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Sammanfattning 
Det här examensarbetet handlar om hur det är att använda programmet Mike Urban som 

hjälpmedel för att ta fram dagvattenmodeller och utföra simuleringar. Att utföra 

dagvattenberäkningar med hjälp av ett datorprogram har varit helt nytt för mig. För att få 

bättre förståelse för de datorsimuleringar som utförts så anser jag att det är bra att ha viss 

grundläggande kunskap inom området. Därför behandlas först grundläggande begrepp som 

berör dagvattenberäkningar. 

 

Arbetet startade med att jag på egen hand försökte lära mig hur Mike Urban är uppbyggt och 

att arbeta med. Mest tid har gått åt till att lära mig använda programmet. För att göra det så 

har jag använt mig av tidigare kursmaterial, fått personlig hjälp samt studerat ett verkligt 

exempel.  

 

Mike Urban innehåller många olika funktioner och kan därför upplevas som komplicerat. 

Långt ifrån alla funktioner i programmet har testats, det är funktioner som berör dagvatten 

som har tagits upp i den här rapporten. Rapporten innehåller också en bedömning av 

programmets användarvänlighet. 

  

För att ha ett bra exempel att jobba med så har jag fått underlag från Tekniska Verken i 

Linköping. Det exemplet har varit delar av ledningssystemet vid Skeda udde, strax utanför 

Linköping. Resultat från de simuleringarna redovisas för att visa exempel på resultat som kan 

erhållas. 

 

Det jag har kommit fram till under mitt arbete är att Mike Urban är ett bra program att 

använda sig av vid dagvattenberäkningar. Beräkningsmetoderna som används är mer exakta 

och mångsidiga än de som används vid handräkning. I slutet av rapporten förs också en 

diskussion av hur det har varit att sätta sig in i ett helt nytt program. 

 

 

 

 



 

Abstract 
This examination work describes how the program Mike Urban can be used to make 

stormwater models and simulations. To perform calculations by using a computer program 

has been new for me. To understand computer simulations, it's good to have some basic 

knowledge about stormwater. Therefore, this report starts with some basic concepts related to 

stormwater calculations.  

 

Most time during this examination work has been spent to learn how to use the program. To 

learn the program I have used some previous course material, received personal help and 

studied real examples.  

 

Mike Urban contains many different functions. It is the functions related to stormwater that 

has been evaluated in this report.  

 

To evaluate the program I have used the stormwatersystem of Skeda udde, outside of 

Linköping, as an example.  

 

Mike Urban is a good program to use to stormwater calculations. The calculation methods are 

more accurate and flexible than those used for hand calculation. The end of the report 

includes a discussion of how it was to learn the program. There is also a discussion about the 

reliability of the simulations that has been performed. 



 

Innehållsförteckning

 

1. INLEDNING....................................................................................................................................................... 1 

1.1. BAKGRUND ................................................................................................................................................... 1 

1.2 MÅL ............................................................................................................................................................... 1 

1.3 AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................................................... 1 

1.4 METOD ........................................................................................................................................................... 1 

1.5 KÄLLKRITIK ................................................................................................................................................... 1 

1.6 GRUNDLÄGGANDE BEGREPP ........................................................................................................................... 2 

1.6.1 Dagvatten .............................................................................................................................................. 2 

1.6.2 Beräkningsmotor ................................................................................................................................... 2 

1.6.3 Modell .................................................................................................................................................... 2 

1.6.4 Metod ..................................................................................................................................................... 2 

1.6.5 Spillvatten .............................................................................................................................................. 2 

1.6.6 Hydrodynamik ....................................................................................................................................... 2 

1.7 ALLMÄNT OM DAGVATTENBERÄKNINGAR ..................................................................................................... 2 

1.7.1 Dimensionerande regn .......................................................................................................................... 3 

1.7.2 Avrinningskoefficient ............................................................................................................................. 3 

1.7.3 Koncentrationstid .................................................................................................................................. 3 

1.7.4 Råhet för ledningar ................................................................................................................................ 3 

1.7.5 Rationella metoden ................................................................................................................................ 3 

1.7.6 Tid- area metoden .................................................................................................................................. 4 

2. BESKRIVNING AV MIKE URBAN ............................................................................................................... 4 

2.1 METODER FÖR AVRINNINGSBERÄKNINGAR I MIKE URBAN ............................................................................ 5 

