med ursprunget. SWMM går från 19% 

överbelastade ledningar till 31% vid koefficient 1,2, upp till 45% överbelastade ledningar vid 

koefficient 1,3 och 48% överbelastade ledningar vid koefficient 1,4. I Mike Urban går andelen 

överbelastade ledningarna från 16% till 21% vid koefficient 1,2 och sedan ökar inte andelen 

överbelastade ledningar efter detta. Enligt appendix 1 går antalet överbelastade ledningar från 6 

till 13 vidare till 24 och sedan till 25 för koefficient 1, 1,2, 1,3 och 1,4. Mike Urban går från 19 till 

25 och stannar sedan på 25 överbelastade ledningar. 

 

Figur 20: En graf som presenterar sammanhanget mellan olika koefficienter och den ökade 

mängden överbelastade ledningar i SWMM och Mike Urban. Koefficienten går med stegen 1, 1.2, 

1.3 och sedan 1.4 medan SWMM och Mike Urban presenteras som andelen överbelastade 

ledningar i %. 
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7.2 Volymer 

Flödena från modellerna kan vara en nyckel för att se till exempel koefficienternas påverkan samt 

varaktigheternas påverkan. För att presentera detta har flödena från de olika regneventen 

sammanställts nedan i tabell 12 där volymerna presenteras i kubikmeter. 

Tabell 12: Flödena i systemet för de olika regneventen där 5yr står för ett regn med fem års 

återkomsttid, 1,2, 1,3, 1,4 är koefficienterna och 20 min, 10 min samt 40 min är de olika 

varaktigheterna. 

Regnevent Mike Urban Volym SWMM Volym 

5yr 20min 548 m3 653m3 

5yr 20min 1,2 663 m3 1279 m3 

5yr 20min 1,3 720 m3 1500 m3 

5yr 20min 1,4 778 m3 1653 m3 

5yr 10min 384 m3 226 m3 

5yr 40min 716 m3 1430 m3 

 

7.3 Hydrografer för olika varaktigheter i SWMM och Mike Urban  

Hydrografer ger en bild över hur flödet ser ut i dagvattensystemet när det kommer till 

varaktighet och toppflöden. Beroende på var i området och vilka ytor som bidrar kan flödena 

variera. I figurerna nedan finns två hydrografer för varje regnvaraktighet för de olika modellerna. 

Den första hydrografen (längst till vänster) tillhör ett markområde medan den andra hydrografen 

(längst till höger) är tagen från en ledning som är bunden till ett område med tak. Markområdet 

har avrinningsområden med varierande egenskaper, alltså områden med olika 

avrinningskoefficienter. Området med tak är ett område med endast tak vilket betyder att 

avrinningsområdena har samma egenskaper.  

 

Figur 21: Illustrerar två bilder med totalt fyra hydrografer som är skapade från ett regn med 5 års 

återkomsttid och 20 minuters varaktighet. Hydrograferna till vänster är skapade med SWMM och 

Mike Urban och är tagna från en ledning bundna till ett markområde. Hydrograferna till höger är 

skapade med SWMM och Mike Urban och är tagna från en ledning som är bundet till ett område 

med tak. Y-axeln presenterar flödet i liter per sekund. 
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Figur 22: Illustrerar två bilder med totalt fyra hydrografer som är skapade från ett regn med 5 års 

återkomsttid och 10 minuters varaktighet. Hydrograferna till vänster är skapade med SWMM och 

Mike Urban och är tagna från en ledning bundna till ett markområde. Hydrograferna till höger är 

skapade med SWMM och Mike Urban och är tagna från en ledning som är bundet till ett område 

med tak. Y-axeln presenterar flödet i liter per sekund. 

 

Figur 23: Illustrerar två bilder med totalt fyra hydrografer som är skapade från ett regn med 5 års 

återkomsttid och 40 minuters varaktighet. Hydrograferna till vänster är skapade med SWMM och 

Mike Urban och är tagna från en ledning bundna till ett markområde. Hydrograferna till höger är 

skapade med SWMM och Mike Urban och är tagna från en ledning som är bundet till ett område 

med tak. Y-axeln presenterar flödet i liter per sekund. 

7.4 Problematiska områden enligt SWMM 

SWMM presenterade de ledningar som hade en kapacitet över 0,8 med en tabell. Men att endast 

presentera de procentuella mängderna ger ingen riktig uppfattning om vilka ledningar som är 

överbelastade. Nedan presenteras figur 24 som illustrerar vilka ledningar som har en kapacitet 

över 0,80 vid ett femårsregn med 20 minuters varaktighet. De olika koefficienterna för 

klimatfaktorerna presenteras bredvid varje bild. Figur 25 presenterar de tre olika varaktigheterna 

i SWMM och vilka ledningar som har en kapacitet över 0,8. 
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Figur 24: Fyra olika bilder på modellen som visar de överbelastade ledningarna när olika 

koefficienter används för ett femårs regn med 20 minuters återkomsttid. De överbelastade 

ledningarna visas med en ljusblå färg medan de ledningarna som har en kapacitet av 0,80 eller 

lägre presenteras med en mörkblå färg. Pilen längst ner till vänster i urklippen är utloppet vilket 

betyder att systemet lutar ner mot denna punkt. 
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Figur 25: Tre bilder på modellen som visar de överbelastade ledningarna vid olika 

regnvaraktigheter med fem års återkomsttid. De överbelastade ledningarna visas med en ljusblå 

färg medan de ledningar som har en kapacitet av 0,80 eller lägre presenteras med en mörkblå 

färg. Pilen längst ner till vänster i urklippen är utloppet vilket betyder att systemet lutar ner mot 

denna punkt. 

7.5 Problematiska områden enligt Mike Urban 

Figurerna nedan presenteras på samma sätt som figurerna ovan men här visas de ledningar som 

Mike Urban anser är överbelastade. Den första figuren visar ett 20 minuters regn med och utan 

koefficienter medan den andra Figuren visar överbelastade ledningar enligt Mike Urban vid olika 

regnvaraktigheter. 
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Figur 26: Fyra olika bilder på modellen som visar de överbelastade ledningarna när olika 

koefficienter används för ett regn med fem års återkomsttid och 20 minuters varaktighet. De 

överbelastade ledningarna visas med en ljusblå färg medan de ledningar som har en kapacitet av 

0,80 eller lägre presenteras med en mörkblå färg. Pilen längst ner till vänster i urklippen är 

utloppet vilket betyder att systemet lutar ner mot denna punkt. 
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Figur 27: Tre bilder på modellen som visar de överbelastade ledningarna vid olika 

regnvaraktigheter med fem års återkomsttid. De överbelastade ledningarna visas med en ljusblå 

färg medan de ledningar som har en kapacitet av 0,80 eller lägre presenteras med en mörkblå 

färg. Pilen längst ner till vänster i urklippen är utloppet vilket betyder att systemet lutar ner mot 

denna punkt. 

7.6 Gemensamma överbelastade ledningar 

För att underlätta urskiljningen av överbelastade ledningar enligt båda modellerna för 20 

minuters regnet med koefficienter, 10 minuters regnet och 40 minuters regnet har figur 28 och 

29 tagits fram. Dessa figurer är en sammanställning av figurerna 26 med 21 och 25 med 27. 
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Figur 28: Illustrerar de ledningar som är överbelastade enligt både Mike Urban samt SWMM för 

ett regn med 20 minuters varaktighet och fem års återkomsttid med dess respektive koefficienter. 

Överbelastade ledningar har en ljusblå färg medan ledningar under en kapacitet på 0,8 

presenteras med en mörkblå färg. Pilen längst ner till vänster i urklippen är utloppet vilket betyder 

att systemet lutar ner mot denna punkt. 
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Figur 29: Illustrerar de ledningar som är överbelastade enligt både Mike Urban samt SWMM för 

ett regn fem års återkomsttid och varierande varaktighet. Överbelastade ledningar har en ljusblå 

färg medan ledningar under en kapacitet på 0,8 presenteras med en mörkblå färg. Pilen längst 

ner till vänster i urklippen är utloppet vilket betyder att systemet lutar ner mot denna punkt. 
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8 Diskussion 
Målet med detta projekt var att skapa en modell med SWMM och en modell med Mike Urban 

över samma område för att studera dagvattennätet i området. På grund av framtida 

klimatförändringar är det även viktigt att addera koefficienter till processen för att studera hur 

modellerna reagerar med ökade regnmängder. Diskussionen cirkulerar alltså kring vilka delar av 

dagvattennätet som inte presterar optimalt enligt modellerna och sedan vilken av modellerna 

som antagligen är mest realistisk utifrån vilken information som finns om nätet. 

8.1 Kalibrering 

Kalibreringen för Mike Urban och SWMM blev i slutändan lika varandra i utförande då 

parametrarna som kunde ändras var areor, avrinningskoefficienter samt tiden det tog för vattnet 

att rinna över ytan. Arean kombinerat med bredden av området var det som avgjorde hur snabbt 

eller långsamt det gick för vattnet att rinna över ytan i SWMM. Detta kunde användas för att få 

vatten att rinna en längre period för att skapa mer långvariga flöden eller för att förkorta 

rinntider och skapa större maxflöden. Samma metod användes för Mike Urban men istället för 

att ändra bredden kan en koncentrationstid för avrinningsområdet skrivas in i modellen. Bredden 

och tiden kombinerat med arean var nyckeln till att återskapa de riktiga flödena. Problemet var 

sedan att försöka matcha modellerna med de uppmätta värdena vilket betydde att areor och 

koefficienter behövde ändras systematiskt för att skapa ett realistiskt flöde. 

Modellerna är olika vilket ledde till att även areorna och avrinningsområdena som användes i 

modellerna blev olika tack vare kalibreringen. Skillnaden kunde vara hundra kvadrat för en väg i 

den centrala delen av systemet medan de större avrinningsområdena längst i norr som kan ses i 

figur 13 varierade med 2 hektar där området behövde vara större i SWMM för att flödet skulle 

matcha flödesmätningen. Arean var 10 hektar i Mike Urban och 12 hektar i SWMM.  Men 

resultatet blev att modellerna matchade flödesmätningarna vilket var målet med kalibreringen. 

Bredden och koncentrationstiden är svåra att ge ett exakt värde där bredden är lättare att 

uppskatta men koncentrationstidens effekt är lättare att förstå. Sätts koncentrationstiden till tio 

minuter kommer hela området bidra med vatten i tio minuter. Det gick tydligt att se att om en 

längre koncentrationstid sattes för ett område så bidrar området en längre tid. Men det samma 

var inte fallet för bredden där det krävdes ändringar i tiotal meter i bredden för att se skillnad i 

resultaten. Det är lättare att förutspå resultatet i Mike Urban då tiden ändras än om bredden 

ändras i SWMM. Detta gör att Mike Urbans kalibrering kan anses vara lättare att förstå sig på 

men svårare att uppskatta då avrinningsområdenas lutning samt material borde undersökas 

innan en koncentrationstid kan sättas. 

I figur 19 kunde sedan de slutliga kalibreringarna avläsas där maxflödena för SWMM, Mike Urban 

och flödesmätningarna placerades ihop med varandra. SWMMs flöde blev något större och 

utdraget än flödesmätningarna vilket ledde till att den totala volymen blev något större som kan 

avläsas i tabell 8. Mike Urbans flöde blev något ojämnare än de andra flödena och avslutades 

tidigare vilket ledde till att den totala volymen blev mindre för Mike Urban. 

RMSE och Nash-Sutcliffe model efficiency kan användas för att validera att kalibreringen är 

tillräckligt bra. För att bedöma hur bra modellerna är enligt dessa formler kan tabell 9 och de 

uppskattade värdena för vad som kan accepteras som en bra återspegling av flödesmätningarna 

användas. Enligt dessa värden kan det kort sägas att det finns utrymme för förbättring hos 

modellerna.  
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För att modellerna skulle vara godkända enligt RMSE skulle värdet vid jämförelsen av 

flödesmätningarna vara under 1 (Barnston 1992). SWMMs kalibrerade modell fick ett värde på 

1,75 medan Mike Urbans värde fick ett värde på 1,29. Det krävs alltså en förbättring hos båda 

modellerna om de ska vara godkända av RMSE. 

När det kommer till Nash-Sutcliffe model efficiency (Nash, Sutcliffe 1970) är båda modellerna 

godkända och återigen är det Mike Urban som är bättre kalibrerad på värdet 0,74 till skillnad från 

SWMMs värde på 0,53. Målet är att komma så nära 1 som möjligt vilket betyder att även denna 

formel visar att modellerna kan förbättras. 

Anledningen varför Mike Urban får bättre värden än SWMM är för att formlerna är uppbyggda på 

att mäta skillnaden mellan modellerade och uppmätta värden i varje tidssteg. SWMMs flöde är 

mer ojämnt och fluktuerar mer med större toppar och dalar vilket inte Mike Urban har som följer 

flödesmätningarna bättre. Skillnaden mellan Mike Urban och flödesmätningarna vid varje 

tidssteg blir därför lägre vilket resulterar i bättre värden för Mike Urban.  

För att ge modellerna bättre värden enligt RMSE och Nash-Sutcliffe model efficiency är det därför 

viktigt att ta bort den andra toppen i SWMM (figur 17) samtidigt som dalen mellan topparna fylls 

ut. Mike Urbans hydrograf måste jämnas ut för att bättre följa flödesmätningarna i figur 19.  

Att göra dessa förändringar skulle blanda in en stor mängd parametrar som måste förändras 

vilket mest är ett problem med tid. Modellerna är nästintill godkända av RMSE, de är inom 

spannet för Nash-Sutcliffe model efficiency coefficient medan volymerna tycks stämma överens. 

Det handlar alltså om små förbättringar för oproportionellt mycket tid. Ett annat problem är att 

flödesmätningarna har en upplösning på liter vilket är anledningen till varför hydrografen för 

flödesmätningarna är så pass hackig som den är. Detta betyder att skillnaden mellan värdet för 

flödesmätningarna och de modellerade värdena skulle kunna vara mindre eller i värsta fall större. 

Modellerna skulle kunna få en perfekt passform efter kurvan för flödesmätningen men de skulle 

fortfarande kunna vara fel då i just den tidpunkten kan det riktiga flödet egentligen vara 9,48 

istället för 9. Med detta i åtanke kan det anses att modellerna är acceptabla då de ligger på 

gränsen för att vara accepterade enligt RMSE och Nash-Sutcliffe Model Efficiency Coefficient. 

8.2 Koefficient och ökning av överbelastade ledningar 

Om man undersöker koefficienter i förhållande med överbelastade ledningar kan det tydligt 

avläsas att procentuellt sätt är SWMM mer känslig mot ökningar med koefficienter. Främst den 

tredje koefficienten fördubblar antalet överbelastade ledningar från den ursprungliga mängden 

överbelastade ledningar. Mike Urban reagerar på den första koefficienten men sedan uppstår en 

platå och ledningar slutar övergå till det överbelastade spannet. 

Någon tydlig korrelation mellan koefficienter och ökningen av överbelastade ledningar kan inte 

avläsas enligt mig då SWMM ökar explosionsartat för att sedan avta vid den sista koefficienten 

samtidigt som Mike Urban endast tycks reagera på den första koefficienten. 

Anledningen till varför ökningen är så mycket större i SWMM är antagligen för att fler ledningar 

ligger på gränsen att falla över från spannet <0,66, hela vägen upp till spannet >0,80. När 

ökningen sker faller dessa över men vid koefficient 1,4 är antalet ledningar benägna att falla över 

nästintill slut vilket betyder att ökningen är mindre. Vid det sista steget är det endast fyra 

ledningar som tillförs till det överbelastade spannet för SWMM. Detta indikerar att SWMM är 

känsligare för ökningar i intensiteten. Eftersom att ett stort antal ledningar tycks hoppa direkt 
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från spannet <0,66 till >0,8 enligt tabell 10 ser det ut som att beräkningsmetoden för SWMM är 

mer känslig i jämförelse med Mike Urban då fler ledningar är benägna att hoppa mellan spannen. 

Detta beror på Horton’s infiltrationsmodell som förklaras nedan under ”6.5 Beräkningssättens 

påverkan på resultaten” 

Mike Urban reagerar inte på de sista två koefficienterna och ökningen av överbelastade ledningar 

är betydligt lägre i Mike Urban än i SWMM. Från början dömer Mike Urban ut 19 ledningar till 

skillnad från SWMM som endast dömer ut 23 ledningar som kan avläsas i tabell A1 och A2 i 

Appendix 1. Vid koefficient 1,4 är minst antal ledningar inom spannet <0,66 för Mike Urban enligt 

tabell 10. Detta betyder att fler ledningar övergår från att vara underdimensionerade, samtidigt 

ökar andelen >1. Detta visar att belastningen i ledningarna ökar med ökade koefficienter men det 

illustreras inte i grafen då figur 20 endast visar ökningen av överbelastade ledningar.  

Som det kan ses i tabell 12 så är ökningen av volym något avtagande men ständigt ökande för 

Mike Urban. Större intensitet hos regnet leder till ökande flöden men det är intressant att varje 

koefficient tycks ha en konstant ökning av den totala volymen i Mike Urban. Koefficient 1,2 gav 

en ökning på 110 kubikmeter vatten medan koefficient 1,4 gav en ökning på ungefär 220 

kubikmeter vatten. Ökningen av volymen tycks vara konstant vilket inte flyter samman med 

resultaten som visas i figur 20. Figur 20 menar att andelen överbelastade ledningar inte ökar när 

koefficient 1,3 och 1,4 läggs på även fast volymen visar att ökningen hos flödet är konstant. Detta 

är ytterligare bevis på att Mike Urban anser att vissa ledningar måste bytas inom den närmaste 

tiden och att de resterande ledningarna kommer klara av större regnevent i framtiden. 

Ökningen i volym för SWMM stämmer någorlunda bra överens med figur 20 till en början. Enligt 

Figur 20 ökar mängden överbelastade ledningar stort redan från start och har sedan en konstant 

ökning av andelen överbelastade ledningar vid koefficient 1,2 och 1,3. När koefficient 1,4 

används slutar ledningar att övergå till det överbelastade spannet vilket inte direkt 

överensstämmer med volymerna. Enligt ökningen av volymerna så har de också en jämn konstant 

ökning där steget där koefficient 1,2 läggs på ökar volymen med 626 kubikmeter. När 

koefficienten 1,4 läggs på ökar flödet med 1000 kubikmeter från de ursprungliga värdena vilket 

betyder att systemet utsätts för en större ökning procentuellt i volym jämfört med koefficienten. 

