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Sammanfattning 

Avrinningsmodell i MIKE Urban och parameteranalys av ett extremregn i området 

Brynäs, Gävle 

Johan Rydin 

Med klimatförändringar kommer alla sorters väderlekar bli extremare och därmed intensivare regn 

oftare. En avrinningsmodell kan bidra med en värdefull insikt på var problem kan uppstå i förväg 

samt testa olika klimatscenarion och lösningar. Fram till år 2100 räknar man med att volymen 

nederbörd kan öka mellan 10 % till 40 %. Syftet med arbetet var att skapa en avrinningsmodell för 

området Brynäs i Gävle och att även ta reda på parameterkänsligheten för Mannings tal, 

genomsläppsarea för brunnar och höjddatats gridstorlek. Modelleringsverktyget MIKE Urban 

användes för att upprätta en kopplad modell mellan höjddata och ledningsnätsdata (2D/1D koppling). 

Modellen belastades med en konstruerad regnserie kallad Chicago design storm (CDS) med en 

återkomsttid på 100 år och varaktighet på 6 timmar. Resultaten är hämtad från de två utlopp inom 

modellområdet genom flödeskurvor. Resultatet visade att ledningsnätet inte klarar av att hantera ett 

100 års regn och att ledningsnätet är så belastat att parameteranalysen inte heller kunde påvisa några 

större skillnader mellan olika manningstal och genomsläppsareor, skillnad på mindre än 1 %. 

Parametern gridstorlek hade störst skillnad i resultat där man kan se att den största gridstorleken  på 

25m avvek mycket från de resterande fyra lägre gridstorlekarna på 2m, 3m, 4m och 10m. Resultatet 

påvisade också stor översvämning (över en meter) vid områden nära utloppen där det är lågpunkter 

i området med känd problematik sedan tidigare.  

Nyckelord: MIKE Urban, CDS, parameteranalys 
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Abstract 

Runoff model in MIKE Urban and a parameter analysis of extreme precipitation in 

the area of Brynäs, Gävle 

Johan Rydin 

With climate change there will be an increase of extreme weather, including precipitation bringing 

more intense rain periods with higher frequency. A runoff model can bring valuable insight into high 

risk areas prone to flooding and also to test solutions across different climate scenarios. Until the 

year 2100 estimates say that the volume of precipitation will increase in ranges of 10% to 40%.  The 

aim of this study is to make a runoff model in the area of Brynäs in Gävle city and to make a 

parameter analysis of that model. The parameters are Manning’s number, drainage area of manholes 

and grid size of the topography data. MIKE Urban was used to set up the model and to couple the 

pipe network to the topography model (2D/1D coupling). A time series of a rainfall event was applied 

to the model, a CDS type rain with a return period of 100 years and duration of 6 hours. Results are 

taken from the two outlets of the pipe network and their respective hydrograph.  The results show 

that the network can’t handle the volume and intensity of the precipitation event. There is also a 

negligible difference when analyzing the parameters of manning’s number and drainage area of 

manholes. The grid size of topography or resolution had the most effect on the results where the 

highest grid size of 25m differed from the grid sizes of 2m, 3m, 4m and 10m. Large flooding (greater 

than one meter) was identified in low point areas close to the outlets with previously known issues.  

Keyword: MIKE Urban, CDS, parameter analysis 
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Inledning 
Dagvattenhanteringen är en vital och bärande del av infrastrukturen i moderna samhällen. Dagvatten 

innefattar nederbörd som ska ledas bort för att inte orsaka översvämningar, detta görs antingen via 

ett ledningsnät eller via öppna lösningar som kanaler, dammar och grönytor (Svenskt vatten, P110). 

Dagvatten är en fråga som genom åren blivit allt mera aktuell i samband med att städer växer och 

blir mer kompakta(Svenskt vatten, P110). Konsekvensen av förtätning är att andelen hårdgjorda ytor 

blir större medan grönområden färre och detta förändrar situationen för hur ledningsnätet klarar av 

att hantera en stor nederbördsmassa. Ett grönområde möjliggör infiltrering samt fungerar som 

fördröjningsmagasin och ersätts dessa områden med hårdgjorda ytor förlora denna fördröjning och 

infiltration.   

 Denna situation med växande städer i kombination med att klimatet pekar mot att vi får kraftigare 

regn oftare(SMHI, 2020), leder till att i framtiden kommer det befintliga dagvattennätet vara belastat 

på ett sätt som det inte var dimensionerat för (Svenskt vatten, M134). Enligt Olsson et al., (2017) 

kommer volymen nederbörd att öka mellan 10 % och 40 % fram till år 2100 vilket kommer att leda 

till en fråga om den befintliga dimensioneringen av ledningsnätet klarar kraven under dess livslängd 

vilket beroende på material och fogtyp varierar mellan 40-100 år (Svenskt vatten, 2011). Ett 

hjälpmedel för att undersöka framtida riskområden i samhället är att använda sig av modellering, det 

kan göras modeller för olika hydrologiska avseenden och för detta arbete är modellen gjord i 

programmet MIKE Urban som är lämpad för modellering av ledningsnät i urban miljö.  

 Val av modell görs efter en sammanvägning av syfte och vilken typ av data man har tillgänglig. 

I denna studie i samarbete med Gästrike Vatten AB använder vi en avrinningsmodell samt höjddata 

från lantmäteriet och information om kommunens ledningsnät. Gästrike Vatten AB är intresserad av 

att skapa dagvattenmodeller för hela deras verksamhetsområde i förebyggande syfte för att lokalisera 

riskområden och kunna beräkna eventuella åtgärder.  