3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID FRAMTAGNING AV DAGVATTENMODELL MED MIKE URBAN 6 

4. BESKRIVNING AV SKEDA UDDE .............................................................................................................. 11 

4.1 MODELL AV SKEDA UDDE ............................................................................................................................ 11 

4.2 BERÄKNINGAR OCH SIMULERINGAR ............................................................................................................. 12 

5. ANVÄNDARVÄNLIGHET ............................................................................................................................ 14 

6. ANALYS AV RESULTAT .............................................................................................................................. 16 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION ....................................................................................................................... 17 

8. REFERENSER ................................................................................................................................................. 19 

8.1 MUNTLIGA REFERENSER ............................................................................................................................... 19 

8.2 ELEKTRONISKA REFERENSER........................................................................................................................ 19 

8.3 TRYCKTA REFERENSER  ................................................................................................................................ 19 

9. BILAGOR ......................................................................................................................................................... 20 

BILAGA1 - REGNINTENSITET .............................................................................................................................. 20 

BILAGA2 - AVRINNINGSTABELLER ..................................................................................................................... 21 

BILAGA 3 - PROFILRITNINGAR ............................................................................................................................ 24 

Profil mellan DNB12560 och DUT12013 .................................................................................................... 25 

Profil mellan DNB12555 och DNB12557 .................................................................................................... 26 

Profil mellan DNB12538 och DUT12011 .................................................................................................... 27 

BILAGA 4 – VATTENNIVÅ I LEDNINGAR OCH BRUNNAR ...................................................................................... 28 

BILAGA 5 – VATTENNIVÅN I BRUNNAR .............................................................................................................. 29



 1

 

1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

Det här examensarbetet har utförts i Linköping på företaget Ramböll. Det är ett Danskt 

teknikkonsultföretag med ca 9000 anställda världen över och ca 1500 anställda i Sverige.  

 

Beräkningar och analyser av dagvattenflöden blir allt viktigare, bland annat på grund av den 

ökande urbaniseringen och extremare väderförhållanden till följd av klimatförändringar. För 

att underlätta dessa analyser och beräkningar har det Danska Hydrologiska Institutet, DHI, 

tagit fram programmet Mike Urban. Programmet kan användas till en rad olika beräkningar 

och kan till exempel ge svar på vart det finns risk för översvämningar i ledningar och 

markområden.  

1.2 Mål 

Målet med det här examensarbetet är först och främst att undersöka hur programmet Mike 

Urban kan användas till att ta fram dagvattenmodeller. Vidare är målet att lära mig hur 

beräkningar och simuleringar kan utföras i programmet. Jag ska också undersöka hur 

användarvänligt programmet är. I rapporten kommer resultat från utförda beräkningar att 

redovisas, det är för att visa hur programmet kan presentera olika resultat. 

1.3 Avgränsningar 

Det här arbetet är begränsat till hur Mike Urban kan användas till att göra 

dagvattenberäkningar. Dessutom så är det bara en utav fyra beräkningsmetoder som har 

använts under beräkningarna som utförts. För att kunna göra en bra bedömning av ett 

programs användarvänlighet skulle det vara bra att jämföra det med ett annat liknande 

program och hur det är att använda. Men då tiden inte har räckt till för att jag ska hinna sätta 

mig in i ytterligare ett program, så handlar det mer om hur jag har uppfattat Mike Urban som 

användarvänligt eller inte. 

1.4 Metod 

För att lära mig programmet Mike Urban så har manualer och exempel, som följer med vid 

installation, studerats. Men för att även få en lite mer fördjupad kunskap om hur programmet 

kan användas till att göra dagvattenmodeller så har kursmaterial från tidigare kurser i 

programmet studerats. Ett exempel från verkligheten har också använts för att lära mig hur 

programmet kan användas till något verkligt projekt. Det är Skeda udde strax utanför 

Linköping som har fungerat som praktiskt exempel. Mycket tid har gått åt till att sätta mig in i 

hur programmet är uppbyggt och hur det kan användas. Exemplet från Skeda udde har därför 

mer använts för att lära mig mer om programmet och hur det kan användas och vilka olika 

beräkningar som är lämpliga att göra. 