Systemet utsätts för ett drastiskt större flöde med varje koefficient men ändå är ökningen av 

andelen överbelastade ledningar i SWMM avtagande. Detta tyder troligen på att markområdena 

bidrar med mer vatten vid större koefficienter på grund av kalibreringen och Horton’s formel. 

Detta diskuteras mer nedan under avsnitt 8.5 Beräkningssättens påverkan på resultaten. Flödet 

från markområdena är lågt men ihållande under en lång period. Det bidrar alltså med mycket 

vatten utan att öka maxflödet till en större grad. Eftersom att maxflödet är det som påverkar 

kapaciteten leder detta till att markområdena kan bidra med enorma mängder vatten utan att 

påverka kapaciteten.  

Ökningen av volymen vatten i SWMM är 253% när koefficienten 1,4 används medan ökningen i 

Mike Urban endast är 142%. Ökningen av volymen i Mike Urban följer ökningen av koefficienten 

medan SWMM får ut mycket mer volym av en ökande koefficient. Ökningen i SWMM verkar vara 

allt för hög i förhållandet mellan regnet och flödet vilket får Mike Urban att verka vara mer 

pålitlig. Att uppskatta hur ett område kommer påverkas är svårt och det går inte att helt förkasta 

resultaten från SWMM. Världen är inte linjär och systematisk men att 40% mer regn skulle leda 

till att den totala volymen ut från området blir 250% större kan anses vara något orimligt. 

Troligen kan detta ha att göra med Horton’s formel och hur modellerna kalibrerats.  
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8.3 Troliga områden i Norberg som bör förbättras enligt modellerna 

Enligt SWMM är det 19% av de 121 befintliga ledningarna i riskzonen för att bli överbelastade vid 

nuläget enligt tabell 10. Antalet överbelastade ledningar ökar med ökande koefficienter och når 

toppen vid koefficienten 1,4 där 48% av ledningarna är överbelastade. För att klara av en ökning 

av 40% hos regnintensiteten betyder detta att ungefär hälften av ledningarna behöver bytas ut 

för att få ett optimalt flöde i framtiden.  

Det tyder på att det finns en viss obalans i beräkningssättet för SWMM och att värdena tycks 

fluktuera i modellen. Ökningen av andelen överbelastade ledningar är kraftig medan ökningen 

och minskningen av vissa ledningars kapacitet inte tycks följa ett logiskt system i vissa fall. 

Jämförs resultaten för varje ledning vid påläggningen av olika koefficienter kan belastningen 

sjunka som för ledning 134. Kapaciteten för ledning 134 går från 398% utan koefficient, 247% vid 

koefficient 1,2, 154% vid koefficient 1,3 och 163% vid koefficient 1,4. Detta kan beskådas nedan i 

appendix 1 tabell A1. SWMM är av någon anledning inte konsekvent i sin beräkning av kapacitet 

vilket får värdena att fluktuera. 

Studerar man tabell 10 kan det även urskiljas att flest ledningar har optimalt flöde vid 20% ökad 

regnintensitet. Vid 20% ökad intensitet har femton ledningar optimalt flöde och utan koefficient 

har endast tre ledningar optimal kapacitet vid maxflöde. Detta betyder att en stor del av 

ledningarna i området är överdimensionerade vilket inte är ett lika stort problem som att 

ledningarna är underdimensionerade men det kan skapa problem vid självrensning. 

Figur 24 illustrerar ett sammanhang med underkapacitet hos ledningar då de ledningar som är 

överbelastade är sammankopplade i olika stråk. När allt större koefficienter kombineras med 

modellen syns det tydligt att allt fler ledningar blir sämre och överbelastade till nästintill alla 

ledningar är underdimensionerade i den centrala biten av nätet. Utöver detta stråk av ledningar 

är det egentligen endast två andra stråk som är överbelastade. Stråket längst ner mot slutet av 

systemet samt några ledningar i den nedre delen av det högre lodräta stråket. Detta uppvisar att 

nästintill hela nätet skulle behöva uppgraderas vid en furtioprocentig ökning hos regnet. Att  så 

stora delar av nätet blir underdimensionerade härstammar från problem med Horton’s 

infiltrationsmodell och detta diskuteras vidare under ”8.5” och ”8.6”. 

Mike Urban visar från start att 16% av ledningarna är i spannet för att vara överbelastade. Denna 

andel belastade ledningar ökar sedan vid påläggning av den första koefficienten vilket leder till 

att när koefficient 1,2 används är 21% av ledningarna överbelastade. Vid påläggning av större 

koefficienter ökar inte andelen överbelastade ledningar, men andelen överdimensionerade 

ledningar minskar samt ökar andelen över 100%. Detta indikerar att kapaciteten ökar hos 

ledningarna samtidigt som koefficienterna ökar även om det inte märks av på andelen 

överbelastade ledningar. 

Mike Urban och SWMM delar samma problem när det gäller att få ledningar har ett optimalt 

flöde. Enligt Mike Urban är många fler ledningar underdimensionerade än optimala. När ingen 

koefficient används har 8 ledningar optimalt flöde medan 19 ledningar är underdimensionerade 

enligt appendix 1 tabell A2. Resterande ledningar är överdimensionerade. Att ledningarna är 

överdimensionerade är som sagt inte ett lika stort problem. Men om ledningen endast har några 

procent kapacitet vid maxflöde kan detta betyda att även dessa ledningar skulle behöva ändras. 

Men fokus ligger för närvarande på underdimensionerande ledningar. En lista av ledningarnas 

kapacitet finns i appendix 1 tabell A2 där alla extremt låga och höga kapaciteter kan avläsas. 
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Problem som ofta uppstår med ledningsnät kan vara att när ledningsnätet byggs ut har man för 

dålig koll på nätet nedströms. Detta kan överbelasta ledningarna nedströms som egentligen 

aldrig var tänkta att behandla det tillagda flödet från det utbyggda nätet. Det omvända kan också 

inträffa där det är tänkt att nätet ska byggas ut men det inträffar aldrig. Detta betyder att det 

dimensionerande flödet blir för stort vilket leder till att ledningarna blir för stora och problem kan 

uppstå vid självrensning av ledningarna. 

Figur 26, som illustrerar problematiska ledningar enligt Mike Urban, skiljer sig märkbart från figur 

24 från SWMM. När den maximala koefficienten har lagts på så kan man återigen urskilja att det 

mittersta vågräta stråket som förbinder de båda lodräta stråken är överbelastat. SWMM har ett 

till längre stråk som är överbelastat i den nedre delen i det högra lodräta stråket. Detta stråk 

uppstår det även problem i enligt Mike Urban men inte sammanhängande på samma sätt som i 

SWMM. Mike Urban visar istället att delar av den norra delen i det högra lodräta stråket är 

överbelastat redan utan koefficient.  

Mike Urban tycks även anse att mindre ledningar som endast är bundna till tak är överbelastade 

på vissa platser. Vissa av dessa ledningar är redan tända innan koefficienter är pålagda vilket är 

oväntat då det är mer väntat att större ledningar i slutet av systemet ska bli överbelastade. 

Överbelastade ledningar är mer sammanhängande i SWMM än Mike Urban.  

Det går dessvärre inte att bortse från de resterande problematiska ledningarna enligt 

modellerna. Här krävs det dock att en av modellerna väljs utifrån resultaten. Detta motiveras 

främst utifrån figur 24 och 26 men tabell 10 och 11 är också en del av avvägningen.  

Utifrån endast figurerna 24 och 26 kan det vara svårt att tyda om Mike Urban eller SWMM är den 

bättre modellen. Men det är just att Mike Urban har spridda överbelastade ledningar runtom på 

modellen och att många av de överbelastade ledningarna är anslutna till endast ett tak eller 

liknande som gör att Mike Urbans modell blir mindre pålitlig då koefficienter ej är inblandade. 

Det som däremot talar mot SWMM är att nästintill hela kärnan av dagvattennätet ska enligt 

modellen vara underdimensionerat. Om detta hade varit fallet borde översvämningar i området 

vara vanligare och kända av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund. Många ledningar som 

är sammanlänkande här har i vissa fall en kapacitet långt över 100% vilket kan avläsas i appendix 

1 tabell A1. 

Att en ledning får högre kapacitet än 100% kan anses vara befängt men anledningen till detta är 

att ekvationen som valts att används för att föra fram flödet i ledningarna i SWMM är dynamic 

wave routing. Dynamic wave routing som är baserad på Saint Venants flödesekvationer har 

enligts SWMMS manual (EPA 2015) förmågan att ge en ledning ett flöde som är större än det 

normala. Detta är för att ledningens flöde blir trycksatt då en ledning övergår till att vara full och 

vatten byggs upp ovan i systemet som trycker på flödet i ledningen. 

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har bytt ut delar av det vågräta stråket i mitten av 

figur 24 till 29 vilket betyder att detta också är en viktig parameter att ta med i avvägningen 

mellan modellerna. Den data som erhållits är från innan detta byte. Det var därför vi var tvungna 

att flytta flödesmätaren från den förutbestämda platsen då de bland annat bytt en 

nedstigningsbrunn av betong till en spolbrunn av plast. SWMM reagerade på detta område redan 

från start utan att en koefficient lades in i modellen vilket inte Mike Urban gjorde. Men vid 

påläggning av koefficienter reagerar även Mike Urban på detta område. Detta är negativt för 

Mike Urban då det område där det var känt att problem fanns inte blev markerat. 
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Om resultaten ska sammanfattas och en modell ska påvisas som ledande blir resultatet att 

modellerna har styrkor och svagheter som måste iakttas. Enligt tabell 10 och 11 som visar 

resultaten för kapaciteten så är Mike Urban mycket mer stabil och konsekvent med sina resultat i 

jämförelse med SWMM. SWMMs resultat fluktuerar markant i vissa fall där ledningar kan gå från 

en kapacitet på 40%, upp till 146% för att sedan falla tillbaka ner till 50% som för ledning 81 i 

appendix 1 tabell A1. Mike Urban har en stadigt stigande andel överbelastade ledningar som 

stiger med koefficienterna. Resultaten är mycket mer logiska i Mike Urban än SWMM.  

Men enligt figur 24 och 26 är SWMM mer träffsäker än Mike Urban då problematiska ledningar 

markeras direkt från start. Dock är många ledningar uppströms från de problematiska 

ledningarna markerade. Detta kan vara på grund av att de problematiska ledningarna fungerar 

som en flaskhals vilket får ledningarna uppströms att bli underdimensionerade då belastningen 

sprider sig uppåt. Mike Urban reagerar inte direkt på det problematiska området men markerar 

till slut områden där kända problem finns när de högre koefficienterna läggs på. 

I projektet används endast en återkomsttid och en varaktighet över hela området. Detta kan vara 

anledningen till att främst Mike Urban men även SWMM uppfattar att vissa ledningar till tak är 

underdimensionerade då de egentligen kan vara dimensionerade efter en lägre intensitet. Att 

stuprännan till ett tak skulle svämma över skapar inga större problem vilket betyder att taken kan 

dimensioneras efter en kortare återkomsttid. Att hela området får samma återkomsttid kan 

också vara anledningen till att ledningar i början av systemet kan dömas ut av modellerna 

eftersom att de egentligen kan vara dimensionerade efter mindre flöden. Detta är som sagt det 

stora problemet med utbyggnationer av ledningsnät då olika delar kan dimensioneras 

annorlunda.  

Det är möjligt att dela upp avrinningsområdena och ge dem olika intensitet beroende på plats 

vilket antagligen är ett krav då man jobbar med ett större område. Att ha samma krav för 

intensiteten vid vägarna runt ett sjukhus som för en väg i skogen går det inte att ha. Men i detta 

fall med ett mindre område är det inte lika aktuellt att dela upp området då nästan alla områden 

har samma egenskaper. 5 års återkomsttid med tjugo minuters varaktighet är inget extremt krav 

men skillnader i dimensionerande regn skulle kunna vara anledningen till att Mike Urban och 

SWMM anser att flera ledningar är underdimensionerade.  

SWMM skulle kunna användas för att lokalisera problem och användas som en modell för ”worst 

case scenario” då den tycks vara träffsäker då inte koefficienter används medan Mike Urban är 

den modell som borde användas för att få korrekta resultat. Då koefficienter kombineras med 

modellen blir till slut nästan hälften av alla ledningar i SWMM överbelastade. Detta tyder på att 

när regnintensiteterna ökar kan inte Horton’s infiltrationsmodell i SWMM hantera 

vattenmängderna vilket leder till att stora mängder vatten rinner ut och belastar systemet. Vid 

ökande koefficienter kan Mike Urban anses vara den modell som ger mest realistiska resultat då 

påverkan i SWMM blir oproportionellt stor. Detta diskuteras vidare nedan under ”8.5” samt 

”8.6”. 

8.4 Hydrografer 

Hydrograferna visar ett beteende hos vattnet vilket skulle kunna överensstämma med 

verkligheten. Flödena från tak är intensiva men kortvariga medans flödena från markområden är 

mindre intensiva men mer långvariga. Detta stämmer bäst för SWMM och någorlunda för Mike 

Urban. Formen av hydrograferna kan uppskattas vara något lika mellan programmen för 



 

 

 

62 

 

takområdena medan flödena från markområdena varierar. SWMM ger ett mycket lägre maxflöde 

till skillnad från Mike Urban som alstrar extremt höga maxflöden från markområdena. Att Mike 

Urban ger ett maxflöde som är mycket högre är på grund av tid-area beräkningen som 

programmet använder sig av. Mike Urban anser att maxflödet uppstår när koncentrationstiden 

inträffar vilket betyder att stora områden bidrar med vatten vid just den insatta 

koncentrationstiden. Detta gör att Mike Urban får större maxflöden från markområdena än 

SWMM som har ett mjukare flöde. SWMMs maxflöde uppstår direkt i början av eventet och är 

sedan mer ihållande än Mike Urban med låga flöden. Hydrograferna från markområdena visar att 

när väl koncentrationstiden nås i Mike Urban når flödet ett maximum och sedan upphör det på 

mindre än 15 minuter.  

SWMMs maxflöden är ungefär två liter större från tak i figur 21, 22 och 23 medan Mike Urbans 

markområden har ungefär sex liter högre flöden än SWMM enligt samma figurer men med 

kortare varaktighet. Detta leder till att SWMM får högre maxflöden då höga flöden uppstår fort i 

modellen vilket bidrar till större flöden i början av regneventet. De stora flödena från 

markområdena i Mike Urban bidrar inte till maxflödet då de uppstår efter drygt 7 timmar vilket är 

långt efter maxflödet som uppstår efter drygt tjugo minuter. Flödet i SWMM har längre 

varaktighet än flödet i Mike Urban på grund av att markområdena bidrar längre i modellerna 

enligt figur 21, 22 och 23. Detta är något som skulle kunna ändras vid kalibreringen där 

markområdena skulle kunna få längre koncentrationstid för att bättre stämma överens med 

hydrografen i SWMM som verkar mer plausibla. Dessvärre skulle detta leda till att ett annat flöde 

måste ta markområdenas plats vilket betyder att nästintill alla avrinningsområden måste ändras. 

Tack vare att maxflödet från avrinningsområdena i Mike Urban är högre leder detta till att flödet 

bir ojämnare då olika områden bidrar med sin avrinning vid olika tidpunkter. Anledningen varför 

maxflödena just har den form som uppvisas i hydrograferna i Mike Urban är antagligen på grund 

av koncentrationstiden. Om längre flöden önskas från markområden kan koncentrationstiden 

höjas medan om mer kortvariga flöden önskas från tak kan koncentrationstiden sänkas. De 

nuvarande koncentrationstiderna är satta från kalibreringen vilket är anledningen till att 

hydrograferna ser ut som de gör. 

SWMM levererar mer intensiva flöden samt mer ihållande. Om SWMMs hydrografer jämförs med 

Mike Urbans stämmer formen bättre vid SWMM jämfört med verkligheten då tak levererar 

vatten intensivt men kort medan markområden levererar vatten med en mindre intensitet men 

under en längre period. Hydrografen vid kalibreringen stämde bättre överens mellan SWMM och 

verkligheten då Mike Urbans hydrograf var något ostabilare vilket antagligen är anledningen till 

att SWMMs hydrografer är mer realistiska. 

Något som är intressant när hydrograferna för regnen med olika varaktighet studeras är att Mike 

Urbans hydrografer för markområdena slaviskt följer koncentrationstiden oberoende varaktighet. 

Ett regn som varar under en längre period borde leda till att ett område bidrar med vatten under 

en längre tid jämfört med ett regn med kortare varaktighet. Detta är inte fallet för Mike Urban då 

programmet bidrar under samma tidsperiod oberoende varaktighet medan endast maxflödet 

ändras. När en koncentrationstid satts in i programmet tycks modellen anse att denna tid är det 

intervall där allt vatten ska ut ur området. Detta betyder att regn med längre varaktighet som har 

en större volym får större maxflöden jämfört med regn med kortare varaktighet då programmet 

vill tömma dessa regn lika fort.  
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För att motverka de begränsade intervallen i Mike Urban och skapa ett mer logiskt flöde borde 

koncentrationstiderna undersökas bättre. I kalibreringen var utgångsläget att återskapa flödet i 

slutet av ledningsnätet och anpassade avrinningsområdena efter detta. Med mål att uppnå 

flödesmätningens hydrograf föll fokus bort något från att göra flödena från varje 

avrinningsområde så realistiska som möjligt. Vid en eventuell omkalibrering av Mike Urban skulle 

det vara lämpligt att undersöka hydrograferna från varje avrinningsområde för att se till att 

koncentrationstiden stämde bättre överens beroende på avrinningsområdets egenskaper. 

8.5 Beräkningssättens påverkan på resultaten 

Att resultaten mellan de båda modellerna skiljer sig från varandra var väntat från början. 

Modellerna använder sig av olika beräkningsmetoder där de förvalda alternativen användes för 

att hålla det simpelt. Det som är värt att komma ihåg är att SWMM och Mike Urbans resultat 

antagligen skulle kunna göras mer lika varandra om andra alternativ skulle ha valts i modellerna. 

Målet med modellen var inte att göra resultaten lika varandra utan själva meningen var att låta 

programmen göra sitt vanliga arbete och se resultaten modellerna gav. 