 Dessa modeller skulle komma att användas främst som underlag vid planering för att peka ut 

eventuella problemområden. Med det i åtanke valdes en modelltyp(1D/2D-modell) där ledningsnätet 

konstrueras och kopplas till en topografi hämtat från lantmäteriets laserskannade höjddata. Med 

denna typ av modell låter man vattnets väg bestämmas av höjdmodellen. 

 En alternativ metod för modellering av urbanmiljö är den så kallade ”Tid-Area” metoden där man 

ritar upp en mängd delavrinningsområden för de brunnar som är relevanta i modellen. I denna metod 

kan man med enkelhet få med belastning, vid skyfall, på takytor som finns i området och som i en 

1D/2D modell inte finns någon direkt metod för. Val av metod blir en typ av kompromiss där man 

måste väga för- och nackdelar utifrån det man vill veta och de begränsningar metoderna har 

(Rosbjerg, D & Madsen, H, 2005). 
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Syfte och mål 
Målet med arbetet är att skapa en fungerande avrinningsmodell I MIKE Urban för stadsområden i 

Gävle stad, närmare bestämt stadsdelen Brynäs. Utöver en fungerande modell är syftet också att ta 

reda på parameterkänsligheten vid kraftiga regnintensiteter (100 års återkomsttid). Anledningen till 

att kolla på kraftiga regnintensiteter är då klimatförändringar pekar mot att extrema regnintensiteter 

kommer ske oftare vilket påverkar framtida dimensioneringskrav. Parameterkänsligheten testas på 

höjddata, variation på mannings tal samt genomsläppsarea på brunnar.  
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Bakgrund & Teori 

Dagvatten  

Dagvatten definieras som regn- och smältvatten med avrinning på ytan. Detta sker främst på 

hårdgjorda ytor som hustak, gator och parkeringsplatser exempelvis, men även på infiltrationsbara 

ytor som blivit vattenmättad (Gästrike Vatten, 2020). Dagvatten avleds antingen via öppna kanaler 

eller i ledningar där uppsamling av vatten sker via rännstensbrunnar. Vattnet som avleds har sitt 

slutmål i en sjö eller ett vattendrag, detta kallas med andra ord för en recipient av dagvatten.  

Ytavrinning och infiltration 

Ytavrinning sker då regnintensiteten överskrider markens infiltrationskapacitet (SMHI, 2020). 

Skulle nederbördens intensitet vara kraftig i en miljö med stor andel hårdgjorda ytor skulle 

avrinningen ha ett större maxflöde och mängd till uppsamlingsplatsen under en kortare period än om 

detta område var beläget i till exempel ett skogsområde (Svenskt vatten, 2004).  

 När man räknar på dimensionering av ledningsnät använder man sig utav en koefficient som är 

ett relativt mått på hur stor andel nederbördsvatten bidrar till avrinningen. Denna så kallade 

avrinningskoefficient, anges i procent beroende på ett regns intensitet, andel hårdgjord yta samt 

lutningen på området. Koefficienter för olika typer av ytor finns tabellerad efter vad som anses var 

dimensionerande, när det gäller regnintensitet. Vid större regnintensitet än vad som anses vara 

dimensionerande blir dessa koefficienter större och större andel rinner av .…………..…….       

 Med infiltration menas det vatten efter nederbörd som tränger ner i marken. Detta vatten kan 

hamna på marken direkt via regn eller efter en tid som droppar från vegetation för att sedan infiltrera. 

Hur mycket vatten marken kan infiltrera varierar beroende på jordart, jordstruktur, befintlig 

vattenmättnadsgrad i jorden, vegetation och även nederbördstyp (SMHI, 2020). Hur snabbt vatten 

kan infiltrera kan bestämmas med hjälp av en infiltrometer och mängden vatten som kan infiltrera, 

kallas för infiltrationskapacitet. Infiltrationskapaciteten beror främst på jordtyp och generellt har 

sandiga jordar en högre infiltrationskapacitet än leriga jordar. När infiltrationskapaciteten överskrids 

och jorden är vattenmättad sker det avrinning på ytan (SMHI, 2020).  

Regn 

För att belasta en översvämningsmodell krävs en regnserie. Dessa regnserier kan konstrueras på en 

mängd olika sätt eller om man har en historisk observerad regnserie. För denna studie användes en 

modell som kallas Chicago Design Storm (CDS). Detta på rekommendation av Fredric Eriksson på 

Gästrike Vatten (2015) då en extrem regnintensitet är kravet. Samt av att CDS används i stor 

utsträckning för modellering av urbana system. Ekvationerna som konstruerar dessa designade regn 

varierar med typen av regn, om den är högintensiv eller om den är mer konstant och ihållande samt 

eventuella klimatanpassningar. I detta projekt har ett högintensivt regn med varaktighetstiden sex 

timmar använts och ekvationen för ett sådant regn ser ut som följande: 

Före intensitetsmaximum: 

𝑎∙𝑏

(
|𝑡−𝑟𝑇𝑑|

𝑟
+𝑏)2

+ 𝑐                       (ekv. 1) 

Efter intensitetsmaximum: 

𝑎∙𝑏

(
|𝑡−𝑟𝑇𝑑|

1−𝑟
+𝑏)2

+ 𝑐                       (ekv. 2) 



4 

 