1.5 Källkritik 

Det finns inte mycket litteratur som berör den här typen av program. Det är de företag som 

själva har utvecklat programmen som har skrivit manualerna till dem. Det finns inte heller 

några direkta recensioner av den här typen av program att läsa. DHI håller årligen konferenser 

som bland annat berör Mike Urban. Jag har valt att inte ta del av någon av de artiklar som 

släpps efter varje konferens. Därför finns det en viss risk att den litteratur som har studerats 

kan vara vinklad och inte helt objektiv. Jag har inte haft någon möjlighet att gå någon 
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grundläggande kurs i teori och programanvändning vilket kunde ha varit användbart för bättre 

förståelse och snabbare inlärning. 

 

1.6 Grundläggande begrepp 

1.6.1 Dagvatten 

Dagvatten är vatten som avrinner från hårdgjorda ytor som till exempel hustak eller 

asfalterade ytor. Hanteringen av dagvatten har ändrats mycket under åren.  

Ungefär fram till 1960- talet så avleddes dagvatten naturligt i diken och bäckar. Efter det 

började dagvattnet avledas allt mer i slutna ledningar. Men under senare år har det åter igen 

blivit vanligare att ta hand om dagvattnet på det naturliga sättet, LOD- Lokalt 

Omhändertagande av Dagvatten. Tanken med LOD är att bebyggelsen ska avvattnas utan att 

påverka vattenbalansen mer än nödvändigt. Vattnet avleds lämpligen i ränndalar, öppna diken 

eller i ledningar som enbart är avsedda för dagvatten. (Svenskt Vatten 2004) 

1.6.2 Beräkningsmotor 

En beräkningsmotor är ett datorprogram eller del av ett program som utför olika sorters 

beräkningar. Till exempel så är MOUSE en beräkningsmotor som kan utföra olika typer av 

VA-beräkningar. (DHI 2009) 

1.6.3 Modell 

En modell försöker återskapa de förutsättningar som finns i verkligheten för att olika 

simuleringar och beräkningar ska kunna utföra. En modell kan också föreställa något som ska 

byggas i framtiden för att testa om objektet klarar av de krav som ställs. (DHI 2009) 

1.6.4 Metod 

När beräkningar ska utföras i en VA-modell finns det olika beräkningsmetoder att välja 

mellan. För avrinningsberäkningar för hand lämpar sig den Rationella metoden bäst. Med 

hjälp av datorprogram är det möjligt att använda mer avancerade metoder och i det här arbetet 

har Tid- area metoden använts. (DHI 2009) 

1.6.5 Spillvatten 

Spillvatten är förorenat vatten från bland annat hushåll och industrier. Spillvatten ska i det 

allmänna avloppsledningsnätet föras till en lämplig behandlingsanläggning för att renas innan 

det kan släppas vidare till recipient. (Svenskt Vatten 2004) 

1.6.6 Hydrodynamik 

Beräkningarna som utförs i Mike Urban är hydrodynamiska. Det innebär att programmet 

räknar i tidssteg och på så sätt kan förändringar i flödesförloppet följas över tiden. (DHI 2009) 

1.7 Allmänt om dagvattenberäkningar 

Oftast börjar dagvattenberäkningar med att avrinningen från det aktuella området räknas ut. 

För att kunna göra dessa beräkningar behövs värden på nederbördens intensitet, arean av de 

ytor som avvattnas till en viss punkt, markytans beskaffenhet och lutningsförhållanden, 

bebyggelsens utformning samt formen på avrinningsområdet.  
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1.7.1 Dimensionerande regn 

Vid handräkning så används ofta tabellvärden som talar om vilket regn som ska 

dimensioneras med. Då nederbörden varierar i olika delar av Sverige så är landet indelat i 

olika områden med olika ”Z- värden”. Detta värde är till för att det dimensionerande regnet 

ska stämma överrens med den verkliga nederbörden i området. När dimensionerande regn 

väljs så ska även återkomsttid för regnet väljas. Det innebär hur många år det går mellan 

tillfällena för det dimensionerande regnet, ju längre återkomsttid desto kraftigare regn. Vid 

simuleringar med datorprogram kan mer avancerade och mer verklighetstrogna regn användas 

än vid beräkningar för hand. Detta på grund av att de beräkningarna oftast blir mer 

avancerade och tidskrävande. (Svenskt Vatten 2004) 

1.7.2 Avrinningskoefficient 

Avrinningskoefficienten är ett uttryck för hur stor del av nederbörden som avrinner från ett 

område efter förluster som avdunstning, absorption eller genom magasinering. 