I efterhand skulle slutsatsen kunna dras att det hade varit intressant att använda olika 

beräkningsmetoder för båda modellerna för att se vilka resultat beräkningsmetoderna ger. Dock 

skulle detta resultera i närmare 10 olika resultat som inte går mot målet att jämföra Mike Urban 

med SWMM. 

De främsta delarna som skiljer sig i beräkningen är implementeringen av bredd i SWMM samt 

Horton’s beräkning medan Mike Urban använder sig av en tid-area metod där tiden det tar för 

vattnet att rinna över avrinningsområdet måste uppskattas. För att forma arean använder sig 

alltså Mike Urban av koncentrationstid medan SWMM använder bredden för att skapa en 

godtycklig form på avrinningsområdet. Tiden vattnet rinner över ytan kan förlängas i SWMM 

genom att minska bredden medan även infiltrationen ökar om vattnet behöver vara i kontakt 

med ytan en längre tid. Mike Urbans koncentrationstid kan vara svårare att uppskatta då själva 

lutningen av området, material av mark och liknande måste tas med i uppskattningen av 

koncentrationstiden. Detta gör att det kan vara lättare att forma resultaten från SWMM jämfört 

med Mike Urban då koncentrationstiden blir mer godtycklig än bredden av området.  

Horton’s infiltrationsmodell som närvarar i SWMM modellen är det som har störst påverkan på 

resultatet vid förändring med koefficienter. Modellen gör att infiltrationen försämras allt 

eftersom att marken vattenmättas. Detta betyder att vid ett längre regn kommer flödet från en 

yta i SWMM att öka på grund av infiltrationsmodellen. I Mike Urban kommer avrinningsområdet 

ha samma infiltrationsmängd under hela regnperioden. Detta kan tydligt beskådas i tabell 11 där 

skillnaden mellan ett tiominuters regn i Mike Urban gav nästintill samma resultat som ett 

fyrtiominutersregn. I tabell 10 syns det en stor skillnad mellan tiominutersregnet och 

fyrtiominutersregnet där många fler ledningar tycks vara underdimensionerade vid regnet med 

den längre varaktigheten. 

Att fler ledningar skulle vara underdimensionerade vid ett längre regnevent där samma 

återkomsttid används är något motsägelsefullt då det borde vara motsatsen. Men detta måste 

helt enkelt bero på beräkningssättet och att fler områden får tillfällighet att bidra med vatten 

samtidigt. Vid ett kort regn hinner taken sluta bidra med vatten innan hela markområden börjar 

bidra.  
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Att kapaciteterna i Mike Urban för de båda varaktigheterna är så jämna är antagligen för att just 

en längre varaktighet leder till att fler områden kan bidra med vatten. Fler låga flöden från olika 

områden kan tillsammans skapa flöden som matchar det korta och intensiva regnet. Detta 

kombinerat med Horton’s formel i SWMM är antagligen anledningen till varför belastningen blir 

större för det långvariga regnet. 

8.6 Volymer 

Enligt Tabell 12 fick SWMM större flöden med ökade koefficienter i jämförelse med Mike Urban. 

Vid regn med kortare intensitet och varaktighet blev belastningen större i Mike Urban vilket 

troligen beror på Mike Urbans korta men höga flöden från markområdena som kan beskådas i 

hydrograferna. Tack vare att infiltrationen är konstant i Mike Urban sker inte samma ökning som i 

SWMM med ökande koefficienter. Anledningen till detta ligger hos Horton’s formel.  

Vid modelleringen av SWMM upptäcktes det att volymerna samt belastningen på ledningarna 

blev allt större vid ökande koefficienter. Att detta skulle vara fallet var väntat då större regn leder 

till större flöden men det är storleken på ökningen som är ologisk. 

Om SWMM jämförs med Mike Urban, vilket egentligen inte bör göras då Mike Urban inte är 

sanningen, leder 40% mer regn till en ökning i volym för SWMM med 250% medan Mike Urban 

ökar med 40%. Denna massiva ökning hos SWMM undersöktes och Günther Leonhardt 

(Leonhardt 2017) kunde dra slutsatsen att ökningen hos flödet på grund av regnet beror på 

Horton’s infiltrationsmodell. Ökade regnvolymer kombinerat med en dåligt kalibrerade 

infiltrationsmodell leder till att Horton’s infiltrationsmodell infiltrerar mindre vatten än den 

borde. Flödet på ytan blir alltså större än vad som kan förväntas eftersom att för lite vatten 

infiltrerar. SWMM är inte anpassat för att hantera så pass stora avvikelser från den kalibrerade 

modellen med en så pass liten kalibrering som utfördes när Hortons infiltrationsmodell används. 

Hade en mer omfattande kalibrering utförts med mer data hade troligen resultaten blivit 

annorlunda. Tack vare den begränsade kalibreringen leder det till att flödena ökar 

explosionsartat då allt större regn presenteras för modellen. Hade en mer omfattande kalibrering 

med fler regn utförts hade detta troligen förbättrat SWMMs resultat. 

Vattnet som skapas av regnet kan helt enkelt inte infiltrera effektivt vid större regn. För att 

resultaten ska vara acceptabla borde en tydligare koppling mellan ökningen i regn samt volym 

illustreras. Resultaten från Mike Urban kan då anses var mer pålitliga då ökningen i regn samt 

volym följer varandra. Ökningen hos regn och volym måste inte vara linjär och följa varandra 

procentuellt på pricken. Då verkligheten oftast inte är helt logisk är avvikelser på enstaka till 

möjligtvis tiotal procent väntade. Men att skillnaden ska vara på 210% i SWMM är svårt att 

försvara. 

Anledningen varför SWMM ej är kapabel att uppskatta förändringen i volym vid ökningar av regn 

beror troligen på brist i data vid kalibreringen. Horton’s infiltrationsmodell bygger på fyra viktiga 

parametrar som är ”Max. Infil. Rate”, ”Min. Infil. Rate”, ”Max. Volume” samt ”Decay Constant”. 

De tre första parametrarna som listades upp ovan har satta värden från SWMMs manual vilket 

betyder att de inte behöver uppskattas. Men den sista parametern ”Decay Constant” som styr 

hur infiltrationen försämras kan ändras vid kalibreringen för att få modellen att överensstämma 

bättre med verkligheten.  

Hade alltså fler regn samt flödesmätningar använts till kalibreringen hade det troligen varit 

möjligt att förbättra Horton’s infiltrationsmodell. Detta är dock rent spekulativt då detta inte är 



 

 

 

65 

 

något som testats och enligt de resultat jag har tagit fram så misslyckades SWMM med att 

modellera event med ökad regnintensitet.  

8.7 Grön infrastruktur 

Istället för att byta ut ledningar mot större ledningar kan ett mer hållbart alternativ vara att 

använda sig av grön infrastruktur. Det finns olika typer av grön infrastruktur men de 

problematiska kan ofta vara att de kräver mer plats än en ledning i marken. Tack vare att stora 

områden där nätet är lagt är obebyggt skulle frågan om plats inte nödvändigtvis behöva vara ett 

problem. Självklart lär problem möjligtvis uppstå med tomtägare, men ett lämpligt alternativ för 

implementering av grön infrastruktur finns. 

En vanlig metod för att implementera grön infrastruktur är att bryta upp dagvattenledningar för 

att byta ut ledningarna mot fördröjningsdammar. Dessa ledningar kan till viss del lagra volymer 

vid större flöden men främst ska de finnas för att öka infiltrationen för att på så sätt minska den 

totala volymen vatten. En annan lämplig implementering skulle vara någon typ av 

fördröjningsanläggning under jord vilket förvisso inte är grön infrastruktur men det skulle kunna 

minska flöden och ge nytt liv till nätet. I figur 30 har lämpliga platser markerats för dessa 

fördröjningsanläggningar. Skulle en anläggning placeras ut kan detta resultera i att större 

ledningar inte behöver brytas upp och ersättas. Lokaliseringen för dessa anläggningar kräver dock 

en utredning med kommun. 

I området finns tak som är anslutna direkt till dagvattennätet vilket betyder att gröna tak skulle 

kunna installeras på de lila områdena som illustreras nedan i figur 30. Svackdiken skulle kunna 

installeras innan vissa rännstensbrunnar som visas som röda områden i figur 30. På vissa platser 

kan utrymmet vara begränsat vilket betyder att ett svackdike inte skulle vara lämpligt att ha 

innan dagvattenbrunnen. Området som avvattnas borde också skapa förorenat vatten vilket 

betyder att lämpliga platser för svackdiken är nära vägar. Fördröjningsanläggningar ovan jord tar 

upp mycket plats men lämpliga platser illustreras med gul färg. Fördröjningsanläggningar under 

jord kan implementeras på samma ställen som anläggningar över jord men tack vare att 

anläggningen är belägen under jord finns det fler platser där anläggningen kan placeras. Dessa 

områden är märkta med rosa färg. 
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Figur 30: En bild som illustrerar var grön infrastruktur eller fördröjningsanläggningar skulle kunna 

placeras. Lila står för gröna tak, röd är för svackdiken, gul är för fördröjningsanläggningar ovan 

jord och rosa är för fördröjningsanläggningar under jord. 

8.8 Användningen av programmen  

Mike Urban och SWMM är två modeller som hanteras lika i avseende på själva uppbyggnaden av 

brunnar, ledningar och avrinningsområden. Det är en utdragen process där komponenterna 

målas upp och deras respektive egenskaper skrivs in på rätt plats. 

Det är inte för än när regnen ska skapas som skillnaden mellan programmen blir extra tydlig. 

Upplägget i SWMM är ganska enkelt då en tidsserie skapas med värden, denna binds till en rain 

gage och sedan binds rain gagen till alla avrinningsområden. Mike Urbans process var mycket 

mer omständlig där data behövde hämtas från Excel och bindas in. Sedan måste modellen köras 

för att sedan binda resultaten vidare och sedan ska modellen köras återigen. Processen må vara 

omständlig men all nödvändig information om hur detta ska utföras tillkommer i form av 

användarmanualer när programmet köps.  

Sättet modellerna presenterar data på skiljer sig som det nämnts tidigare i rapporten. 

Information om hur SWMM fungerar kan inhämtas från manualen för SWMM som finns 

tillgänglig online och tack vare att författaren har använt SWMM tidigare i en kurs ligger detta till 

grund för att SWMM har varit något mer lätthanterligt än Mike Urban. Mike Urban hade 

användarmanualer som följde med programmet och utifrån dessa kunde en modell skapas. 

Problemen som främst uppstod var att Mike Urban var mer omständligt att hantera då processen 
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vid till exempel byten av regn hade fler steg. Detta gjorde att fler fel kunde uppstå på vägen men 

tack vare varningar från programmen gick ofta felen att undvika. 

Det ena programmet är inte bättre än det andra när det kommer till användarvänlighet utan det 

hela hänger på resultaten och sätten dessa två modeller beräknar sina resultat på.  

8.9 Praktiskt användande 

De olika programmen har sina styrkor och svagheter men det finns klara fördelar och nackdelar 

med modellerna för olika användningsområden. Den stora fördelen med SWMM är att den är 

gratis och kan därför även användas av till exempel företag eller kommuner med begränsad 

budget. Att lära sig använda SWMM är också en enkel process vilket betyder att om en modell 

byggs kan den sedan spridas vidare  och konstrueras om av andra allt eftersom att nätet 

utvecklas. SWMMs modell är alltså lättare att dela med sig av än Mike Urbans där mottagaren 

måste köpa programmet.  

Fördelen med Mike Urban är att resultaten verkar vara mer förlitliga än SWMMs vilket betyder 

att om måletkunden endast är att ta fram en kapacitetsanalys av ett område är Mike Urban det 

bättre valet. Men det går inte att bortse från att Mike Urban också kan använda SWMM istället 

för MOUSE vid modelleringen. Detta betyder att om målet är att ta fram en modell i Mike Urban 

kan detta ordnas, ska istället en modell i SWMM tas fram går detta också att ta fram med hjälp av 

Mike Urban. 

Bredden av valmöjligheter i Mike Urban gör att SWMM har något svårare att konkurrera, men att 

just SWMM är gratis och ger liknande resultat vid regnevent som liknar det kalibrerade regnet är 

dock svårt att argumentera emot. Ingen av modellerna är dåliga och oanvändbara men 

kostnaden för Mike Urban ger tillgång till support och mer pricksäkra resultat. 

8.10 Felkällor 

Att rätt parametrar används har en stor inverkan på resultatet som tydligt kunde ses där till 

exempel fel värde på råheten kan ge stor skillnad i resultatet. Vissa parametrar är satta som till 

exempel längder medan avrinningskoefficienter och areor kan vara mer godtyckliga. Vilket värde 

för areorna och koefficienterna som väljs har dessvärre stor inverkan på det slutliga resultatet 

vilket betyder att två olika modellerare kan få två olika resultat i slutändan. Andra parametrar 

som till exempel råhet är inte något som uppskattas utan något som har ett satt värde vilket är 

0,015. Enligt SWMM är detta värdet som ska användas men att just alla ledningar har 0,015 i 

råhet är svårt att försvara. Att till exempel plast och betong har samma råhet är inkorrekt enligt 

P110 men enligt SWMMs manual är detta råheten som ska användas. 

Alla dessa olika parametrar påverkar resultaten vilket betyder att kalibreringen är enormt viktig 

för att se till att just alla dessa parametrar tillsammans stämmer. Men tack vare att modellen ger 

ett kombinerat resultat från alla dessa parametrar så betyder det att resultatet kan bli korrekt 

men att parametrarna kan vara fel. Till exempel kan rätt volym vatten flöda ut från området men 

det betyder nödvändigtvis inte att arean och avrinningskoefficienten stämmer. Till exempel kan 

arean vara för stor medan avrinningskoefficienten är för liten. Det som skapar dessa problem är 

det egna omdömet medan lösningen är att kalibrera. 

Att inte fler kalibreringar utfördes med olika regn och nederbördens resulterande flöden är en 

felkälla värd att nämna. Att studera hur modellen reagerar på verkliga regn som är intensivare 

eller mer utdragna skulle kunna stryka det tidigare problemet med areor och 
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avrinningskoefficienter. Syns det vid en större intensitet att flödet blir för stort och inte lika 

långvarigt som önskat kan detta betyda att arean är för liten och koefficienten är för stor. På 

grund av att våren 2017 var en ganska torr vår samt att problem uppstod med flödesmätarna, 

resulterade det hela i att endast ett relevant regn kunde användas för kalibrering. 

Tommy Wengrud (Wengrud 2017) som är driftchef på Norra Västmanlands 

Kommunalteknikförbund nämnde vid ett ledningssamordningsmöte mellan författaren och NVK 

att visa delar av underlaget kan vara utdaterat. Som tidigare nämnts kunde detta även bekräftas 

då flödesmätaren skulle placeras ut och en nedstigningsbrunn i betong byts ut mot en spolbrunn i 

plast. När denna rapport skrivs håller Ramböll på att besikta dagvattennätet i hela Norberg vilket 

betyder att uppdaterad data för hela Norberg snart kommer finnas tillgänglig. När denna data 

finns tillgänglig kan modellen uppdateras så att nya kapacitetsundersökningar kan utföras. 

Problemet med att delar av att nätet bytts ut är att detta gör att kalibreringen blir felaktig. 

Flödesmätningen har utförts på det nuvarande nätet medan själva modelleringen har utförts på 

det gamla nätet innan vissa ledningar byttes ut. Detta betyder att det gamla nätet har kalibrerats 

efter kapaciteten som det nya nätet kan klara av. Detta betyder att när modellen ändras och de 

nya diametrarna förs in i modellen så måste hela modellen kalibreras om. Dessvärre är detta en 

felkälla som kommer kvarstå tills ny data kan samlas in. 

Problemen med flödesmätningarna var endast att den planerade tiden som de skulle utnyttjas 

förkortades på grund av problem med den nödvändiga mjukvaran. Det betyder att data bara 

finns under en kortare period men ett större regn kunde mätas under denna period vilket gjorde 

att kalibreringen blev möjlig. Problem med avläsning eller liknande uppmärksammades inte 

under mätperioden. Det negativa med flödesmätningarna jämfört med regnmätarna är att det 

bara finns en flödesmätare i varje brunn. Detta betyder att man är helt enkelt tvungen att lita på 

resultaten som kan avläsas från flödesmätarna. 

Wengrud (2017) lyfte fram att han trodde att ett problem i Kärrgruvan kan vara att vissa rännor 

och/eller brunnar kan vara anslutna till spillvattennätet. Tydligen kan detta visuellt bekräftas vid 

en pumpstation söder om kärrgruvan vid större regnfall. Flödet i spillvattensystemet ökar vid 

regnfall vilket tydligt indikerar att någon del av kärrgruvans dagvattensystem är anslutet till 

spillvattensystemet. 

Beroende på vilka delar av dagvattensystemet som är anslutna till spillvattensystemet så kan 

detta påverka resultaten. Är till exempel flera tak i området anslutna till spillvattensystemet 

istället för dagvattensystemet så betyder detta att mer vatten egentligen ska komma från andra 

områden än tak i modellerna. För att modellerna verkligen ska spegla verkligheten krävs då 

flödesmätningar i spillvattenbrunnar sammankopplade med pumpstationen som reagerar på 

regn. Att mäta flödet i utvalda brunnar uppströms kan lokalisera vart inflödet av regnvatten 

kommer ifrån vilket kan visa vilka tak eller brunnar som ska tas bort ur modellen. Detta kan även 

vara nyttig information för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund då de kan bygga om 

ledningsnätet för att ansluta dagvattnet på dagvattennätet och minska påfrestningen på 

spillvattensystemet. 
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8.11 Diskussion angående resultat från angränsande litteratur 

Att hitta passande litteratur till detta ämne var problematiskt men tack vare Anne Girtzs (2017) 

rapport om SWMM och klimatanpassning kan hennes resultat jämföras med resultaten från 

denna rapport.  

Enligt Girtz resultat påverkade inte ökningen i regnintensitet hennes resultat något märkbart. 

Mängden överbelastade ledningar i hennes system gick från 60 till 63% medan det gick från 19% 

till 48% i systemet som undersöktes i denna rapport. Dessvärre saknas delar i rapporten om 

kalibrering som skulle kunna visa hur hon har gjort för att få sina resultat. Även bristen på 

volymer gör att endast försämringen i andelar kan jämföras. 