Återkomsttider och regnintensitet 

För dimensionering av ledningsnät utgår man från trolig belastning och definerade krav enligt 

bestämmelser som tas upp i tabell 1. Detta begrepp återkomsttid kan förklaras som ett tidsintervall 

mellan regn- och avrinningstillfällen för given intensitet och varaktighet (Svenskt vatten, 2004), ett 

medeltal över en längre period framräknat med hjälp av statistik. Ett ledningsnät avsett för dagvatten 

dimensioneras utefter vissa förbestämda riktlinjer och krav, beroende på typ av område man 

förväntas avleda. Enligt tabell från P90, som är en publikation från svenskt vatten (2004) och används 

som standard, dimensioneras ledningar efter följande återkomsttider för regn:  

Tabell 1 Dimensioneringskrav för ledningar enligt P90 

Typ av område Dimensionering för fylld 

ledning 

Återkomsttid för trycklinje i 

 Dagvattenledning Marknivå för 

dagvattenledning 

Ej instängt område 

utanför citybebyggelse 

1 år 10 år 

Ej instängt område inom 

citybebyggelse 

2 år 10 år 

Instängt område utanför 

citybebyggelse 

5 år >10 år 

Instängt område inom 

citybebyggelse 

10 år >10 år 
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Modellberäkning  

I denna studie använder vi ett modellerings verktyg kallat MIKE Urban för att modellera avrinningen. 

MIKE urban använder sig av olika moduler för att beräkna olika typer av vattenflöden. Exempelvis 

beräknar modulen MOUSE (Model of Urban Sewers) de hydrologiska flödena i rörnätverket och 

MIKE 21 beräknar flödena som är på markytan (2D overland). Dessa moduler Kopplas ihop i 

programmet genom att definiera kopplingar mellan de brunnar som är aktuella för modellen till 

markytan och dess topografi. Sedan när man lägger på en regnintensitet så kan modulerna arbeta ihop 

och beräkna hur nätverket hanterar den mängd som belastar området.  

MIKE 21 använder sig utav en rad ekvationer för att beräkna de hydrologiska flöden och vattendjup 

över tid med följande ekvationer, som är något modifierade och tar inte med vindens påverkan på 

flöden. 

Ekvation för bevarandet av massa:  

𝜕𝜁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜕𝑞

𝜕𝑦
=

𝜕𝑑

𝜕𝑡
                     (ekv. 3) 

 

Flödesekvation i x-led:                     (ekv. 4) 

𝜕𝑃

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(

𝑃2

ℎ
) +

𝜕

𝜕𝑦
(

𝑝𝑞

ℎ
) + 𝑔ℎ

𝜕𝜁

𝜕𝑥
+

𝑔ℎ√𝑝2 + 𝑞2

𝐶2 ∙ ℎ2
−

1

𝑝𝑤
[

𝜕

𝜕𝑥
(ℎ𝜏𝑥𝑥) +

𝜕

𝜕𝑦
(ℎ𝜏𝑥𝑦)] = 0 

  

Flödesekvation i y-led:                     (ekv. 5) 

𝜕𝑃

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑦
(

𝑃2

ℎ
) +

𝜕

𝜕𝑥
(

𝑝𝑞

ℎ
) + 𝑔ℎ

𝜕𝜁

𝜕𝑦
+

𝑔ℎ√𝑝2 + 𝑞2

𝐶2 ∙ ℎ2
−

1

𝑝𝑤
[

𝜕

𝜕𝑦
(ℎ𝜏𝑦𝑦) +

𝜕

𝜕𝑥
(ℎ𝜏𝑥𝑦)] = 0 

Där; 

h = vattendjup [m] 

d = tidsvarierande vattendjup [m] 

ζ = marknivå [m] 

p, q = Flödestäthet i x- och y-riktning [m3/s/m] 

C = chezy tal [m1/2/s] 

g = tyngdaccelerationen [m/s2] 

pw = densitet(vatten) [kg/m3] 

x, y = koordinater [m] 

t = Tid [s] 
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Mannings tal, M, beskriver en strömningsförlust där man kollar på ett materials råhet(skrovlighet), 

detta tal räknas fram empiriskt och då detta tal varierar med flödestillstånd är talet för Manning 

approximativt (Cederwall, Larsen, 1976). Mannings skrovlighetskoefficient, n, används ofta vid 

beräkningar och är direkt relaterad till Mannings tal genom formeln: 

   𝑀 =
1

𝑛
                          (ekv. 6) 

Där 

M = Mannings tal[m(1/3)/s] 

n = Mannings skrovlighetskoefficient[s/m
(1/3)] 

I tabeller för olika materials skrovlighetskoefficienter anges ofta inte ett bestämt värde för n, utan ett 

intervall, detta för att vid observationer i fält varierar detta värde. Då detta arbete fokuserar på 

parametrar som definierar ytan är mannings tal för ledningsmaterialet beskriven efter programvarans 

standardvärden. Däremot är detta tal för ytan beskriven för marktyper som takytor, vägar och övrig 

mark. Mannings tal för dessa ytor har bestämts utifrån tabeller (Reinus, E & Åberg, B) samt 

antagandet att de olika ytorna är densamma i hela modellområdet. Enligt Manualen till MIKE 21 

(2017) används Mannings tal för att räkna fram ett Chezy tal (hastighetskoefficient vid beräkning av 

flöde) för att därefter användas i en formel för att få beräkna en skjuvstress som det flödande vattnet 

påverkar ytan med. Chezytalets förhållande till mannings skrovlighetskoefficient beräknas med 

följande empiriskt framtagna ekvation (Manning, 1891). 

   𝐶 =  
1

𝑛
𝑅1/6                      (ekv. 7) 

Där; 

 C = Chezy tal [m1/2/s] 

 R = hydraulisk radie från ett flödes tvärsnittsarea [m]. 

 n = Mannings skrovlighetskoefficient [s/m(1/3)] 

För att definiera de olika ytornas mannings tal i MIKE Urban användes information tillgänglig från 

kommunens Geografiska informationsdatabas över marktyper. I detta program GIS kunde de valda 

ytorna för byggnader och vägar exporteras som en så kallad ”Shape”-fil till MIKE Urban och vidare 

användas för att ansätta ett värde på Mannings tal. De ytor som inte blev definierad som byggnadsyta 

(takyta) eller vägar definierades som övrig mark. MOUSE hanterar flöden i ledningar, brunnar, 

utlopp och andra konstruktioner som kan vara en del av ett ledningsnät, exempelvis pumpstationer. 

Beräkningarna som hanteras av MOUSE är baserad på en endimensionell lösning av Saint Venants 

ekvation. För flöden i ledningar görs antagandet att vatten är ej kompressibelt och homogent, flöden 

är subkritiska (MIKE, 2017). Subkritiskt flöde betyder kort att våghastigheten är högre än vattnets 

medelhastighet vilket man ofta finner hos vattendrag med låg fallutning (Brunzell, 2020). MOUSE 

räknar bevarande av massa för flöden i lednignar med följande ekvation: 

𝜕𝑄

𝑄𝑥
+

𝜕𝐴

𝜕𝑡
= 0                        (ekv. 8) 

Samt bevarande av rörelsemängd: 
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𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑎
𝜕𝑄2

𝐴
)

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴

𝜕𝑦

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴𝑙𝑓 = 𝑔𝐴𝑙0    (ekv. 9) 

Där 

𝑄 = Flöde [m3 /s]  

𝐴 = Flödesarea [m2 ]  

𝑥 = Avstånd i flödesriktning [m]  

𝑡 = Tid [s] 

𝛼 = Hastighetsfördelningskoefficient  

𝑔 = Tyngdaccelerationen [m/s2 ]  

𝑦 = Flödesdjup [m]  

𝐼𝑓 = Bottenfriktion  

𝐼0 = Bottenlutning 

(DHI, 2017) 
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Metod 

Modelldomän 

Området som ligger som grund för modellen ligger i Brynäs, Gävle. Modellområdet i sig är valt för 

att de ligger centralt och har tätbebygglese med många asfalterade ytor, speciellt i de norra områdena 

av modellen söder om där järnvägen korsar modellen i en riktning mot nordost där det ligger ett 

industriområde. Modellen har två delavrinningsområden, DO1 och DO2, varav den ena tar upp 

majoriteten av modellens area. Anledningen till två områden är för att det är 2 ledningssytem intill 

varandra med närliggande utlopp. Bilaga 2 och 3 visar ledningsnätets utsträckning. 

 

Figur 1 kartbild över del av Gävle stad, rektangeln visar modellområde. 
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Modelluppbyggnad 

Topografi 

Topografin bestäms med hjälp av höjddata från lantmäteriet. Detta höjddata hämtades från 

lantmäteriet i formatet laserdata med 0,5-1,0 punkter per kvadratmeter. Laserdata visar en 

ögonsblicksbild från när det skannade av området. Datat är kategoriserat efter oklassad, mark, 

vattenytor och broar (lantmäteriet, 2020). Då datat är obearbetet utöver att det är grundklassad 

behövdes filtrering göras för att ta bort extrempunkter i datat som inte borde ingå i topografin som 

ska verka som grund för modellen. I det oklassade datat togs extrempunkter bort som exempelvis 

kunde ha varit flock med fåglar eller störningar som identifierats över vad som vanligtvis är vägytor. 

Detta arbete med att bearbetet och förbereda data gjordes av Nils-Erik Dahlsten på Gästrike Vatten. 

Med hjälp av ett mjukvaruverktyg som kallas ”Feature Manipulation Engine” (FME) och GIS har 

det varit möjligt att bearbeta detta råa höjddata och anpassa det så att det fungerar i modellen och för 

syftet att det ska rinna av fritt på ytan. En ytterligare del i detta arbete har varit att experiementera 

med hur takytorna behandlas i beräkningen. Att med hjälp av FME som beskrivs nedan skapa en kant 

runt om de tak vars byggnader har stuprör kopplat till ledningsnätet. Detta för att få nederbörden på 

tak att gå en extra väg genom en fiktiv ledning och brunn som agerar som stuprör på berörda takytor 

och därmed inte hamnar direkt på gatan intill byggnaden. Stupröret defineras som en punkt i 

marknivå i nivå med takets höjdnivå från det använda höjddatat.  

Feature manipulation engine 

Feature Manipulation Engine, FME, är utvecklat av ett företaget SAFE. Problemet med det höjddata 

i sin obearbetade form är att broar, vägtrummor och träd dämmer upp eller blockerar realistiska 

vattenpassager om man kollar på en topografisk vy. Med detta verktyg kan man manipulera 

geoinformatiska databaser att se till att detta blir anpassat. Denna anpassning gjordes av en 

medarbetare på Gästrike Vatten. FME användes också för att räkna om NNH data från lantmäteriet 

till att skapa DEM (Digital elevation model) från 2 meter gridstorlekar till större storlekar så som 

3m, 4m, 10m och 25m. Dessa skript som bearbetade data från kommunens databaser eller höjddata 

skapades av en GIS ingenjör på Gästrike Vatten vid namn Nils-Erik Dahlsten (2015).  