Nätets försämring i denna rapport i andelar är avsevärt mycket större jämfört med nätet Girtz 

undersökte. Detta skulle kunna tolkas som att Girtz modell påverkas mindre av 

klimatförändringarna. Dock är detta inte nödvändigtvis sant då det mycket väl skulle kunna vara 

som så att de resterande ledningarna utöver de 63% som är överbelastade skulle kunna vara 

pluggade eller enormt överdimensionerande. Mängden överbelastade ledningar stannade kanske 

på 63% eftersom att fler ledningar inte kunde överbelastas. Jämförelsen mellan modellerna kan 

alltså bli något förvrängd då inte samma ledningsnät har undersökts. 

Något intressant är att Girtz har valt att använda en annan typ av infiltrationsmodell i sin SWMM 

modell som kallas Green-Ampt. Green-Ampt utgår från att det finns olika lager i marken med 

olika genomsläpplighet. Att det till exempel är ett gruslager närmast ytan och sedan sträcker det 

sig ett lerlager längre ner i marken (EPA 2015). Att detta skulle förbättra modellen som användes 

i denna rapport är svårt att argumentera för men det skulle kunna vara något som skulle kunna 

testas. 

Green-Ampt kräver troligen mer data om hur marken i området ser ut. Girtz skriver i sin rapport 

att hon använde de förinställda värdena för modellen vilket kan betyda att det mer eller mindre 

var en slump att hennes modell var mer resistent mot ökningar i nederbörd. 

Kalibreringen mellan de båda modellerna går inte att jämföra då Girtz inte förmedlade hur hon 

kalibrerade sin modell. Den största skillnaden som kan utläsas är alltså infiltrationsmodellen som 

användes. Detta indikerar att om inte kalibreringen utförs korrekt för SWMM och Hortons 

infiltrationsmodell används leder det till att modellen blir känslig mot förändring.  

Josefsson (2013) använde sig av modellerna för att uppskatta snösmältningen från ett område. 

Det intressanta med Josefssons rapport om den jämförs med resultaten från denna rapport är att 

ett liknande mönster kan uppskattas när det kommer till programmens förmåga att uppskatta 

volymer. I denna rapport ansåg SWMM att en större volym vatten skulle produceras än Mike 

Urban. Det samma gäller i Josefsson rapport där Mike Urban uppskattade att 97% av den 

uppmätta volymen skulle skapas medan SWMM uppskattade en volym som var 250% större än 

den uppmätta. I både denna rapport och Josefssons använder sig SWMM av en koefficient som 

ändras beroende på tid medan Mike Urban använder sig av tid-area metoden.  

Josefssons snösmältning kan inte riktigt jämföras med dagvattenutredningen som utfördes i 

denna rapport. Andra beräkningssystem används men det är intressant att se att resultaten liknar 

de resultat som har lyfts fram i den här rapporten. SWMMs avancerade tidsberoende 

beräkningsmetoder tycks överskatta flödena som uppstår. Detta skedde även för Josefsson trots 

att en gedigen kalibrering utfördes. Josefsson avslutar med att förklara att han tror att en 
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tidsberoende infiltrationsmodell som tar hänsyn till tjälen borde implementeras för att bättre 

kunna återspegla verkligheten. Infiltrationen var alltså en bidragande faktor till att även 

Josefssons resultat inte kom inom plausibla gränser för volymerna ytvatten som producerades.  

I den utvecklade sammanfattningen (Extended abstract) producerad av Broekhuizen et.al (2017) 

visade det sig att MOUSE RDII genererar mer ytavrinning än SWMM vid utdragna simulationer av 

grönområden. I denna rapport undersöktes inte endast grönområden men stora delar av 

Kärrgruvan är grönområden. Det intressanta är då att resultaten inte stämmer överens mellan 

rapporterna. I denna rapport är det SWMM som producerar mer avrinning. Anledningen till detta 

är för att Broekhuizen et.al (2017) använder sig av en annan infiltrationsmodell i SWMM (Green-

Ampt) och MOUSE RDII som modellerar infiltrationen annorlunda. Resultaten mellan rapporten 

och den utvecklade sammanfattningen går därför inte riktigt att jämföra, men det är intressant 

att se skillnaden som uppstår beroende på vilken infiltrationsmodell som används.  
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9 Slutsatser 
SWMM och Mike Urban är två effektiva mjukvaror som kan användas för att skapa realistiska 

modeller över större och mindre dagvattennät. Modellerna kan skapas för städer oberoende 

storlek så länge de nödvändiga regn- och flödesmätningarna kan utföras eller finns tillgängliga. 

När modellerna väl har skapats är det enkelt att uppdatera modellen vid eventuella 

uppgraderingar eller utbyggnationer av dagvattennätet.  

Det råder dessvärre delade meningar om modellernas förmåga att klimatanpassas samt huruvida 

de är lämpliga redskap för att planera eventuella framtida förändringar för att optimera 

dagvattennätet. I slutändan visade det sig att programmet SWMM är kapabelt att producera 

lämpliga resultat för rådande förhållanden men att Mike Urbans resultat tycks vara mer 

realistiska och träffsäkra då ökningar i regn adderas till processen.  

Om en slutsats ska dras när det kommer till vilka ledningar som är i riskzon för att överbelastas så 

är de antagligen de ledningar som överlappas av båda modellerna som är i störst behov av att 

ersättas med nya ledningar. De stråk av ledningar som överlappar är då tre ledningar i det 

vågräta stråket mellan de lodräta systemen, två ledningar längst ner i det högra lodräta stråket, 

fem ledningar i mitten av det högra stråket, två ledningar längst upp i det högra lodräta stråket 

och en ledning i det vänstra lodräta stråket mot slutet av systemet. Dessa ledningar som skrevs 

upp illustreras i figur 28 för koefficient 1,4. Att byta ut dessa ledningar kan då definitivt styrkas 

med modellerna. Det är värt att lyfta att modellerna bygger på en stor mängd olika parametrar 

som kan påverka resultaten. Modellerna är menade att återspegla hur systemen ser ut men det 

går inte att helt förlita sig på modellerna. Men då båda modellerna pekar ut just dessa områden 

kan det vara värt att undersöka kapaciteten i dessa ledningar. 

Enligt hydrografer skapade i SWMM och programmets förmåga att peka ut rätt ledningar finns 

det bevis på att mjukvaran kan återspegla verkligheten i sina modeller. Men flödena som skapas 

och stabiliteten hos resultaten är klart mer fluktuerande i SWMM än Mike Urban. Mike Urban är 

något sämre på att markera överbelastade ledningar utifrån innan kända problemområden men 

resultaten är mer logiska och mindre känsliga för förändring i Mike Urban. I SWMM fluktuerar 

den beräknade kapaciteten i vissa fall med några hundratals procent. I Mike Urban kan en stabil 

ökning i kombination med ökande koefficienter avläsas. Problemet med SWMM tycks vara att 

modellen är känslig för förändringar då ökande koefficienter leder till mycket större belastning 

för systemet i SWMM jämfört med Mike Urban. 

Som modellerare eller konsult måste kundens behov uppfyllas. Ibland kan en kund endast vara 

intresserad av resultaten en modell producerar medan i andra fall kan målet vara en grund som 

kan byggas vidare ifrån. Om kunden endast är intresserad av resultat är Mike Urban den modell 

som passar bäst då resultaten tycks vara stabilare. Om kunden vill ha en produkt som den själv 

kan ändra är SWMM modellen som projektet är lämpligast att leverera i då SWMM är gratis samt 

lättare att lära sig. Mike Urban kan producera SWMM modeller vilket betyder att som 

modellerare eller konsult behövs bara Mike Urban. Priset för Mike Urban går till mer plausibla 

och säkrare resultat. 

Norbergs kommun bör följa resultaten från Mike Urban men kan använda SWMM för att bygga 

en uppfattning om vilka ledningar som det kan uppstå problem i. En uppföljning är också 

nödvändig då den korrekta datan för Norbergs ledningsnät har tagits fram så att modellen kan 

uppdateras efter det nuvarande nätet. En undersökning av spillvattennätet borde också utföras 
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för att se om delar av dagvattensystemet är anslutet till spillvattennätet. För en komplett modell 

krävs att rätt ledningar läggs in i modellen och att rätt ledningar ansluts till dagvattennätet. 

9.1 Syfte och tillhörande slutsatser 

Syftet presenterades i början av arbetet och som en del av sammanfattningen kan det 

vara värdefullt att väga in om syftet med rapporten uppfylldes. Som tidigare sagt blev 

syftet fördelat mot främst tre fronter som presenterades i punktform. Som avslutande 

del av arbetet lyfts återigen dessa syften med en motivering till varför syftet 

uppfylldes. 

Den första delen av syftet var att skapa en modell som var kapabel att 

återskapa flödet som sker i Kärrgruvans ledningsnät för att på så sätt 

undersöka kapaciteten hos systemet och se om det finns eventuella 

svagheter i dagvattennätet. 

Både Mike Urban och SWMM var kapabla att skapa modeller som återspeglade de 

rådande förhållandena. Modellerna kalibrerades efter ett regn som inträffat och sedan 

användes ett dimensionerande regn på 5 års återkomsttid och en varaktighet på 20 

minuter för att testa systemet. Både kalibreringen och det dimensionerade regnet 

pekade på att Mike Urban kalibrerats bäst samt återspeglade förhållandena i 

ledningsnätet bäst. Anledningen varför SWMM kan anses återspegla förhållandet i 

systemet bäst då inga koefficienter är inblandade är för att SWMM markerar att det 

finns problem i ledningar där åtgärder har vidtagits för att förbättra flödet. 

Denna modell ska sedan undersökas hur de reagerar där uppskattade 

ökningar i framtida regn ska läggas in i modellen. Dessa ökade regn används 

för att uppskatta hur ökade flöden kommer påverka ledningsnätet i 

kärrgruvan. 

Koefficienter användes för att öka intensiteten hos regnet för att modellera en 

eventuell intensitetsförändring från klimatförändringar. Dessa förändringar reagerade 

SWMM starkt på vid beräkningen av volymer samt kapacitet. Ökningen i Mike Urban 

var konstant och något mer lättförklarlig där ökningen i koefficienter överstämde med 

ökningen i volym. Samma samband kunde inte avläsas i SWMM vilket betydde att 

själva klimatanpassningen kan anses vara bättre i Mike Urban. 

Denna modellering och klimatanpassning ska utföras i både SWMM och Mike 

Urban där likheter och skillnader ska analyseras för att hitta eventuella 

svagheter och styrkor hos programmen.  

Båda modellerna var kapabla att återspegla de rådande förhållandena medan Mike 

Urban skapade mest plausibla resultat vid ökade regnintensitet. Beräkningarna av 

kapacitet samt volym tycks vara mycket mer ostabila i SWMM än Mike Urban. Mike 

Urbans pricksäkerhet när det kom till att markera rätt ledningar var en svaghet hos 

programmet medan de stabila beräkningarna var programmets styrka. SWMM 

återspeglar de rådande förhållandena väl men svagheten hos programmet uppstod när 

förändringar introducerades. När modellen bemötte skillnader från de kalibrerade 

värdena blev modellen ostabil. Detta beror på Horton’s infiltrationsmodell samt att för 

få regnevent användes till kalibreringen. 

Sammanfattningsvis nåddes målen där båda modellerna var kapabla att modellera de 

rådande förhållandena samt eventuella ändringar i regnvolymer. Men både svagheter 

och styrker gjorde sig till känna i programmet vilket visade att modellerna inte är 

perfekta. Detta är viktigt att komma ihåg då det inte räcker med att endast modellera 
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innan beslut om ändringar i nätet kan tas. Undersökningar på plats i verkligheten är 

också nödvändiga.  

Båda dessa modeller används inom forskning och i arbetslivet och de fungerar bra för 

det de är ämnade för. I projektet togs programmen ur deras vanliga arbetsområden 

vilket betyder att en del svagheter samt osäkerheter kunde lyftas fram under 

diskussionen. Men det är viktigt att vara medveten om eventuella svagheter hos 

resultaten om resultaten ska kunna implementeras i fortsatta arbeten. 
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Appendix 1 
Tabell A1: Illustrerar kapaciteten i procent för olika regnevent i olika ledningar enligt 

SWMM. I tabell A1 presenteras ledningar i spannet 0%-66% som grön, >66%-80% 

presenteras som gul, >80%-100% presenteras som rosa och >100% presenteras som 

röd. 

Ledning 5yr20min 5yr20min1,2 5yr20min1,3 5yr20min1,4 5yr10min 5yr40min 

54 1 2 2 2 2 1 

55 13 16 18 20 19 10 

56 10 12 14 15 14 7 

57 13 16 18 20 19 9 

58 12 15 17 19 18 9 

59 9 14 16 18 17 8 

60 14 11 12 14 13 7 

61 17 17 19 21 20 10 

62 10 21 23 26 24 12 

63 64 12 14 21 14 7 

65 3 87 89 91 52 87 

66 59 4 4 4 2 3 

67 75 80 82 83 43 81 

68 0 103 104 106 56 103 

75 0 0 0 0 0 0 

76 0 0 0 0 0 0 

77 0 0 0 0 0 0 

78 0 0 0 0 0 0 

79 4 5 6 7 6 3 

80 11 38 75 118 16 43 

81 32 40 146 50 46 31 

82 13 17 19 21 19 10 

84 46 63 68 84 54 49 

85 36 43 54 69 38 83 

86 65 89 88 94 56 78 

88 90 119 150 132 63 125 

89 88 105 111 111 63 107 

90 77 94 95 95 56 91 

94 90 107 110 113 70 107 

95 0 14 15 17 0 13 

96 98 110 111 112 77 111 

97 127 164 165 167 97 165 

98 4 5 6 7 6 3 

101 56 176 215 215 31 215 

102 45 141 173 173 24 172 

103 1 4 5 6 0 3 

104 28 82 105 108 16 101 

105 15 54 80 110 0 67 

106 23 72 95 104 10 88 

107 19 57 75 82 8 70 

108 10 28 41 58 6 36 

110 1 3 4 4 0 2 



 

 

 

78 

 

111 2 3 4 5 3 2 

112 15 44 59 66 11 53 

113 13 33 45 59 6 36 

115 24 68 93 103 17 83 

116 28 76 96 99 17 88 

117 33 87 107 114 21 101 

118 28 75 91 97 18 87 

120 1 4 5 6 1 3 

121 0 1 2 2 0 1 

122 0 1 1 2 0 1 

123 0 1 1 2 0 1 

124 0 1 1 2 0 1 

130 116 124 105 113 110 114 

131 129 142 155 241 133 133 

132 157 90 109 110 90 143 

133 259 133 163 170 81 204 

134 398 247 154 163 26 328 

136 31 81 109 140 13 79 

137 0 0 0 0 0 0 

224 91 105 106 106 67 102 

225 87 106 108 109 64 106 

226 6 8 9 10 9 5 

227 8 10 12 13 12 6 

228 121 116 114 122 131 113 

229 114 116 108 147 141 120 

230 4 12 16 20 0 11 

231 28 74 101 137 14 82 

232 50 107 107 107 15 108 

233 1 3 3 4 1 2 

234 25 75 101 110 13 91 

237 3 4 5 5 5 2 

238 4 5 5 6 5 3 

339 23 69 94 108 11 85 

343 4 5 6 9 6 3 

344 1 1 4 14 1 1 

345 7 9 10 11 10 5 

346 0 0 0 0 0 0 

347 92 116 131 134 64 122 

348 74 85 799 333 0 40 

349 671 666 135 135 85 671 

350 125 117 876 456 83 128 

351 119 150 653 538 77 156 

352 2 52 44 22 0 59 

353 20 53 69 91 9 51 

354 0 0 0 0 0 0 

355 28 78 94 95 13 78 

356 2 5 7 9 1 6 

357 10 84 84 87 15 74 

358 0 7 61 95 0 26 
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359 0 16 137 156 0 41 

394 12 16 19 21 19 10 

395 14 18 20 22 20 10 

405 20 64 90 125 4 76 

406 1 1 1 2 1 1 

407 3 3 4 4 4 2 

408 2 3 3 3 3 2 

409 2 7 8 9 1 7 

410 6 18 25 33 3 22 

411 18 20 21 21 14 19 

412 0 0 0 0 0 0 

413 56 73 75 76 45 73 

414 56 73 74 75 44 72 

415 0 0 0 0 0 0 

416 3 4 4 5 4 2 

417 96 131 133 135 70 132 

418 7 14 18 24 5 16 

419 28 67 93 109 24 81 

420 1 81 136 179 2 155 

30 16 32 44 57 12 35 

31 34 77 109 129 28 91 

125 282 328 355 355 349 349 

126 749 751 752 741 741 741 

3 161 173 164 114 118 107 

4 125 76 92 194 164 299 

5 31 82 101 105 19 96 

341 23 70 95 107 12 86 

340 23 60 94 107 12 86 

342 2 2 2 4 2 1 

6 51 64 72 79 74 37 

7 28 36 41 46 41 21 
 

Tabell A2: Illustrerar kapaciteten i andel för olika regnevent i olika ledningar enligt 

Mike Urban. I tabell A2 presenteras ledningar i spannet 0-0,66 som grön, >0,66-0,80 

presenteras som gul, >0,80-1 presenteras som rosa och >1 presenteras som röd. 