Ledningar 

Information om en specifik sträcka och dess ledning hämtas från Gävle kommuns databas över dess 

ledningsnät som görs synligt i MIKE Urban. Denna information har fungerat som en referens och 

den ledning som skapas antas till de refererade värden som finns att tillgå. Utöver sträckningen så 

måste material och dimension definieras. När diametern bestäms är det den inre diametern på 

ledningen som ska skrivas in i MIKE Urban. Denna information på plast- och betongledningar är 

beskriven olika då en betonglednings diameter är angiven från insidan röret medan plastledningars 

diameter är angiven från utsidan.  

Brunnar-noder  

Brunnar defineras som noder i modellverktyget, De parametrar som definieras för en brunn-nod är 

följande: 

• Diameter i meter 

• Bottennivå 

• Locknivå 

• Tryckförlust 

• Genomsläppsarea(om det är en rännstensbrunn) 

• Maximalt inflöde(För de brunnar som tar emot ytvatten) 
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• Typ av nod(brunn eller grenpunkt) 

Brunn-noderna kan klassas efter vilken typ av brunn det rör sig om. dagvattenbrunnar har i denna 

modell en diameter på 0,4m2 och nedstigningsbrunnar oftast en diameter på 1,0m2. Modellen består 

av fler noder än så, inte bara brunnar. Detta beror på att det är nödvändigt att skapa en nod som 

fungerar som en grenpunkt på t ex en huvudledning dit en servisledning är påkopplad men där ingen 

nedstigningsbrunn eller dagvattenbrunn finns, en så kallad fiktiv nod. Dessa fiktiva noder påverkar 

inte beräkningen då dom inte är kopplad till höjddatamodellen som används vid beräkning.  

Utlopp 

Slutmålet för det vatten som funnit vägen ner i ledningsnätet och detta objekt är också en typ av nod. 

I modellen måste ett utlopp, likt en brunn, ha definierad mark- och bottennivå. Dimension anpassas 

till ledningens dimension. I detta arbete är två stycken utlopp inritade, ett för respektive 

delavrinningsområde.   

Manningstal 

Manninstal varierar beroende på marktyp och dess material. För arbetets syfte och den mängd olika 

subkategorier bland alla marktyper presenterade av kommunens GIS databas klumpades de ihop för 

att skapa huvudsakliga men få distinkta marktyper. Dessa blev Hus/takytor, Vägytor som också 

innefattar parkeringar och andra icke permeabla ytor och slutligen övrig mark som innefattar alla 

permeabla ytor  därbland alla subkategorier grönytor eller grusbelagda promenadstråk.  

Beräkning och simulering 

I detta arbete används ett regn med återkomsstiden 100 år som håller på i 6 timmar vilket var mest 

intressant för Gästrike Vatten att se konsekvensen av. För arbetes skull hölls denna parameter 

konstant. Andra parametrar som bestämmer hur beräkningen ska ske är intervallet på tidssteg. Ett 

kortare intervall ger en stabilare simulering numeriskt men bidrar till en längre beräkningstid. Efter 

upprepande försök fanns en tidsintervall på 0.2 sekunder per tidssteg.  
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Parameterkänslighetsanalys 

För att ta reda på hur modellens utgång svarar på parametrarnas valda värde anlades en 

parameteranalys. Analysen konstruerades genom att vrida på en parameter åt gången per 

beräkningsomgång. För analysen av Mannings tal har tre beräkningar gjorts och antagandet på de 

Mannings tal som är satt som utgångspunkt, M-100, för ytorna Tak, väg och övrig mark. I detta 

arbete har beräkningar gjorts för två fall där den ena är när Mannings tal är 20 % högre, kallad M-

120. Det andra fallet är med 20 % lägre Mannings tal, kallad M-80.  

Tabell 2 Mannings tal för respektive fall i parameteranalys. 

Fall Takyta Vägyta Övrig mark 

M-80 72 60 28 

M-100 90 75 35 

M-120 108 90 42 

 

Rännstensbrunnar som tar emot dagvattnet på gatan har någon form av ett galler, hur stor area detta 

galler täcker upp av brunnsarean varierar beroende på typ och tillverkare. Den angivna 

genomsläppsarean för den brunnstyp som används främst inom Gävle ligger på 0,06m2 och denna 

area är satt som standard (I-100) för alla rännstensbrunnar som finns med i modellen. Denna 

parameter avser de 130 definierade rännstensbrunnar i området och med en justering av 

genomsläppsarean med en procentsats på 50 % åt båda håll från utgångsvärdet 0,06m2.  

Tabell 3 Antagen Genomsläppsarea för respektive fall i analys. 

Fall Genomsläppsarea i m2 

I-50 0,03 

I-100 0,06 

I-150 0,09 

 

Gridstorleken är den upplösning man bestämmer att de höjddata man använder sig utav, ska ha. Detta 

har stor påverkan på hur byggnadsytor och detaljgraden av topografin kommer att visualiseras 

exempelvis men även beräkningstiden då större gridstorlek sänker beräkningstiden avsevärt. Den 

gridstorlek och upplösning som är satt som standard för modellen är 2m, alltså 2*2m. För analysen 

av Gridstorlekens känslighet gjordes beräkningar på gridstorlekarna 2 m, 3 m, 4 m, 10 m och 25 m. 

En beräkning för var storlek med djupa tak och en med platta tak, sammanlagt gjordes 10 beräkningar 

för denna parameter för att jämföra dessa variationer.  
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Resultat 

Känslighet av Manningstal 

Resultatet presenteras i figuren nedan för DO1. Då grafen för DO2 är av samma tendens och mindre 

skillnad i resultat hänvisas resultatet för det området till tabell 4. 

 

Figur 2 Flödeskurvor för de tre fall på Mannings tal i delavrinningsområde 1 

För DO1 kan man knappt urskilja de tre fallen emellan under hela tiddserien. Den största 

differerensen är en minskning av Qmax med 1,36 % för fall M-120. Fall M-80 hade en minskning 

på endast 0, 47 % (tabell 4). Samma tendens för DO2 kan avläsas i tabell 4 där den största differensen 

är en minskning på 0,67 % för fall M-80 samt 0,54 % för fall M-120. 
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Tabell 4 Maximala flödet, för varje fall och område, samt relativ differens mellan varje falls resultat 

gentemot utgångspunkten, M-100. 

 

 

 

 

Det maximala flödet i båda delavrinningsområdena varierar som mest, i denna analys  med 1,36 %. 

  

Resultat – Mannings tal 
Delavrinningsområde 1 

Fall Qmax[m^3/s] 
Relativ differens 

Q(fall)/Q100 

M-80 1,591 99,53% 

M-100 1,598 100,00% 

M-120 1,576 98,64% 

Delavrinningsområde 2 

Fall Qmax[m^3/s] 
Relativ differens 

Q(fall)/Q100 

M-80 0,381 99,33% 

M-100 0,384 100,00% 

M-120 0,381 99,46% 
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Genomsläppsarea 

Analysen på genomsläppsarean gällde bara för rännstensbrunnarna i modellen och inte för de noder 

placerade på tak. Flödeskurvor har plockats fram efter den beräkning som gjorts och då det inte visas 

någon större skillnad i resultat redovisas endast kurvan för delavrinningsområde 1.  

 

 

Figur 3 Flödeskurva för ledningen delavrinningsområde 1 med varierande genomsläppsarea på 

rännstensbrunnarna i modellen. 

Denna genomsläppsarea för vattnet i rännstensbrunnar är som tidigare nämnt antaget att vara 

densamma för alla brunnar i modellområdet. Enligt tabell (5) och Figur (3) följer fallen varandra med 

minimal differens. Något lägre flöde kan identifieras för fallet I-50 vid beräkningens slut, vid 

tidpunkt 06:00.  
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Tabell  5 Sammanställning av maxflöde och differens för fallen I-50, I-100 och I-150.  

Resultat - Genomsläppsarea 

Delavrinningsområde 1 

Fall Qmax[m^3/s] Relativ differens(Qfall/Q100) 

I-50 1,583 99,06% 

I-100 1,598 - 

I-150 1,602 100,25% 

Delavrinningsområde 2 

Fall Qmax[m^3/s] Relativ differens(Qfall/Q100) 

I-50 0,364 94,91% 

I-100 0,384 - 

I-150 0,384 100,13% 

 

Gridstorlek 

Det som är noterbart i jämförelsen gridstorlekarna emellan är generellt att det är ett lägre Qmax med 

högre upplösning av Gridstorlek. Det är också en relativt stor skillnad i flöde när beräkning gjorts 

med djupa gentemot platta tak för respektive gridstorlek i denna experimentella del av arbetet. Qmax 

för en gridstorlek på 2m skiljer sig med 20 % i denna modell beroende på om man kör en beräkning 

med djupa tak eller platta tak. Flödeskurvan som visas i Figur 6 är när beräkningar gjorts med platta 

tak i modellen och där kan man se att kurvorna följer varandra mer likartat än när beräkningar gjorts 

med djupa tak (Figur 5). Resultat som erhållits efter beräkningar med varierande gridstorlek för djupa 

tak är följande för DO1 samt DO2: 
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Figur 5 Flödeskurva för DO1 och DO2 beräknad med djupa tak och varierande gridstorlek. De övre 

kurvorna representerar DO1 de nedre är för DO2. 
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Tabell 6 Maxflödet för samtliga beräkningar för delavrinningsområde 1 & 2 med djupa tak i modell. 

Differensen för respektive fall gentemot den valda utgångspunkten som är med gridstorlek på 2m. 

Resultat - Djupa tak 
Delavrinningsområde 1 

Gridstorlek(m) Qmax (m^3/s) Relativ differens(Qfall/Q100) 

2 1,598 100,00% 

3 1,627 101,81% 

4 1,572 98,37% 

10 1,38 86,36% 

25 1,442 90,24% 

Delavrinningsområde 2 

Gridstorlek(m) Qmax (m^3/s) Relativ differens(Qfall/Q100) 

2 0,384 100,00% 

3 0,361 94,01% 

4 0,321 83,59% 

10 0,320 83,33% 

25 0,219 57,03% 
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Figur 6 Flödeskurva för DO1 & 2 beräknad med platta tak och varierande gridstorlek. 

Tabell 7 Maxflödet för samtliga beräkningar för DO1 & DO2 med platta tak i modellen. Differensen för 

respektive fall gentemot den valda utgångspunkten som är med gridstorlek på 2m. 