 
Ledning 5yr20min 5yr20min1,2 5yr20min1,3 5yr20min1,4 5yr10min 5yr40min 

101 0,209 0,252 0,274 0,295 0,144 0,254 

102 0,306 0,37 0,401 0,432 0,211 0,373 

103  0,151  0,18  0,196  0,211  0,226  0,095 

104 0,698 0,846 0,914 0,98 0,746 0,852 

105 0,245 0,264 0,265 0,291 0,288 0,187 

106 0,995 1,12 1,206 1,29 0,863 1,143 

107 0,431 0,53 0,57 0,609 0,323 0,544 

108 0,11 0,132 0,143 0,154 0,075 0,13 

110  0,066  0,072  0,079  0,078  0,062  0,046 

111  0,058 0,065  0,083 0,07 0,027 0,043 

112  0,086 0,109 0,117 0,126 0,049 0,115 
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113  0,563  0,655  0,715  0,769  0,614  0,375 

115  0,179 0,207 0,223 0,239  0,14 0,218 

116 0,405 0,504 0,529 0,609 0,355 0,383 

117 0,343 0,451 0,449 0,544 0,314 0,406 

118 0,161 0,215 0,231 0,259 0,13 0,227 

120  0,047 0,109 0,157 0,181 0,018 0,17 

121 0,022 0,106 0,152 0,182 0 0,18 

122  0,01  0,049 0,098  0,084 0,005  0,081 

123  0,253  0,296  0,215  0,293  0,164  0,256 

124  0,235  0,274  0,234  0,317  0,14  0,227 

125  0,923  1,046  1,097  1,192  0,734  0,843 

126  0,346  0,354  0,388  0,395  0,292  0,328 

130  1,185  1,223  1,235  1,259  1,073  1,039 

131  1,179  1,239  1,255  1,281  1,246  1,063 

132  0,594  0,639  0,649  0,684  0,615  0,527 

133 0,049 0,07 0,077 0,083  0,054 0,077 

134  0,332  0,388  0,415  0,434  0,295  0,251 

136  0,402  0,479  0,517  0,552  0,308  0,359 

137  0,291  0,54  0,589  0,633  0,076  0,327 

222 0,008 0,012 0,014 0,014 0,004 0,009 

224 0,314 0,501 0,499 0,5 0,081 0,424 

225 0,352 0,556 0,587 0,604 0,079 0,465 

226  0,413 0,427 0,447 0,491 0,516  0,343 

227  0,3  0,313  0,255  0,271  0,286  0,245 

228  0,719  0,742  0,736  0,722  0,579  0,592 

229  0,369  0,38  0,382  0,383  0,328  0,315 

230 0,201 0,234 0,25 0,266 0,28 0,139 

231 0,233 0,268 0,29 0,311 0,269 0,175 

232  0,733  0,806  0,844  0,9  0,882  0,568 

233 0,095 0,116 0,123 0,133 0,143 0,066 

234 0,108 0,135 0,145 0,155 0,065 0,141 

237  0,384  0,258  0,17  0,446  0,466  0,209 

238  1,711  1,616  1,74  1,558  1,776  1,72 

3  0,587  0,641  0,651  0,63  0,518  0,523 

30 0 0 0 0 0 0  

31  0  0  0  0  0 0  

339 0,142 0,173 0,186 0,199 0,091 0,18 

340 0,22 0,27 0,291 0,311  0,194 0,282 

341 0,128 0,158 0,17 0,182  0,113 0,165 

342 0,086 0,1 0,099 0,108 0,12 0,066 

343  0,116  0,137  0,134  0,105  0,149  0,1 

344  0,333  0,397  0,247  0,353  0,211  0,175 

345 0,133 0,147 0,157 0,157 0,144 0,098 

346  0  0  0  0  0  0 

347  0,651  0,695  0,737  0,746  0,766  0,559 

348  0,054  0,039  0,055  0,048  0,053  0,029 

349 0,19 0,215 0,251 0,268 0,234 0,164 

350 0,247 0,336 0,386 0,407 0,304 0,24 

351 0,144 0,225 0,247 0,254 0,024 0,19 
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352 0,06 0,079 0,082 0,081 0,013 0,041 

353 0,156 0,183 0,192 0,204 0,128 0,138 

354  0,152  0,211  0,208  0,174  0,261  0,189 

355  0,659 0,778 0,815 0,859  0,826 0,512 

356  0  0  0  0  0  0 

357  0,104  0,079  0,084  0,062 0,065  0,06 

358 0,225 0,2 0,243 0,185 0,165 0,192 

359 0,494 0,692 0,522 0,568 0,571 0,543 

393 0,265 0,332 0,349 0,388 0,392 0,182 

394 0,135 0,176 0,181 0,206 0,199 0,102 

395 0,098 0,132 0,135 0,154 0,149 0,077 

4  0,878  0,959  0,97  0,99  0,862  0,735 

405  0,172  0,202  0,212  0,229  0,241  0,11 

407 0,025 0,035 0,04 0,041  0,036 0,023 

408 0,641 0,807 0,532 0,509 0,521 0,341 

409  0  0  0  0  0  0 

410  0  0  0  0  0  0 

411 0,058 0,099 0,117 0,118 0,031 0,116 

412 0,043 0,072 0,066 0,077 0,014 0,077 

413 0,063 0,114 0,126 0,136 0,017 0,126 

414 0,49 0,937 0,989 0,999 0,212 0,82 

415 0,257 0,264 0,286 0,309 0,076 0,293 

416  0,286  0,313  0,34  0,368  0,093  0,341 

417 0,065 0,116 0,129 0,14 0,003 0,129 

418  0,349  0,407  0,434  0,452  0,261  0,297 

419  0,385  0,46  0,492  0,519  0,313  0,332 

420 0,127 0,153 0,137 0,175 0,179 0,092 

5  0,131 0,168 0,182 0,194  0,102 0,179 

54 0,367 0,438 0,468 0,502 0,507 0,239 

55 0,302 0,366 0,392 0,418 0,401 0,206 

56  0,584  0,696  0,74  0,783  0,707  0,406 

57  1,364  1,593  1,697  1,786  1,467  0,97 

58 0,407 0,465 0,485 0,516 0,372 0,29 

59  0,471  0,533  0,553  0,57  0,356  0,338 

60  0,471  0,529  0,552  0,564  0,345  0,341 

61 0,272 0,302 0,32 0,325 0,196 0,196 

62 0,178 0,244 0,263 0,281 0,065  0,216 

63  0,136  0,185  0,196  0,201 0,032 0,188 

65 0,406 0,73 0,809 0,877 0,099 0,814 

66 0,015 0,029 0,031 0,033 0,005 0,029 

67 0,092 0,165 0,183 0,198 0,005 0,184 

68 0,191 0,343 0,381 0,427 0,011 0,386 

75 0,377 0,428 0,516 0,444 0,286 0,428 

76 0,125 0,144 0,154 0,165 0,084 0,134 

77  0,099  0,115  0,122  0,129  0,066  0,106 

78  0,147  0,173  0,184  0,194  0,097  0,158 

79 1,02 0,958 1,014 1,016 0,961 0,988 

80  0,684  0,691  0,718  0,701  0,6  0,634 

81  0,459  0,563  0,511  0,559  0,571  0,492 
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82  0,12 0,154 0,174 0,192  0,271  0,163 

84  3,511  3,452  3,656  3,795  3,65  2,96 

85 1,072 1,12 1,151 1,177 1,175 0,915 

86 1,457 1,501 1,521 1,556 1,56 1,281 

88 0,166 0,267 0,283 0,285 0,028 0,218 

89 0,378 0,655 0,691 0,705 0,089 0,567 

90 0,618 1,028 1,039 1,034 0,147 0,872 

94 0,441 0,677 0,748 0,768 0,101 0,573 

95 0,068 0,098 0,103 0,106 0,024 0,09 

96 0,765 1,114 1,187 1,224 0,185 0,956 

97 0,427 0,776 0,813 0,868 0,134 0,737 

98  0,29  0,257  0,33  0,319  0,119  0,212 

 

Tabell A3: Visar mängden ledningar i de olika kapacitetsspannen i SWMM. Grön är 

<67%, gul är >67%-80%, rosa är >80% och röd är andel av ledningarna över 80% som har 

en kapacitet över 100%. 

SWMM 
5yr20min 5yr20min1,2 5yr20min1,3 5yr20min1,4 5yr10min 5yr40min 

  96 70 61 60 103 67 

  3 15 7 4 6 9 

  23 37 54 58 13 46 

  16 25 37 46 8 30 

 

Tabell A4: Visar andelen ledningar i de olika kapacitetsspannen i SWMM. Grön är <67%, 

gul är >67%-80%, rosa är >80% och röd är andel av ledningarna över 80% som har en 

kapacitet över 100%. 

SWMM 
5yr20min 5yr20min1,2 5yr20min1,3 5yr20min1,4 5yr10min 5yr40min 

  0,79 0,58 0,50 0,50 0,85 0,55 

  0,02 0,12 0,06 0,03 0,05 0,07 

  0,19 0,31 0,45 0,48 0,11 0,38 

  0,70 0,68 0,69 0,79 0,62 0,65 

 

Tabell A5: Visar mängden ledningar i de olika kapacitetsspannen i Mike Urban. Grön är 

<67%, gul är >67%-80%, rosa är >80% och röd är andel av ledningarna över 80% som har 

en kapacitet över 100%. 

  5yr20min 5yr20min1,2 5yr20min1,3 5yr20min1,4 5yr10min 5yr40min 

  105 95 95 94 105 106 

  5 9 7 7 3 2 

  11 17 19 20 13 13 

  8 11 12 12 7 7 
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Tabell A6: Visar mängden ledningar i de olika kapacitetsspannen i Mike Urban. Grön är 

<67%, gul är >67%-80%, rosa är >80% och röd är andel av ledningarna över 80% som har 

en kapacitet över 100%. 

  5yr20min 5yr20min1,2 5yr20min1,3 5yr20min1,4 5yr10min 5yr40min 

  0,87 0,79 0,79 0,78 0,87 0,88 

  0,04 0,07 0,06 0,06 0,02 0,02 

  0,09 0,14 0,16 0,17 0,11 0,11 

  0,73 0,65 0,63 0,60 0,54 0,54 
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Appendix 2 
Tabell B1: Regn 5yr20 min som användes i projektet. Regnet presenteras som 

mm/min. 

04/10/2017 08:44 0.721767 

04/10/2017 08:45 0.721767 

04/10/2017 08:46 0.721767 

04/10/2017 08:47 0.721767 

04/10/2017 08:48 0.721767 

04/10/2017 08:49 0.721767 

04/10/2017 08:50 0.721767 

04/10/2017 08:51 0.721767 

04/10/2017 08:52 0.721767 

04/10/2017 08:53 0.721767 

04/10/2017 08:54 0.721767 

04/10/2017 08:55 0.721767 

04/10/2017 08:56 0.721767 

04/10/2017 08:57 0.721767 

04/10/2017 08:58 0.721767 

04/10/2017 08:59 0.721767 

04/10/2017 09:00 0.721767 

04/10/2017 09:01 0.721767 

04/10/2017 09:02 0.721767 

Tabell B2: Regn 5yr20 min 1,2 som användes i projektet. Regnet presenteras som 

mm/min. 

04/10/2017 08:44 0.86612 

04/10/2017 08:45 0.86612 

04/10/2017 08:46 0.86612 

04/10/2017 08:47 0.86612 

04/10/2017 08:48 0.86612 

04/10/2017 08:49 0.86612 

04/10/2017 08:50 0.86612 

04/10/2017 08:51 0.86612 

04/10/2017 08:52 0.86612 
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04/10/2017 08:53 0.86612 

04/10/2017 08:54 0.86612 

04/10/2017 08:55 0.86612 

04/10/2017 08:56 0.86612 

04/10/2017 08:57 0.86612 

04/10/2017 08:58 0.86612 

04/10/2017 08:59 0.86612 

04/10/2017 09:00 0.86612 

04/10/2017 09:01 0.86612 

04/10/2017 09:02 0.86612 

04/10/2017 09:03 0.86612 

Tabell B3: Regn 5yr20 min 1,3 som användes i projektet. Regnet presenteras som 

mm/min. 

04/10/2017 08:44 0.9382971 

04/10/2017 08:45 0.9382971 

04/10/2017 08:46 0.9382971 

04/10/2017 08:47 0.9382971 

04/10/2017 08:48 0.9382971 

04/10/2017 08:49 0.9382971 

04/10/2017 08:50 0.9382971 

04/10/2017 08:51 0.9382971 

04/10/2017 08:52 0.9382971 

04/10/2017 08:53 0.9382971 

04/10/2017 08:54 0.9382971 

04/10/2017 08:55 0.9382971 

04/10/2017 08:56 0.9382971 

04/10/2017 08:57 0.9382971 

04/10/2017 08:58 0.9382971 

04/10/2017 08:59 0.9382971 

04/10/2017 09:00 0.9382971 

04/10/2017 09:01 0.9382971 

04/10/2017 09:02 0.9382971 

04/10/2017 09:03 0.9382971 
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Tabell B4: Regn 5yr20 min 1,4 som användes i projektet. Regnet presenteras som 

mm/min. 

04/10/2017 08:44 1.010474 

04/10/2017 08:45 1.010474 

04/10/2017 08:46 1.010474 

04/10/2017 08:47 1.010474 

04/10/2017 08:48 1.010474 

04/10/2017 08:49 1.010474 

04/10/2017 08:50 1.010474 

04/10/2017 08:51 1.010474 

04/10/2017 08:52 1.010474 

04/10/2017 08:53 1.010474 

04/10/2017 08:54 1.010474 

04/10/2017 08:55 1.010474 

04/10/2017 08:56 1.010474 

04/10/2017 08:57 1.010474 

04/10/2017 08:58 1.010474 

04/10/2017 08:59 1.010474 

04/10/2017 09:00 1.010474 

04/10/2017 09:01 1.010474 

04/10/2017 09:02 1.010474 

04/10/2017 09:03 1.010474  

Tabell B5: Regn 5yr10 min som användes i projektet. Regnet presenteras som 

mm/min. 

04/10/2017 08:44 1.088062814 

04/10/2017 08:45 1.088062814 

04/10/2017 08:46 1.088062814 

04/10/2017 08:47 1.088062814 

04/10/2017 08:48 1.088062814 

04/10/2017 08:49 1.088062814 

04/10/2017 08:50 1.088062814 

04/10/2017 08:51 1.088062814 

04/10/2017 08:52 1.088062814 
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04/10/2017 08:53 1.088062814 

Tabell B6: Regn 5yr40 min som användes i projektet. Regnet presenteras som 

mm/min. 

04/10/2017 08:44 0.455095773 

04/10/2017 08:45 0.455095773 

04/10/2017 08:46 0.455095773 

04/10/2017 08:47 0.455095773 

04/10/2017 08:48 0.455095773 

04/10/2017 08:49 0.455095773 

04/10/2017 08:50 0.455095773 

04/10/2017 08:51 0.455095773 

04/10/2017 08:52 0.455095773 

04/10/2017 08:53 0.455095773 

04/10/2017 08:54 0.455095773 

04/10/2017 08:55 0.455095773 

04/10/2017 08:56 0.455095773 

04/10/2017 08:57 0.455095773 

04/10/2017 08:58 0.455095773 

04/10/2017 08:59 0.455095773 

04/10/2017 09:00 0.455095773 

04/10/2017 09:01 0.455095773 

04/10/2017 09:02 0.455095773 

04/10/2017 09:03 0.455095773 

04/10/2017 09:04 0.455095773 

04/10/2017 09:05 0.455095773 

04/10/2017 09:06 0.455095773 

04/10/2017 09:07 0.455095773 

04/10/2017 09:08 0.455095773 

04/10/2017 09:09 0.455095773 

04/10/2017 09:10 0.455095773 

04/10/2017 09:11 0.455095773 

04/10/2017 09:12 0.455095773 

04/10/2017 09:13 0.455095773 
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04/10/2017 09:14 0.455095773 

04/10/2017 09:15 0.455095773 

04/10/2017 09:16 0.455095773 

04/10/2017 09:17 0.455095773 

04/10/2017 09:18 0.455095773 

04/10/2017 09:19 0.455095773 

04/10/2017 09:20 0.455095773 

04/10/2017 09:21 0.455095773 

04/10/2017 09:22 0.455095773 

04/10/2017 09:23 0.455095773 

Tabell B7: Flödesmätningar från den tionde till fjortonde april. 

2017-04-10 00:00 0 

2017-04-10 00:05 0 

2017-04-10 00:10 0 

2017-04-10 00:15 0 

2017-04-10 00:20 0 

2017-04-10 00:25 0 

2017-04-10 00:30 0 

2017-04-10 00:35 0 

2017-04-10 00:40 0 

2017-04-10 00:45 0 

2017-04-10 00:50 0 

2017-04-10 00:55 0 

2017-04-10 01:00 0 

2017-04-10 01:05 0 

2017-04-10 01:10 0 

2017-04-10 01:15 0 

2017-04-10 01:20 0 

2017-04-10 01:25 0 

2017-04-10 01:30 0 

2017-04-10 01:35 0 

2017-04-10 01:40 0,002 

2017-04-10 01:45 0 

2017-04-10 01:50 0,003 

2017-04-10 01:55 0,002 

2017-04-10 02:00 0,003 

2017-04-10 02:05 0,003 

2017-04-10 02:10 0,002 

2017-04-10 02:15 0 

2017-04-10 02:20 0,003 

2017-04-10 02:25 0 

2017-04-10 02:30 0,003 

2017-04-10 02:35 0,002 

2017-04-10 02:40 0,002 

2017-04-10 02:45 0,003 

2017-04-10 02:50 0,003 

2017-04-10 02:55 0,003 

2017-04-10 03:00 0,003 

2017-04-10 03:05 0,003 

2017-04-10 03:10 0,002 

2017-04-10 03:15 0,002 

2017-04-10 03:20 0,003 

2017-04-10 03:25 0,003 

2017-04-10 03:30 0,003 

2017-04-10 03:35 0,003 

2017-04-10 03:40 0,002 

2017-04-10 03:45 0,003 

2017-04-10 03:50 0,003 

2017-04-10 03:55 0,003 

2017-04-10 04:00 0,003 

2017-04-10 04:05 0,003 

2017-04-10 04:10 0,003 

2017-04-10 04:15 0,003 
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2017-04-10 04:20 0,003 

2017-04-10 04:25 0,003 

2017-04-10 04:30 0,003 

2017-04-10 04:35 0,003 

2017-04-10 04:40 0,003 

2017-04-10 04:45 0,003 

2017-04-10 04:50 0,003 

2017-04-10 04:55 0,003 

2017-04-10 05:00 0,003 

2017-04-10 05:05 0,003 

2017-04-10 05:10 0,003 

2017-04-10 05:15 0,003 

2017-04-10 05:20 0,003 

2017-04-10 05:25 0,003 

2017-04-10 05:30 0,003 

2017-04-10 05:35 0,003 

2017-04-10 05:40 0,003 

2017-04-10 05:45 0,003 

2017-04-10 05:50 0,003 

2017-04-10 05:55 0,003 

2017-04-10 06:00 0,003 

2017-04-10 06:05 0,003 

2017-04-10 06:10 0,003 

2017-04-10 06:15 0,003 

2017-04-10 06:20 0,003 

2017-04-10 06:25 0,003 

2017-04-10 06:30 0,003 

2017-04-10 06:35 0,003 

2017-04-10 06:40 0,003 

2017-04-10 06:45 0,003 

2017-04-10 06:50 0,003 

2017-04-10 06:55 0,003 

2017-04-10 07:00 0,003 

2017-04-10 07:05 0,003 

2017-04-10 07:10 0,003 

2017-04-10 07:15 0,003 

2017-04-10 07:20 0,003 

2017-04-10 07:25 0,003 

2017-04-10 07:30 0,003 

2017-04-10 07:35 0,003 

2017-04-10 07:40 0,003 

2017-04-10 07:45 0,003 

2017-04-10 07:50 0,003 

2017-04-10 07:55 0,003 

2017-04-10 08:00 0,003 

2017-04-10 08:05 0,003 

2017-04-10 08:10 0,003 

2017-04-10 08:15 0,003 

2017-04-10 08:20 0,003 

2017-04-10 08:25 0,003 

2017-04-10 08:30 0,003 

2017-04-10 08:35 0,003 

2017-04-10 08:40 0,003 

2017-04-10 08:45 0,003 

2017-04-10 08:50 0,003 

2017-04-10 08:55 0,003 

2017-04-10 09:00 0,003 

2017-04-10 09:05 0,003 

2017-04-10 09:10 0,003 

2017-04-10 09:15 0,003 

2017-04-10 09:20 0,003 

2017-04-10 09:25 0,003 

2017-04-10 09:30 0,004 

2017-04-10 09:35 0,004 

2017-04-10 09:40 0,004 

2017-04-10 09:45 0,004 

2017-04-10 09:50 0,005 

2017-04-10 09:55 0,005 

2017-04-10 10:00 0,006 

2017-04-10 10:05 0,007 

2017-04-10 10:10 0,007 

2017-04-10 10:15 0,008 

2017-04-10 10:20 0,013 

2017-04-10 10:25 0,012 

2017-04-10 10:30 0,012 

2017-04-10 10:35 0,012 

2017-04-10 10:40 0,012 

2017-04-10 10:45 0,011 

2017-04-10 10:50 0,011 

2017-04-10 10:55 0,01 

2017-04-10 11:00 0,01 

2017-04-10 11:05 0,009 
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2017-04-10 11:10 0,009 

2017-04-10 11:15 0,009 

2017-04-10 11:20 0,008 

2017-04-10 11:25 0,008 

2017-04-10 11:30 0,008 

2017-04-10 11:35 0,008 

2017-04-10 11:40 0,009 

2017-04-10 11:45 0,008 

2017-04-10 11:50 0,009 

2017-04-10 11:55 0,009 

2017-04-10 12:00 0,009 

2017-04-10 12:05 0,009 

2017-04-10 12:10 0,009 

2017-04-10 12:15 0,009 

2017-04-10 12:20 0,009 

2017-04-10 12:25 0,009 

2017-04-10 12:30 0,009 

2017-04-10 12:35 0,009 

2017-04-10 12:40 0,009 

2017-04-10 12:45 0,009 

2017-04-10 12:50 0,009 

2017-04-10 12:55 0,009 

2017-04-10 13:00 0,009 

2017-04-10 13:05 0,008 

2017-04-10 13:10 0,009 

2017-04-10 13:15 0,009 

2017-04-10 13:20 0,008 

2017-04-10 13:25 0,008 

2017-04-10 13:30 0,008 

2017-04-10 13:35 0,008 

2017-04-10 13:40 0,008 

2017-04-10 13:45 0,008 

2017-04-10 13:50 0,008 

2017-04-10 13:55 0,008 

2017-04-10 14:00 0,008 

2017-04-10 14:05 0,008 

2017-04-10 14:10 0,008 

2017-04-10 14:15 0,008 

2017-04-10 14:20 0,007 

2017-04-10 14:25 0,008 

2017-04-10 14:30 0,008 

2017-04-10 14:35 0,007 

2017-04-10 14:40 0,008 

2017-04-10 14:45 0,008 

2017-04-10 14:50 0,008 

2017-04-10 14:55 0,007 

2017-04-10 15:00 0,007 

2017-04-10 15:05 0,007 

2017-04-10 15:10 0,007 

2017-04-10 15:15 0,007 

2017-04-10 15:20 0,007 

2017-04-10 15:25 0,008 

2017-04-10 15:30 0,007 

2017-04-10 15:35 0,007 

2017-04-10 15:40 0,007 

2017-04-10 15:45 0,007 

2017-04-10 15:50 0,007 

2017-04-10 15:55 0,007 

2017-04-10 16:00 0,007 

2017-04-10 16:05 0,007 

2017-04-10 16:10 0,007 

2017-04-10 16:15 0,007 

2017-04-10 16:20 0,007 

2017-04-10 16:25 0,007 

2017-04-10 16:30 0,007 

2017-04-10 16:35 0,007 

2017-04-10 16:40 0,007 

2017-04-10 16:45 0,007 

2017-04-10 16:50 0,006 

2017-04-10 16:55 0,006 

2017-04-10 17:00 0,007 

2017-04-10 17:05 0,006 

2017-04-10 17:10 0,007 

2017-04-10 17:15 0,007 

2017-04-10 17:20 0,007 

2017-04-10 17:25 0,007 

2017-04-10 17:30 0,006 

2017-04-10 17:35 0,006 

2017-04-10 17:40 0,006 

2017-04-10 17:45 0,006 

2017-04-10 17:50 0,007 

2017-04-10 17:55 0,006 
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2017-04-10 18:00 0,006 

2017-04-10 18:05 0,006 

2017-04-10 18:10 0,007 

2017-04-10 18:15 0,006 

2017-04-10 18:20 0,005 

2017-04-10 18:25 0,005 

2017-04-10 18:30 0,004 

2017-04-10 18:35 0,005 

2017-04-10 18:40 0,006 

2017-04-10 18:45 0,004 

2017-04-10 18:50 0,005 

2017-04-10 18:55 0,004 

2017-04-10 19:00 0,005 

2017-04-10 19:05 0,004 

2017-04-10 19:10 0,004 

2017-04-10 19:15 0,004 

2017-04-10 19:20 0,005 

2017-04-10 19:25 0,005 

2017-04-10 19:30 0,005 

2017-04-10 19:35 0,004 

2017-04-10 19:40 0,004 

2017-04-10 19:45 0,004 

2017-04-10 19:50 0,004 

2017-04-10 19:55 0,003 

Tabell B8: Regnmätningar från 10e april till den 11e april. 

2017-04-10 00:00 0 

2017-04-10 00:01 0 

2017-04-10 00:02 0 

2017-04-10 00:03 0 

2017-04-10 00:04 0 

2017-04-10 00:05 0 

2017-04-10 00:06 0 

2017-04-10 00:07 0 

2017-04-10 00:08 0 

2017-04-10 00:09 0 

2017-04-10 00:10 0 

2017-04-10 00:11 0 

2017-04-10 00:12 0 

2017-04-10 00:13 0 

2017-04-10 00:14 0 

2017-04-10 00:15 0 

2017-04-10 00:16 0 

2017-04-10 00:17 0 

2017-04-10 00:18 0 

2017-04-10 00:19 0 

2017-04-10 00:20 0 

2017-04-10 00:21 0 

2017-04-10 00:22 0 

2017-04-10 00:23 0 

2017-04-10 00:24 0 

2017-04-10 00:25 0 

2017-04-10 00:26 0 

2017-04-10 00:27 0 

2017-04-10 00:28 0 

2017-04-10 00:29 0 

2017-04-10 00:30 0 

2017-04-10 00:31 0 

2017-04-10 00:32 0 

2017-04-10 00:33 0 

2017-04-10 00:34 0 

2017-04-10 00:35 0 

2017-04-10 00:36 0 

2017-04-10 00:37 0 

2017-04-10 00:38 0 

2017-04-10 00:39 0 

2017-04-10 00:40 0 

2017-04-10 00:41 0 

2017-04-10 00:42 0 

2017-04-10 00:43 0 

2017-04-10 00:44 0 

2017-04-10 00:45 0 

2017-04-10 00:46 0 

2017-04-10 00:47 0 

2017-04-10 00:48 0 

2017-04-10 00:49 0 

2017-04-10 00:50 0 

2017-04-10 00:51 0 

2017-04-10 00:52 0 

2017-04-10 00:53 0 

2017-04-10 00:54 0 

2017-04-10 00:55 0 

2017-04-10 00:56 0 

2017-04-10 00:57 0 

2017-04-10 00:58 0 

2017-04-10 00:59 0 

2017-04-10 01:00 0 

2017-04-10 01:01 0 

2017-04-10 01:02 0 

2017-04-10 01:03 0 

2017-04-10 01:04 0 

2017-04-10 01:05 0 
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2017-04-10 01:06 0 

2017-04-10 01:07 0 

2017-04-10 01:08 0 

2017-04-10 01:09 0 

2017-04-10 01:10 0 

2017-04-10 01:11 0 

2017-04-10 01:12 0 

2017-04-10 01:13 0 

2017-04-10 01:14 0 

2017-04-10 01:15 0 

2017-04-10 01:16 0 

2017-04-10 01:17 0 

2017-04-10 01:18 0 

2017-04-10 01:19 0 

2017-04-10 01:20 0 

2017-04-10 01:21 0 

2017-04-10 01:22 0 

2017-04-10 01:23 0 

2017-04-10 01:24 0 

2017-04-10 01:25 0 

2017-04-10 01:26 0 

2017-04-10 01:27 0 

2017-04-10 01:28 0 

2017-04-10 01:29 0 

2017-04-10 01:30 0 

2017-04-10 01:31 0 

2017-04-10 01:32 0 

2017-04-10 01:33 0 

2017-04-10 01:34 0 

2017-04-10 01:35 0 

2017-04-10 01:36 0 

2017-04-10 01:37 0 

2017-04-10 01:38 0 

2017-04-10 01:39 0 

2017-04-10 01:40 0 

2017-04-10 01:41 0 

2017-04-10 01:42 0 

2017-04-10 01:43 0 

2017-04-10 01:44 0 

2017-04-10 01:45 0 

2017-04-10 01:46 0 

2017-04-10 01:47 0 

2017-04-10 01:48 0 

2017-04-10 01:49 0 

2017-04-10 01:50 0 

2017-04-10 01:51 0 

2017-04-10 01:52 0 

2017-04-10 01:53 0 

2017-04-10 01:54 0 

2017-04-10 01:55 0 

2017-04-10 01:56 0 

2017-04-10 01:57 0 

2017-04-10 01:58 0 

2017-04-10 01:59 0 

2017-04-10 02:00 0 

2017-04-10 02:01 0 

2017-04-10 02:02 0 

2017-04-10 02:03 0 

2017-04-10 02:04 0 

2017-04-10 02:05 0 

2017-04-10 02:06 0 

2017-04-10 02:07 0 

2017-04-10 02:08 0 

2017-04-10 02:09 0 

2017-04-10 02:10 0 

2017-04-10 02:11 0 

2017-04-10 02:12 0 

2017-04-10 02:13 0 

2017-04-10 02:14 0 

2017-04-10 02:15 0 

2017-04-10 02:16 0 

2017-04-10 02:17 0 

2017-04-10 02:18 0 

2017-04-10 02:19 0 

2017-04-10 02:20 0 

2017-04-10 02:21 0 

2017-04-10 02:22 0 

2017-04-10 02:23 0 

2017-04-10 02:24 0 

2017-04-10 02:25 0 

2017-04-10 02:26 0 

2017-04-10 02:27 0 

2017-04-10 02:28 0 

2017-04-10 02:29 0 

2017-04-10 02:30 0 

2017-04-10 02:31 0 

2017-04-10 02:32 0 

2017-04-10 02:33 0 

2017-04-10 02:34 0 

2017-04-10 02:35 0 

2017-04-10 02:36 0 

2017-04-10 02:37 0 

2017-04-10 02:38 0 

2017-04-10 02:39 0 

2017-04-10 02:40 0 

2017-04-10 02:41 0 

2017-04-10 02:42 0 

2017-04-10 02:43 0 

2017-04-10 02:44 0 

2017-04-10 02:45 0 

2017-04-10 02:46 0 

2017-04-10 02:47 0 

2017-04-10 02:48 0 

2017-04-10 02:49 0 
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2017-04-10 02:50 0 

2017-04-10 02:51 0 

2017-04-10 02:52 0 

2017-04-10 02:53 0 

2017-04-10 02:54 0 

2017-04-10 02:55 0 

2017-04-10 02:56 0 

2017-04-10 02:57 0 

2017-04-10 02:58 0 

2017-04-10 02:59 0 

2017-04-10 03:00 0 

2017-04-10 03:01 0 

2017-04-10 03:02 0 

2017-04-10 03:03 0 

2017-04-10 03:04 0 

2017-04-10 03:05 0 

2017-04-10 03:06 0 

2017-04-10 03:07 0 

2017-04-10 03:08 0 

2017-04-10 03:09 0 

2017-04-10 03:10 0 

2017-04-10 03:11 0 

2017-04-10 03:12 0 

2017-04-10 03:13 0 

2017-04-10 03:14 0 

2017-04-10 03:15 0 

2017-04-10 03:16 0 

2017-04-10 03:17 0 

2017-04-10 03:18 0 

2017-04-10 03:19 0 

2017-04-10 03:20 0 

2017-04-10 03:21 0 

2017-04-10 03:22 0 

2017-04-10 03:23 0 

2017-04-10 03:24 0 

2017-04-10 03:25 0 

2017-04-10 03:26 0 

2017-04-10 03:27 0 

2017-04-10 03:28 0 

2017-04-10 03:29 0 

2017-04-10 03:30 0 

2017-04-10 03:31 0 

2017-04-10 03:32 0 

2017-04-10 03:33 0 

2017-04-10 03:34 0 

2017-04-10 03:35 0 

2017-04-10 03:36 0 

2017-04-10 03:37 0 

2017-04-10 03:38 0 

2017-04-10 03:39 0 

2017-04-10 03:40 0 

2017-04-10 03:41 0 

2017-04-10 03:42 0 

2017-04-10 03:43 0 

2017-04-10 03:44 0 

2017-04-10 03:45 0 

2017-04-10 03:46 0 

2017-04-10 03:47 0 

2017-04-10 03:48 0 

2017-04-10 03:49 0 

2017-04-10 03:50 0 

2017-04-10 03:51 0 

2017-04-10 03:52 0 

2017-04-10 03:53 0 

2017-04-10 03:54 0 

2017-04-10 03:55 0 

2017-04-10 03:56 0 

2017-04-10 03:57 0 

2017-04-10 03:58 0 

2017-04-10 03:59 0 

2017-04-10 04:00 0 

2017-04-10 04:01 0 

2017-04-10 04:02 0 

2017-04-10 04:03 0 

2017-04-10 04:04 0 

2017-04-10 04:05 0 

2017-04-10 04:06 0 

2017-04-10 04:07 0 

2017-04-10 04:08 0 

2017-04-10 04:09 0 

2017-04-10 04:10 0 

2017-04-10 04:11 0 

2017-04-10 04:12 0 

2017-04-10 04:13 0 

2017-04-10 04:14 0 

2017-04-10 04:15 0 

2017-04-10 04:16 0 

2017-04-10 04:17 0 

2017-04-10 04:18 0 

2017-04-10 04:19 0 

2017-04-10 04:20 0 

2017-04-10 04:21 0 

2017-04-10 04:22 0 

2017-04-10 04:23 0 

2017-04-10 04:24 0 

2017-04-10 04:25 0 

2017-04-10 04:26 0 

2017-04-10 04:27 0 

2017-04-10 04:28 0 

2017-04-10 04:29 0 

2017-04-10 04:30 0 

2017-04-10 04:31 0 

2017-04-10 04:32 0 

2017-04-10 04:33 0 
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2017-04-10 04:34 0 

2017-04-10 04:35 0 

2017-04-10 04:36 0 

2017-04-10 04:37 0 

2017-04-10 04:38 0 

2017-04-10 04:39 0 

2017-04-10 04:40 0 

2017-04-10 04:41 0 

2017-04-10 04:42 0 

2017-04-10 04:43 0 

2017-04-10 04:44 0 

2017-04-10 04:45 0 

2017-04-10 04:46 0 

2017-04-10 04:47 0 

2017-04-10 04:48 0 

2017-04-10 04:49 0 

2017-04-10 04:50 0 

2017-04-10 04:51 0 

2017-04-10 04:52 0 

2017-04-10 04:53 0 

2017-04-10 04:54 0 

2017-04-10 04:55 0 

2017-04-10 04:56 0 

2017-04-10 04:57 0 

2017-04-10 04:58 0 

2017-04-10 04:59 0 

2017-04-10 05:00 0 

2017-04-10 05:01 0 

2017-04-10 05:02 0 

2017-04-10 05:03 0 

2017-04-10 05:04 0 

2017-04-10 05:05 0 

2017-04-10 05:06 0 

2017-04-10 05:07 0 

2017-04-10 05:08 0 

2017-04-10 05:09 0 

2017-04-10 05:10 0 

2017-04-10 05:11 0 

2017-04-10 05:12 0 

2017-04-10 05:13 0 

2017-04-10 05:14 0 

2017-04-10 05:15 0 

2017-04-10 05:16 0 

2017-04-10 05:17 0 

2017-04-10 05:18 0 

2017-04-10 05:19 0 

2017-04-10 05:20 0 

2017-04-10 05:21 0 

2017-04-10 05:22 0 

2017-04-10 05:23 0 

2017-04-10 05:24 0 

2017-04-10 05:25 0 

2017-04-10 05:26 0 

2017-04-10 05:27 0 

2017-04-10 05:28 0 

2017-04-10 05:29 0 

2017-04-10 05:30 0 

2017-04-10 05:31 0 

2017-04-10 05:32 0 

2017-04-10 05:33 0 

2017-04-10 05:34 0 

2017-04-10 05:35 0 

2017-04-10 05:36 0 

2017-04-10 05:37 0 

2017-04-10 05:38 0 

2017-04-10 05:39 0 

2017-04-10 05:40 0 

2017-04-10 05:41 0 

2017-04-10 05:42 0 

2017-04-10 05:43 0 

2017-04-10 05:44 0 

2017-04-10 05:45 0 

2017-04-10 05:46 0 

2017-04-10 05:47 0 

2017-04-10 05:48 0 

2017-04-10 05:49 0 

2017-04-10 05:50 0 

2017-04-10 05:51 0 

2017-04-10 05:52 0 

2017-04-10 05:53 0 

2017-04-10 05:54 0 

2017-04-10 05:55 0 

2017-04-10 05:56 0 

2017-04-10 05:57 0 

2017-04-10 05:58 0 

2017-04-10 05:59 0 

2017-04-10 06:00 0 

2017-04-10 06:01 0 

2017-04-10 06:02 0 

2017-04-10 06:03 0 

2017-04-10 06:04 0 

2017-04-10 06:05 0 

2017-04-10 06:06 0 

2017-04-10 06:07 0 

2017-04-10 06:08 0 

2017-04-10 06:09 0 

2017-04-10 06:10 0 

2017-04-10 06:11 0 

2017-04-10 06:12 0 

2017-04-10 06:13 0 

2017-04-10 06:14 0 

2017-04-10 06:15 0 

2017-04-10 06:16 0 

2017-04-10 06:17 0 
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2017-04-10 06:18 0 