Resultat - Platta tak 
Delavrinningsområde 1 

Gridstorlek[m] Qmax [m^3/s] Relativ differens(Qfall/Q100) 

2 1,324 100,00% 

3 1,315 99,32% 

4 1,266 95,62% 

10 1,308 98,79% 

25 1,276 96,37% 

Delavrinningsområde 2 

Gridstorlek[m] Qmax [m^3/s] Relativ differens(Qfall/Q100) 

2 0,323 100,00% 

3 0,322 99,69% 

4 0,321 99,38% 

10 0,321 99,38% 

25 0,219 67,80% 
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En jämförelse mellan platta och djupa tak för varje gridstorlek och dess respektive Qmax syns i 

tabellen nedan. Qmax för djupa tak var alltid högre jämfört med platta tak i DO1 för alla gridstorlekar 

och som högst 19 %. I DO2 var tendensen likadan i den mån att djupa tak hade större Qmax, 16 % 

för 2m grid och 11 % för 3m grid storlek, de andra hade ingen differens.  

Tabell 8 Qmax från tabellerna (6 och 7) jämförs för att se en trend i differens. 

Gridstorlek Differens Qmax platta/djupa tak 

DO1 

Differens Qmax platta/djupa tak 

 DO2 

2m 83 % 84 % 

3m 81 % 89 % 

4m 81 % 100 % 

10m 95 % 100 % 

25m 88 % 100 % 

 

Diskussion 

Parameteranalys 

De små skillnaderna i modellrespons från olika manningstal kan antingen tolkas som att 

modellområdet är för litet för att se någon effekt av försenad rinntid till de brunnar som tar emot 

vatten och därmed ingen större förändring av maxflöde. En förklaring kan också vara att det beror 

på den relativa dräneringsdensiteten i området. Alltså att ledningsnätet täcker upp stora delar av 

området samt delar sig i mindre delsystem, eller om det är ett grövre system som samlar upp vatten 

från en större yta där vattnet får rinna under längre tid innan det hittar sin väg till närmsta brunn. Det 

kan också bero på storleken av regnet. I detta arbete användes ett regn med återkomsttiden 100 år 

och det kan teoretiskt sätt ta bort effekten av Mannings tal. Detta för att vattenmängden är så pass 

stor att parametern inte kommer påverka vattnets hastighet och flöde.  

 Analysen av  genomsläppsarea kan tolkas som att det blir en flaskhals-effekt vid brunnarna när 

regnets intensitet närmar sig sitt maximum och att i de två andra fallen så är det ledningsnätets 

dimensionering som begränsar Qmax och inte genomsläppsarean, kan förklara likheten mellan 

flödeskurvorna I-100 och I-150 i figur 3.  

 Störst variation i resultaten fanns för beräkningar gjorda med varierande gridstorlek. Det större 

gridstorlekar påverkar är att mindre strukturer delvis försvinner och jämnas ut. Det man vinner på att 

använda större gridstorlekar är primärt att man kortar ner simulationstid och om precisionen är 

tillräcklig för den som är recipient kan det vara av värde att gå upp en gridstorlek. I en urban 

stadsmiljö som denna är vattenvägar till och runt brunnar viktig så en bra upplösning på höjddata är 

då viktigt för att få med mindre strukturer som påverkar avrinningen. Beräknar man ett stort område 

kan det vara av intresse att gå upp i gridstorlek. Detta för att få en översiktlig bild som går snabbt att 

beräkna för att sedan fokusera in sig på ett mindre område man vill veta mer om och därför ha en 

liten gridstorlek för att få fram sådana strukturer som är av intresse eller testa olika scenarion vid 

utveckling av samhällen, såsom olika typer av öppen dagvattenhantering, exempelvis 

fördröjningsmagasin och dagvattendammar.   
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Avrinning och översvämning 

Flödet vid utloppet av DO2 är till synes konstant efter flödesmax oavsett beräkningsfall i studien (se 

figur 6). Detta resultat har därefter undersökts vidare för att i normala fall bör flödet avta med att 

regnintensiteten mattas av. Det som undersöktes var det aktuella ledningsnätet som leder till utloppet 

och trycklinjerna i dessa ledningar och brunnar låg högt över respektive marknivåer. Har man en 

trycklinje ovanför marknivå är det en indikation på en översvämning och så var fallet. Varför flödet 

inte minskar i ledningarna beror då på att flödet är konstant fram tills att vattnet ovan mark sjunker 

undan. Detta industriområde ligger lågt i terrängen där översvämningsnivåer uppgår mellan 5-8 

decimeter enligt modellberäkning (se bilaga 1 och 2).   

Detta område skulle kunna kategoriseras som ett problemområde där kommunen skulle behöva rikta 

in åtgärder för att avleda dagvatten. En annan eventuell förklaring är att modellens utlopp mynnar i 

Gavleån och dess vattennivå även höjs, hade denna nivå varit mer konstant då gavleån i verkligheten 

inte är begränsad av ett slutet modellområde kanske vattenmängden i ledningsnätet passerat 

snabbare.   

 Metoden som använts i detta arbete är experimentellt och gick ut på att avrinningen ska styras av 

topografin och inte via manuellt definierade delavrinningsområden för varje brunn i ledningsystemet, 

som utgår från den ”rationella/tid-area metoden”.  