2017-04-10 06:19 0 

2017-04-10 06:20 0 

2017-04-10 06:21 0 

2017-04-10 06:22 0 

2017-04-10 06:23 0 

2017-04-10 06:24 0 

2017-04-10 06:25 0 

2017-04-10 06:26 0 

2017-04-10 06:27 0 

2017-04-10 06:28 0 

2017-04-10 06:29 0 

2017-04-10 06:30 0 

2017-04-10 06:31 0 

2017-04-10 06:32 0 

2017-04-10 06:33 0 

2017-04-10 06:34 0 

2017-04-10 06:35 0 

2017-04-10 06:36 0 

2017-04-10 06:37 0 

2017-04-10 06:38 0 

2017-04-10 06:39 0 

2017-04-10 06:40 0 

2017-04-10 06:41 0 

2017-04-10 06:42 0 

2017-04-10 06:43 0 

2017-04-10 06:44 0 

2017-04-10 06:45 0 

2017-04-10 06:46 0 

2017-04-10 06:47 0 

2017-04-10 06:48 0 

2017-04-10 06:49 0 

2017-04-10 06:50 0 

2017-04-10 06:51 0 

2017-04-10 06:52 0 

2017-04-10 06:53 0 

2017-04-10 06:54 0 

2017-04-10 06:55 0 

2017-04-10 06:56 0 

2017-04-10 06:57 0 

2017-04-10 06:58 0 

2017-04-10 06:59 0 

2017-04-10 07:00 0 

2017-04-10 07:01 0 

2017-04-10 07:02 0 

2017-04-10 07:03 0 

2017-04-10 07:04 0 

2017-04-10 07:05 0 

2017-04-10 07:06 0 

2017-04-10 07:07 0 

2017-04-10 07:08 0 

2017-04-10 07:09 0 

2017-04-10 07:10 0 

2017-04-10 07:11 0 

2017-04-10 07:12 0 

2017-04-10 07:13 0 

2017-04-10 07:14 0 

2017-04-10 07:15 0 

2017-04-10 07:16 0 

2017-04-10 07:17 0 

2017-04-10 07:18 0 

2017-04-10 07:19 0 

2017-04-10 07:20 0 

2017-04-10 07:21 0 

2017-04-10 07:22 0 

2017-04-10 07:23 0 

2017-04-10 07:24 0 

2017-04-10 07:25 0 

2017-04-10 07:26 0 

2017-04-10 07:27 0 

2017-04-10 07:28 0 

2017-04-10 07:29 0 

2017-04-10 07:30 0 

2017-04-10 07:31 0 

2017-04-10 07:32 0 

2017-04-10 07:33 0 

2017-04-10 07:34 0 

2017-04-10 07:35 0 

2017-04-10 07:36 0 

2017-04-10 07:37 0 

2017-04-10 07:38 0 

2017-04-10 07:39 0 

2017-04-10 07:40 0 

2017-04-10 07:41 0 

2017-04-10 07:42 0 

2017-04-10 07:43 0 

2017-04-10 07:44 0 

2017-04-10 07:45 0 

2017-04-10 07:46 0 

2017-04-10 07:47 0 

2017-04-10 07:48 0 

2017-04-10 07:49 0 

2017-04-10 07:50 0 

2017-04-10 07:51 0 

2017-04-10 07:52 0 

2017-04-10 07:53 0 

2017-04-10 07:54 0 

2017-04-10 07:55 0 

2017-04-10 07:56 0 

2017-04-10 07:57 0 

2017-04-10 07:58 0 

2017-04-10 07:59 0 

2017-04-10 08:00 0 

2017-04-10 08:01 0 
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2017-04-10 08:02 0 

2017-04-10 08:03 0 

2017-04-10 08:04 0 

2017-04-10 08:05 0 

2017-04-10 08:06 0 

2017-04-10 08:07 0 

2017-04-10 08:08 0 

2017-04-10 08:09 0 

2017-04-10 08:10 0 

2017-04-10 08:11 0 

2017-04-10 08:12 0 

2017-04-10 08:13 0 

2017-04-10 08:14 0 

2017-04-10 08:15 0 

2017-04-10 08:16 0 

2017-04-10 08:17 0 

2017-04-10 08:18 0 

2017-04-10 08:19 0 

2017-04-10 08:20 0 

2017-04-10 08:21 0 

2017-04-10 08:22 0 

2017-04-10 08:23 0 

2017-04-10 08:24 0 

2017-04-10 08:25 0 

2017-04-10 08:26 0 

2017-04-10 08:27 0 

2017-04-10 08:28 0 

2017-04-10 08:29 0 

2017-04-10 08:30 0 

2017-04-10 08:31 0 

2017-04-10 08:32 0 

2017-04-10 08:33 0 

2017-04-10 08:34 0 

2017-04-10 08:35 0 

2017-04-10 08:36 0 

2017-04-10 08:37 0 

2017-04-10 08:38 0 

2017-04-10 08:39 0 

2017-04-10 08:40 0 

2017-04-10 08:41 0 

2017-04-10 08:42 0 

2017-04-10 08:43 0 

2017-04-10 08:44 1 

2017-04-10 08:45 0 

2017-04-10 08:46 0 

2017-04-10 08:47 1 

2017-04-10 08:48 0 

2017-04-10 08:49 1 

2017-04-10 08:50 0 

2017-04-10 08:51 0 

2017-04-10 08:52 1 

2017-04-10 08:53 0 

2017-04-10 08:54 0 

2017-04-10 08:55 1 

2017-04-10 08:56 0 

2017-04-10 08:57 0 

2017-04-10 08:58 0 

2017-04-10 08:59 1 

2017-04-10 09:00 0 

2017-04-10 09:01 0 

2017-04-10 09:02 0 

2017-04-10 09:03 0 

2017-04-10 09:04 0 

2017-04-10 09:05 0 

2017-04-10 09:06 0 

2017-04-10 09:07 0 

2017-04-10 09:08 1 

2017-04-10 09:09 0 

2017-04-10 09:10 0 

2017-04-10 09:11 0 

2017-04-10 09:12 1 

2017-04-10 09:13 0 

2017-04-10 09:14 0 

2017-04-10 09:15 1 

2017-04-10 09:16 0 

2017-04-10 09:17 0 

2017-04-10 09:18 1 

2017-04-10 09:19 0 

2017-04-10 09:20 0 

2017-04-10 09:21 0 

2017-04-10 09:22 0 

2017-04-10 09:23 0 

2017-04-10 09:24 0 

2017-04-10 09:25 0 

2017-04-10 09:26 0 

2017-04-10 09:27 0 

2017-04-10 09:28 0 

2017-04-10 09:29 1 

2017-04-10 09:30 0 

2017-04-10 09:31 0 

2017-04-10 09:32 1 

2017-04-10 09:33 1 

2017-04-10 09:34 0 

2017-04-10 09:35 1 

2017-04-10 09:36 1 

2017-04-10 09:37 0 

2017-04-10 09:38 1 

2017-04-10 09:39 1 

2017-04-10 09:40 0 

2017-04-10 09:41 0 

2017-04-10 09:42 1 

2017-04-10 09:43 0 

2017-04-10 09:44 1 

2017-04-10 09:45 0 
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2017-04-10 09:46 1 

2017-04-10 09:47 1 

2017-04-10 09:48 0 

2017-04-10 09:49 1 

2017-04-10 09:50 1 

2017-04-10 09:51 0 

2017-04-10 09:52 1 

2017-04-10 09:53 1 

2017-04-10 09:54 1 

2017-04-10 09:55 1 

2017-04-10 09:56 1 

2017-04-10 09:57 0 

2017-04-10 09:58 1 

2017-04-10 09:59 1 

2017-04-10 10:00 1 

2017-04-10 10:01 1 

2017-04-10 10:02 0 

2017-04-10 10:03 1 

2017-04-10 10:04 0 

2017-04-10 10:05 1 

2017-04-10 10:06 1 

2017-04-10 10:07 0 

2017-04-10 10:08 1 

2017-04-10 10:09 1 

2017-04-10 10:10 0 

2017-04-10 10:11 1 

2017-04-10 10:12 0 

2017-04-10 10:13 1 

2017-04-10 10:14 1 

2017-04-10 10:15 1 

2017-04-10 10:16 1 

2017-04-10 10:17 1 

2017-04-10 10:18 1 

2017-04-10 10:19 1 

2017-04-10 10:20 1 

2017-04-10 10:21 0 

2017-04-10 10:22 0 

2017-04-10 10:23 1 

2017-04-10 10:24 0 

2017-04-10 10:25 0 

2017-04-10 10:26 1 

2017-04-10 10:27 0 

2017-04-10 10:28 0 

2017-04-10 10:29 1 

2017-04-10 10:30 0 

2017-04-10 10:31 1 

2017-04-10 10:32 0 

2017-04-10 10:33 1 

2017-04-10 10:34 0 

2017-04-10 10:35 0 

2017-04-10 10:36 0 

2017-04-10 10:37 0 

2017-04-10 10:38 1 

2017-04-10 10:39 0 

2017-04-10 10:40 0 

2017-04-10 10:41 0 

2017-04-10 10:42 0 

2017-04-10 10:43 0 

2017-04-10 10:44 0 

2017-04-10 10:45 0 

2017-04-10 10:46 0 

2017-04-10 10:47 0 

2017-04-10 10:48 0 

2017-04-10 10:49 0 

2017-04-10 10:50 0 

2017-04-10 10:51 0 

2017-04-10 10:52 0 

2017-04-10 10:53 0 

2017-04-10 10:54 0 

2017-04-10 10:55 0 

2017-04-10 10:56 0 

2017-04-10 10:57 0 

2017-04-10 10:58 0 

2017-04-10 10:59 0 

2017-04-10 11:00 0 

2017-04-10 11:01 0 

2017-04-10 11:02 1 

2017-04-10 11:03 0 

2017-04-10 11:04 0 

2017-04-10 11:05 0 

2017-04-10 11:06 0 

2017-04-10 11:07 0 

2017-04-10 11:08 0 

2017-04-10 11:09 0 

2017-04-10 11:10 0 

2017-04-10 11:11 0 

2017-04-10 11:12 0 

2017-04-10 11:13 0 

2017-04-10 11:14 0 

2017-04-10 11:15 0 

2017-04-10 11:16 0 

2017-04-10 11:17 0 

2017-04-10 11:18 0 

2017-04-10 11:19 0 

2017-04-10 11:20 0 

2017-04-10 11:21 0 

2017-04-10 11:22 0 

2017-04-10 11:23 1 

2017-04-10 11:24 0 

2017-04-10 11:25 0 

2017-04-10 11:26 0 

2017-04-10 11:27 1 

2017-04-10 11:28 0 

2017-04-10 11:29 0 
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2017-04-10 11:30 1 

2017-04-10 11:31 0 

2017-04-10 11:32 0 

2017-04-10 11:33 0 

2017-04-10 11:34 0 

2017-04-10 11:35 0 

2017-04-10 11:36 1 

2017-04-10 11:37 0 

2017-04-10 11:38 0 

2017-04-10 11:39 0 

2017-04-10 11:40 1 

2017-04-10 11:41 0 

2017-04-10 11:42 0 

2017-04-10 11:43 0 

2017-04-10 11:44 1 

2017-04-10 11:45 0 

2017-04-10 11:46 0 

2017-04-10 11:47 1 

2017-04-10 11:48 0 

2017-04-10 11:49 0 

2017-04-10 11:50 1 

2017-04-10 11:51 0 

2017-04-10 11:52 0 

2017-04-10 11:53 1 

2017-04-10 11:54 0 

2017-04-10 11:55 0 

2017-04-10 11:56 0 

2017-04-10 11:57 0 

2017-04-10 11:58 1 

2017-04-10 11:59 0 

2017-04-10 12:00 0 

2017-04-10 12:01 0 

2017-04-10 12:02 0 

2017-04-10 12:03 0 

2017-04-10 12:04 1 

2017-04-10 12:05 0 

2017-04-10 12:06 0 

2017-04-10 12:07 0 

2017-04-10 12:08 1 

2017-04-10 12:09 0 

2017-04-10 12:10 0 

2017-04-10 12:11 0 

2017-04-10 12:12 0 

2017-04-10 12:13 0 

2017-04-10 12:14 0 

2017-04-10 12:15 0 

2017-04-10 12:16 0 

2017-04-10 12:17 0 

2017-04-10 12:18 0 

2017-04-10 12:19 0 

2017-04-10 12:20 0 

2017-04-10 12:21 0 

2017-04-10 12:22 0 

2017-04-10 12:23 0 

2017-04-10 12:24 0 

2017-04-10 12:25 0 

2017-04-10 12:26 0 

2017-04-10 12:27 0 

2017-04-10 12:28 1 

2017-04-10 12:29 0 

2017-04-10 12:30 0 

2017-04-10 12:31 0 

2017-04-10 12:32 0 

2017-04-10 12:33 0 

2017-04-10 12:34 0 

2017-04-10 12:35 0 

2017-04-10 12:36 0 

2017-04-10 12:37 0 

2017-04-10 12:38 0 

2017-04-10 12:39 0 

2017-04-10 12:40 0 

2017-04-10 12:41 0 

2017-04-10 12:42 0 

2017-04-10 12:43 0 

2017-04-10 12:44 0 

2017-04-10 12:45 0 

2017-04-10 12:46 0 

2017-04-10 12:47 0 

2017-04-10 12:48 0 

2017-04-10 12:49 0 

2017-04-10 12:50 0 

2017-04-10 12:51 0 

2017-04-10 12:52 0 

2017-04-10 12:53 0 

2017-04-10 12:54 0 

2017-04-10 12:55 0 

2017-04-10 12:56 0 

2017-04-10 12:57 0 

2017-04-10 12:58 0 

2017-04-10 12:59 0 

2017-04-10 13:00 0 

2017-04-10 13:01 0 

2017-04-10 13:02 0 

2017-04-10 13:03 0 

2017-04-10 13:04 0 

2017-04-10 13:05 0 

2017-04-10 13:06 0 

2017-04-10 13:07 0 

2017-04-10 13:08 0 

2017-04-10 13:09 0 

2017-04-10 13:10 0 

2017-04-10 13:11 0 

2017-04-10 13:12 0 

2017-04-10 13:13 0 
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2017-04-10 13:14 0 

2017-04-10 13:15 0 

2017-04-10 13:16 0 

2017-04-10 13:17 0 

2017-04-10 13:18 0 

2017-04-10 13:19 0 

2017-04-10 13:20 0 

2017-04-10 13:21 0 

2017-04-10 13:22 0 

2017-04-10 13:23 0 

2017-04-10 13:24 0 

2017-04-10 13:25 0 

2017-04-10 13:26 0 

2017-04-10 13:27 0 

2017-04-10 13:28 0 

2017-04-10 13:29 0 

2017-04-10 13:30 0 

2017-04-10 13:31 0 

2017-04-10 13:32 0 

2017-04-10 13:33 0 

2017-04-10 13:34 0 

2017-04-10 13:35 0 

2017-04-10 13:36 0 

2017-04-10 13:37 0 

2017-04-10 13:38 0 

2017-04-10 13:39 0 

2017-04-10 13:40 0 

2017-04-10 13:41 0 

2017-04-10 13:42 0 

2017-04-10 13:43 0 

2017-04-10 13:44 0 

2017-04-10 13:45 0 

2017-04-10 13:46 0 

2017-04-10 13:47 0 

2017-04-10 13:48 0 

2017-04-10 13:49 0 

2017-04-10 13:50 0 

2017-04-10 13:51 0 

2017-04-10 13:52 0 

2017-04-10 13:53 0 

2017-04-10 13:54 0 

2017-04-10 13:55 0 

2017-04-10 13:56 0 

2017-04-10 13:57 0 

2017-04-10 13:58 0 

2017-04-10 13:59 0 

2017-04-10 14:00 1 

2017-04-10 14:01 0 

2017-04-10 14:02 0 

2017-04-10 14:03 0 

2017-04-10 14:04 0 

2017-04-10 14:05 0 

2017-04-10 14:06 0 

2017-04-10 14:07 0 

2017-04-10 14:08 0 

2017-04-10 14:09 0 

2017-04-10 14:10 0 

2017-04-10 14:11 0 

2017-04-10 14:12 0 

2017-04-10 14:13 0 

2017-04-10 14:14 0 

2017-04-10 14:15 0 

2017-04-10 14:16 0 

2017-04-10 14:17 0 

2017-04-10 14:18 0 

2017-04-10 14:19 0 

2017-04-10 14:20 0 

2017-04-10 14:21 0 

2017-04-10 14:22 0 

2017-04-10 14:23 0 

2017-04-10 14:24 0 

2017-04-10 14:25 0 

2017-04-10 14:26 0 

2017-04-10 14:27 0 

2017-04-10 14:28 0 

2017-04-10 14:29 0 

2017-04-10 14:30 0 

2017-04-10 14:31 0 

2017-04-10 14:32 0 

2017-04-10 14:33 0 

2017-04-10 14:34 0 

2017-04-10 14:35 0 

2017-04-10 14:36 0 

2017-04-10 14:37 0 

2017-04-10 14:38 0 

2017-04-10 14:39 0 

2017-04-10 14:40 0 

2017-04-10 14:41 0 

2017-04-10 14:42 0 

2017-04-10 14:43 0 

2017-04-10 14:44 0 

2017-04-10 14:45 0 

2017-04-10 14:46 0 

2017-04-10 14:47 0 

2017-04-10 14:48 0 

2017-04-10 14:49 0 

2017-04-10 14:50 0 

2017-04-10 14:51 0 

2017-04-10 14:52 0 

2017-04-10 14:53 0 

2017-04-10 14:54 0 

2017-04-10 14:55 0 

2017-04-10 14:56 0 

2017-04-10 14:57 0 
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2017-04-10 14:58 0 

2017-04-10 14:59 0 

2017-04-10 15:00 0 

2017-04-10 15:01 0 

2017-04-10 15:02 0 

2017-04-10 15:03 0 

2017-04-10 15:04 0 

2017-04-10 15:05 0 

2017-04-10 15:06 0 

2017-04-10 15:07 0 

2017-04-10 15:08 0 

2017-04-10 15:09 0 

2017-04-10 15:10 0 

2017-04-10 15:11 0 

2017-04-10 15:12 0 

2017-04-10 15:13 0 

2017-04-10 15:14 0 

2017-04-10 15:15 0 

2017-04-10 15:16 0 

2017-04-10 15:17 0 

2017-04-10 15:18 0 

2017-04-10 15:19 0 

2017-04-10 15:20 0 

2017-04-10 15:21 0 

2017-04-10 15:22 0 

2017-04-10 15:23 0 

2017-04-10 15:24 0 

2017-04-10 15:25 0 

2017-04-10 15:26 0 

2017-04-10 15:27 0 

2017-04-10 15:28 0 

2017-04-10 15:29 0 

2017-04-10 15:30 0 

2017-04-10 15:31 0 

2017-04-10 15:32 0 

2017-04-10 15:33 0 

2017-04-10 15:34 0 

2017-04-10 15:35 0 

2017-04-10 15:36 0 

2017-04-10 15:37 0 

2017-04-10 15:38 0 

2017-04-10 15:39 0 

2017-04-10 15:40 0 

2017-04-10 15:41 0 

2017-04-10 15:42 0 

2017-04-10 15:43 0 

2017-04-10 15:44 0 

2017-04-10 15:45 0 

2017-04-10 15:46 0 

2017-04-10 15:47 0 

2017-04-10 15:48 0 

2017-04-10 15:49 0 

2017-04-10 15:50 0 

2017-04-10 15:51 0 

2017-04-10 15:52 0 

2017-04-10 15:53 0 

2017-04-10 15:54 0 

2017-04-10 15:55 0 

2017-04-10 15:56 0 

2017-04-10 15:57 0 

2017-04-10 15:58 0 

2017-04-10 15:59 0 

2017-04-10 16:00 0 

2017-04-10 16:01 0 

2017-04-10 16:02 0 

2017-04-10 16:03 0 

2017-04-10 16:04 0 

2017-04-10 16:05 0 

2017-04-10 16:06 0 

2017-04-10 16:07 0 

2017-04-10 16:08 0 

2017-04-10 16:09 0 

2017-04-10 16:10 0 

2017-04-10 16:11 0 

2017-04-10 16:12 0 

2017-04-10 16:13 0 

2017-04-10 16:14 0 

2017-04-10 16:15 0 

2017-04-10 16:16 0 

2017-04-10 16:17 0 

2017-04-10 16:18 0 

2017-04-10 16:19 0 

2017-04-10 16:20 0 

2017-04-10 16:21 0 

2017-04-10 16:22 0 

2017-04-10 16:23 0 

2017-04-10 16:24 0 

2017-04-10 16:25 0 

2017-04-10 16:26 0 

2017-04-10 16:27 0 

2017-04-10 16:28 0 

2017-04-10 16:29 0 

2017-04-10 16:30 0 

2017-04-10 16:31 0 

2017-04-10 16:32 0 

2017-04-10 16:33 0 

2017-04-10 16:34 0 

2017-04-10 16:35 0 

2017-04-10 16:36 0 

2017-04-10 16:37 0 

2017-04-10 16:38 0 

2017-04-10 16:39 0 

2017-04-10 16:40 0 

2017-04-10 16:41 0 
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2017-04-10 16:42 0 

2017-04-10 16:43 0 

2017-04-10 16:44 0 

2017-04-10 16:45 0 

2017-04-10 16:46 0 

2017-04-10 16:47 0 

2017-04-10 16:48 0 

2017-04-10 16:49 0 

2017-04-10 16:50 0 

2017-04-10 16:51 0 

2017-04-10 16:52 0 

2017-04-10 16:53 0 

2017-04-10 16:54 0 

2017-04-10 16:55 0 

2017-04-10 16:56 0 

2017-04-10 16:57 0 

2017-04-10 16:58 0 

2017-04-10 16:59 0 

2017-04-10 17:00 0 

2017-04-10 17:01 0 

2017-04-10 17:02 0 

2017-04-10 17:03 0 

2017-04-10 17:04 0 

2017-04-10 17:05 0 

2017-04-10 17:06 0 

2017-04-10 17:07 0 

2017-04-10 17:08 0 

2017-04-10 17:09 0 

2017-04-10 17:10 0 

2017-04-10 17:11 0 

2017-04-10 17:12 0 

2017-04-10 17:13 0 

2017-04-10 17:14 0 

2017-04-10 17:15 0 

2017-04-10 17:16 0 

2017-04-10 17:17 0 

2017-04-10 17:18 0 

2017-04-10 17:19 0 

2017-04-10 17:20 0 

2017-04-10 17:21 0 

2017-04-10 17:22 0 

2017-04-10 17:23 0 

2017-04-10 17:24 0 

2017-04-10 17:25 0 

2017-04-10 17:26 0 

2017-04-10 17:27 0 

2017-04-10 17:28 0 

2017-04-10 17:29 0 

2017-04-10 17:30 0 

2017-04-10 17:31 0 

2017-04-10 17:32 0 

2017-04-10 17:33 0 

2017-04-10 17:34 0 

2017-04-10 17:35 0 

2017-04-10 17:36 0 

2017-04-10 17:37 0 

2017-04-10 17:38 0 

2017-04-10 17:39 0 

2017-04-10 17:40 0 

2017-04-10 17:41 0 

2017-04-10 17:42 0 

2017-04-10 17:43 0 

2017-04-10 17:44 0 

2017-04-10 17:45 0 

2017-04-10 17:46 0 

2017-04-10 17:47 0 

2017-04-10 17:48 0 

2017-04-10 17:49 0 

2017-04-10 17:50 0 

2017-04-10 17:51 0 

2017-04-10 17:52 0 

2017-04-10 17:53 0 

2017-04-10 17:54 0 

2017-04-10 17:55 0 

2017-04-10 17:56 0 

2017-04-10 17:57 0 

2017-04-10 17:58 0 

2017-04-10 17:59 0 

2017-04-10 18:00 0 

2017-04-10 18:01 0 

2017-04-10 18:02 0 

2017-04-10 18:03 0 

2017-04-10 18:04 0 

2017-04-10 18:05 0 

2017-04-10 18:06 0 

2017-04-10 18:07 0 

2017-04-10 18:08 0 

2017-04-10 18:09 0 

2017-04-10 18:10 0 

2017-04-10 18:11 0 

2017-04-10 18:12 0 

2017-04-10 18:13 0 

2017-04-10 18:14 0 

2017-04-10 18:15 0 

2017-04-10 18:16 0 

2017-04-10 18:17 0 

2017-04-10 18:18 0 

2017-04-10 18:19 0 

2017-04-10 18:20 0 

2017-04-10 18:21 0 

2017-04-10 18:22 0 

2017-04-10 18:23 0 

2017-04-10 18:24 0 

2017-04-10 18:25 0 
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2017-04-10 18:26 0 

2017-04-10 18:27 0 

2017-04-10 18:28 0 

2017-04-10 18:29 0 

2017-04-10 18:30 0 

2017-04-10 18:31 0 

2017-04-10 18:32 0 

2017-04-10 18:33 0 

2017-04-10 18:34 0 

2017-04-10 18:35 0 

2017-04-10 18:36 0 

2017-04-10 18:37 0 

2017-04-10 18:38 0 

2017-04-10 18:39 0 

2017-04-10 18:40 0 

2017-04-10 18:41 0 

2017-04-10 18:42 0 

2017-04-10 18:43 0 

2017-04-10 18:44 0 

2017-04-10 18:45 0 

2017-04-10 18:46 0 

2017-04-10 18:47 0 

2017-04-10 18:48 0 

2017-04-10 18:49 0 

2017-04-10 18:50 0 

2017-04-10 18:51 0 

2017-04-10 18:52 0 

2017-04-10 18:53 0 

2017-04-10 18:54 0 

2017-04-10 18:55 0 

2017-04-10 18:56 0 

2017-04-10 18:57 0 

2017-04-10 18:58 0 

2017-04-10 18:59 0 

2017-04-10 19:00 0 

2017-04-10 19:01 0 

2017-04-10 19:02 0 

2017-04-10 19:03 0 

2017-04-10 19:04 0 

2017-04-10 19:05 0 

2017-04-10 19:06 0 

2017-04-10 19:07 0 

2017-04-10 19:08 0 

2017-04-10 19:09 0 

2017-04-10 19:10 0 

2017-04-10 19:11 0 

2017-04-10 19:12 0 

2017-04-10 19:13 0 

2017-04-10 19:14 0 

2017-04-10 19:15 0 

2017-04-10 19:16 0 

2017-04-10 19:17 0 

2017-04-10 19:18 0 

2017-04-10 19:19 0 

2017-04-10 19:20 0 

2017-04-10 19:21 0 

2017-04-10 19:22 0 

2017-04-10 19:23 0 

2017-04-10 19:24 0 

2017-04-10 19:25 0 

2017-04-10 19:26 0 

2017-04-10 19:27 0 

2017-04-10 19:28 0 

2017-04-10 19:29 0 

2017-04-10 19:30 0 

2017-04-10 19:31 0 

2017-04-10 19:32 0 

2017-04-10 19:33 0 

2017-04-10 19:34 0 

2017-04-10 19:35 0 

2017-04-10 19:36 0 

2017-04-10 19:37 0 

2017-04-10 19:38 0 

2017-04-10 19:39 0 

2017-04-10 19:40 0 

2017-04-10 19:41 0 

2017-04-10 19:42 0 

2017-04-10 19:43 0 

2017-04-10 19:44 0 

2017-04-10 19:45 0 

2017-04-10 19:46 0 

2017-04-10 19:47 0 

2017-04-10 19:48 0 

2017-04-10 19:49 0 

2017-04-10 19:50 0 

2017-04-10 19:51 0 

2017-04-10 19:52 0 

2017-04-10 19:53 0 

2017-04-10 19:54 0 

2017-04-10 19:55 0 

2017-04-10 19:56 0 

2017-04-10 19:57 0 

2017-04-10 19:58 0 

2017-04-10 19:59 0 

2017-04-10 20:00 0 

2017-04-10 20:01 0 

2017-04-10 20:02 0 

2017-04-10 20:03 0 

2017-04-10 20:04 0 

2017-04-10 20:05 0 

2017-04-10 20:06 0 

2017-04-10 20:07 0 

2017-04-10 20:08 0 

2017-04-10 20:09 0 
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2017-04-10 20:10 0 

2017-04-10 20:11 0 

2017-04-10 20:12 0 

2017-04-10 20:13 0 

2017-04-10 20:14 0 

2017-04-10 20:15 0 

2017-04-10 20:16 0 

2017-04-10 20:17 0 

2017-04-10 20:18 0 

2017-04-10 20:19 0 

2017-04-10 20:20 0 

2017-04-10 20:21 0 

2017-04-10 20:22 0 

2017-04-10 20:23 0 

2017-04-10 20:24 0 

2017-04-10 20:25 0 

2017-04-10 20:26 0 

2017-04-10 20:27 0 

2017-04-10 20:28 0 

2017-04-10 20:29 0 

2017-04-10 20:30 0 

2017-04-10 20:31 0 

2017-04-10 20:32 0 

2017-04-10 20:33 0 

2017-04-10 20:34 0 

2017-04-10 20:35 0 

2017-04-10 20:36 0 

2017-04-10 20:37 0 

2017-04-10 20:38 0 

2017-04-10 20:39 0 

2017-04-10 20:40 0 

2017-04-10 20:41 0 

2017-04-10 20:42 0 

2017-04-10 20:43 0 

2017-04-10 20:44 0 

2017-04-10 20:45 0 

2017-04-10 20:46 0 

2017-04-10 20:47 0 

2017-04-10 20:48 0 

2017-04-10 20:49 0 

2017-04-10 20:50 0 

2017-04-10 20:51 0 

2017-04-10 20:52 0 

2017-04-10 20:53 0 

2017-04-10 20:54 0 

2017-04-10 20:55 0 

2017-04-10 20:56 0 

2017-04-10 20:57 0 

2017-04-10 20:58 0 

2017-04-10 20:59 0 

2017-04-10 21:00 0 

2017-04-10 21:01 0 

2017-04-10 21:02 0 

2017-04-10 21:03 0 

2017-04-10 21:04 0 

2017-04-10 21:05 0 

2017-04-10 21:06 0 

2017-04-10 21:07 0 

2017-04-10 21:08 0 

2017-04-10 21:09 0 

2017-04-10 21:10 0 

2017-04-10 21:11 0 

2017-04-10 21:12 0 

2017-04-10 21:13 0 

2017-04-10 21:14 0 

2017-04-10 21:15 0 

2017-04-10 21:16 0 

2017-04-10 21:17 0 

2017-04-10 21:18 0 

2017-04-10 21:19 0 

2017-04-10 21:20 0 

2017-04-10 21:21 0 

2017-04-10 21:22 0 

2017-04-10 21:23 0 

2017-04-10 21:24 0 

2017-04-10 21:25 0 

2017-04-10 21:26 0 

2017-04-10 21:27 0 

2017-04-10 21:28 0 

2017-04-10 21:29 0 

2017-04-10 21:30 0 

2017-04-10 21:31 0 

2017-04-10 21:32 0 

2017-04-10 21:33 0 

2017-04-10 21:34 0 

2017-04-10 21:35 0 

2017-04-10 21:36 0 

2017-04-10 21:37 0 

2017-04-10 21:38 0 

2017-04-10 21:39 0 

2017-04-10 21:40 0 

2017-04-10 21:41 0 

2017-04-10 21:42 0 

2017-04-10 21:43 0 

2017-04-10 21:44 0 

2017-04-10 21:45 0 

2017-04-10 21:46 0 

2017-04-10 21:47 0 

2017-04-10 21:48 0 

2017-04-10 21:49 0 

2017-04-10 21:50 0 

2017-04-10 21:51 0 

2017-04-10 21:52 0 

2017-04-10 21:53 0 
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2017-04-10 21:54 0 

2017-04-10 21:55 0 

2017-04-10 21:56 0 

2017-04-10 21:57 0 

2017-04-10 21:58 0 

2017-04-10 21:59 0 

2017-04-10 22:00 0 

2017-04-10 22:01 0 

2017-04-10 22:02 0 

2017-04-10 22:03 0 

2017-04-10 22:04 0 

2017-04-10 22:05 0 

2017-04-10 22:06 0 

2017-04-10 22:07 0 

2017-04-10 22:08 0 

2017-04-10 22:09 0 

2017-04-10 22:10 0 

2017-04-10 22:11 0 

2017-04-10 22:12 0 

2017-04-10 22:13 0 

2017-04-10 22:14 0 

2017-04-10 22:15 0 

2017-04-10 22:16 0 

2017-04-10 22:17 0 

2017-04-10 22:18 0 

2017-04-10 22:19 0 

2017-04-10 22:20 0 

2017-04-10 22:21 0 

2017-04-10 22:22 0 

2017-04-10 22:23 0 

2017-04-10 22:24 0 

2017-04-10 22:25 0 

2017-04-10 22:26 0 

2017-04-10 22:27 0 

2017-04-10 22:28 0 

2017-04-10 22:29 0 

2017-04-10 22:30 0 

2017-04-10 22:31 0 

2017-04-10 22:32 0 

2017-04-10 22:33 0 

2017-04-10 22:34 0 

2017-04-10 22:35 0 

2017-04-10 22:36 0 

2017-04-10 22:37 0 

2017-04-10 22:38 0 

2017-04-10 22:39 0 

2017-04-10 22:40 0 

2017-04-10 22:41 0 

2017-04-10 22:42 0 

2017-04-10 22:43 0 

2017-04-10 22:44 0 

2017-04-10 22:45 0 

2017-04-10 22:46 0 

2017-04-10 22:47 0 

2017-04-10 22:48 0 

2017-04-10 22:49 0 

2017-04-10 22:50 0 

2017-04-10 22:51 0 

2017-04-10 22:52 0 

2017-04-10 22:53 0 

2017-04-10 22:54 0 

2017-04-10 22:55 0 

2017-04-10 22:56 0 

2017-04-10 22:57 0 

2017-04-10 22:58 0 

2017-04-10 22:59 0 

2017-04-10 23:00 0 

2017-04-10 23:01 0 

2017-04-10 23:02 0 

2017-04-10 23:03 0 

2017-04-10 23:04 0 

2017-04-10 23:05 0 

2017-04-10 23:06 0 

2017-04-10 23:07 0 

2017-04-10 23:08 0 

2017-04-10 23:09 0 

2017-04-10 23:10 0 

2017-04-10 23:11 0 

2017-04-10 23:12 0 

2017-04-10 23:13 0 

2017-04-10 23:14 0 

2017-04-10 23:15 0 

2017-04-10 23:16 0 

2017-04-10 23:17 0 

2017-04-10 23:18 0 

2017-04-10 23:19 0 

2017-04-10 23:20 0 

2017-04-10 23:21 0 

2017-04-10 23:22 0 

2017-04-10 23:23 0 

2017-04-10 23:24 0 

2017-04-10 23:25 0 

2017-04-10 23:26 0 

2017-04-10 23:27 0 

2017-04-10 23:28 0 

2017-04-10 23:29 0 

2017-04-10 23:30 0 

2017-04-10 23:31 0 

2017-04-10 23:32 0 

2017-04-10 23:33 0 

2017-04-10 23:34 0 

2017-04-10 23:35 0 

2017-04-10 23:36 0 

2017-04-10 23:37 0 
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2017-04-10 23:38 0 

2017-04-10 23:39 0 

2017-04-10 23:40 0 

2017-04-10 23:41 0 

2017-04-10 23:42 0 

2017-04-10 23:43 0 

2017-04-10 23:44 0 

2017-04-10 23:45 0 

2017-04-10 23:46 0 

2017-04-10 23:47 0 

2017-04-10 23:48 0 

2017-04-10 23:49 0 

2017-04-10 23:50 0 

2017-04-10 23:51 0 

2017-04-10 23:52 0 

2017-04-10 23:53 0 

2017-04-10 23:54 0 

2017-04-10 23:55 0 

2017-04-10 23:56 0 

2017-04-10 23:57 0 

2017-04-10 23:58 0 

2017-04-10 23:59 0 

 