 Den erkänt och fungerande tid-area metoden lämpar sig väldigt bra när man vill kolla närmare 

ledningsnätet och endast ledningsnätet men tar däremot ingen större hänsyn till vad som händer ovan 

och man får liten överblick på hur läget ser ut i området ovanför. Vid tidpunkten för detta arbete 

fanns det inte med MIKE Urban något enkelt tillvägagångsätt att definiera avrinningskoefficienter, 

till skillnad från mannings tal som är väldigt enkel att implementera i modellen. 

Avrinningskoefficienter kunde vid arbetets period endast definieras för  delavrinnings-områden 

uppställda genom tid/ area metoden.  

Felkällor i modellen 

Felkällor i detta arbete och vald modell beror till stor del vilken data man hade tillgång till och hur 

mycket tid som skulle krävas för tillägg av detaljgrad. Parametrar som inte är beskrivna i denna 

modell är bland andra infiltration och avrinningskoefficienten. Infiltration skulle göra skillnad där 

grönytor finns i modellen men även om man hade räknat med infiltration, finns det ytterligare en 

osäkerhet med markens mättnadsgrad som varierar ständigt. För detta arbete fanns ingen sådan 

information på förhand eller observerad data att kalibrera mot. Genom att använda ett regn med 

återkomsttiden 100 år kan markens mättnadsgrad av vatten kan det snabbt bli övermättad så effekten 

av eventuell infiltration kan antas vara minimal. Avrinningskoeffcienten är i denna modell 100%. 

Allt som hamnar inom modellområdet försvinner inte genom marken utan det kommer rinna till en 

lågpunkt eller en brunn. Avsaknandet av avrinningskoeffecient hade troligtvis varit en större felkälla 

med lägre regnintensiteter som två- eller fem-års återkomsttider. Det valda 100års nederbörd är ett 

extremfall. Alternativet hade varit, som upptäcktes för sent för att ändra på alla beräkningar, att 

justera regnets intensitet över dessa olika marktyper för att efterlikna en avrinningskoefficient eller 

infiltration.  

 En felkälla finns också i det höjddata som använts och hur modellområdet anlades.  

Modellområdets valda placering i detta arbete får inte med hela ledningsnätets eller de 2 utloppens 

avrinningsområden. Det rektangulära området (se bilaga 2) placerades för att inte få med  närliggande 

ledningsnät och på vis kan det bli missvisande med det verkliga avrinningsområdet. Hur höjddatat 

har bearbetats men även dess ålder kan ha stor effekt. Höjddatats ålder är relevant om åtgärder för 

öppna dagvattenlösningar har upprättats nyligen och det inte är representerad i det data man besitter 

och använder. En lösning på rektangulära områden hade varit att modifiera höjddatat till att områden 

som inte tillhör avrinningsområdet får ett förbestämt höjdvärde.  
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Slutsats 
Bland valda parametrar och för denna regnserie har gridstorleken störst påverkan på resultatet med 

vald regnintensitet. Mannings tal hade knappt någon påverkan och genomsläpssarean på brunnar var 

svåranalyserad då ledningsnätet är så pass belastat och fullt. fler tester med lägre regnintensiteter 

hade behövts göras för att undersöka hur och om dessa parametrar påverkar modellresultatet. 

Speciellt för att se om manningstal och genomsläppsarea reagerar annorlunda. Att modellera tak med 

en kant för uppsamling av vatten verkar ha en effekt men skulle behövas testas mer. Ledningsnätet i 

detta område kommer vara så pass belastat med ett 100 års regn att genomsläppsareor och 

manningstalens effekt  blir försumbara i avledning av vatten via ledningsnät som är klart 

underdimensionerad för denna situation.  
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Manning, R., "On the flow of Water in Open Channels and Pipes." Transactions Institute of Civil 

Engineers of Ireland, vol. 20, s. 161-209, Dublin, 1891, Supplement, vol 24, s. 179-207, 1895 

MIKE, 2017, MOUSE PIPE FLOW Reference Manual 

https://manuals.mikepoweredbydhi.help/2017/Cities/MOUSEPipeFlowReference.pdf 

MIKE, 2017, MIKE21 flow model &MIKE21 flood screening tool – hydrodynamic module – 

scientific documentation 

https://manuals.mikepoweredbydhi.help/2017/Coast_and_Sea/M21HDFST_Scientific_Doc.pdf 

Olsson, J., Berg, P., Eronn, A., Simonsson, L., Södling, J., Wern, L. & Yang, W. (2017). 

Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier. 

[Tekn. Rapport].  

Rosbjerg, D & Madsen, H. (2005), Concepts of hydrological modelling. In Encyclopedia of 

hydrological sciences. vol. Chapter 9, John Wiley & Sons Ltd, Hoboken, NJ. 

Svenskt Vatten, 2004a, Publikation P90 - Dimensionering av allmänna avloppsledningar. 

Svenskt Vatten, 2007a, Klimatförändringarnas inverkan på allmänna avloppssystem. 

Meddelande M134.  

Svenskt Vatten, 2011. Rörmaterial i svenska VA-ledningar – egenskaper och livslängd. [hämtad 

från: http://vav.griffel.net/filer/Rapport_2011-14.pdf] 

Svenskt Vatten, 2011b, Publikation P105 – Hållbar dag- och dränvattenhantering. 

Råd vid planering och utformning.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - resultat 

Resultat som visar översvämningsområden efter 100 års regn med 6h beräkningstid och 2 meter 

gridstorlek. 
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Bilaga 2 - modelldomän 

Modelldomän med ledningsnät. 
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Bilaga 3 - ledningsnät 

Enbart ledningsnät, isolerad från bilaga 2 
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