Avrinningskoefficienten är alltid mindre än 1. Värdet på avrinningskoefficienten hamnar 

närmre 1 ju hårdare ytan är och ju brantare lutningen är. Om det är ett flackt område med 

mycket vegetation som kan infiltrera mycket vatten så hamnar avrinningskoefficienten närmre 

0.  

När ett dimensionerande regn har valts och avrinningskoefficienterna räknats ut för ett 

område så kan ytavrinningen för området beräknas. Det är sedan den volymen som 

dimensionerar dagvattenledningarna. (Svenskt Vatten 2004) 

1.7.3 Koncentrationstid 

Koncentrationstiden är den tid det tar för det regn som fallit längst bort på avrinningsområdet 

att nå den punkt som flödet ska beräknas i. (Svenskt Vatten 2004) 

1.7.4 Råhet för ledningar 

När flödet i ledningar ska beräknas används antingen ett råhetsvärde för ledningen eller så kan 

Mannings tal användas. De talen är beroende av vilket material och skick ledningarna är i. I 

det här arbetet så har Mannings tal använts, det är ett värde som blir lägre ju skrovligare 

materialet i ledningen är och desto högre blir då strömningsförlusterna. (Svenskt Vatten 2004) 

1.7.5 Rationella metoden 

Vid handräkning på dagvattenavrinning från ett område är det enklast att använda den 

rationella metoden. Metoden lämpar sig väl för överslagsberäkningar och rimlighetskontroller 

av maximala flöden från mindre områden. För att metoden ska ge ett bra resultat finns det 

vissa villkor som bör uppfyllas. Det område som beräknas bör vara i det närmaste 

rektangulärt. Rinntiden inom olika delområden bör inte variera allt för mycket. 

Avrinningskoefficienter med samma värden bör vara jämnt fördelade över området. Den här 

metoden lämpar sig därför bäst att använda vid beräkningar på små jämnt exploaterade 

områden. 

)(dim rd tiAq     

 

dimdq  = dimensionerande flöde, (l/s) 

A = avrinningsområdets area (ha) 
  = avrinningskoefficient 

)( rti  = dimensionerande nederbördsintensitet (l/s∙ ha) 
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(Svenskt Vatten 2004) 

1.7.6 Tid- area metoden 

När avrinningen för större områden med oregelbundna former ska beräknas så lämpar sig tid- 

area metoden bättre än den rationella metoden. Det är en beräkningsmetod som är betydligt 

mer avancerad och den utförs ofta med hjälp av datorprogram. I det här arbetet har tid- area 

metoden använts och den kommer att beskrivas mer utförligt längre fram i rapporten. 

(Svenskt Vatten 2004) 

 

2. Beskrivning av Mike Urban 
Mike Urban är ett program som har utvecklats av DHI (Danska Hydrologiska Institutet). 

Programmet kan göra en mängd olika typer av beräkningar inom området vatten och avlopp. 

Det finns Mike Urban CS (Collection System) och Mike Urban WD (Water Distribution). CS 

definierar självfallsledningar så som dagvatten och spillvattensystem. WD används för 

distributionssystem av dricksvatten. I det här arbetet kommer Mike Urban CS användas då en 

dagvattenmodell ska tas fram. Anledningen till att det finns ett behov av program som Mike 

Urban idag är att behovet av noggranna dagvattenberäkningar blivit allt större. Den ökade 

urbaniseringen och extremare väder till följd av klimatförändringar leder till att 

dagvattenberäkningar blir svåra att utföra för hand. Utförandet av beräkningarna kan 

underlättas med hjälp av ett datorprogram som till exempel Mike Urban. (DHI 2009) 

 

Programmet innehåller två olika beräkningsmotorer som används för beräkningar av VA - 

system. De två beräkningsmotorerna heter Mouse (Modelling Of Urban Sewers) och SWMM 

(Storm Water Management Model). (DHI 2009) 

 

SWMM kan göra simuleringar och beräkningar av avrinning från olika ytor vid olika slags 

regn, det kan gälla både korttidsregn eller långtidsregn. SWMM utvecklades 1971 och har 

sedan dess uppgraderats flera gånger. Idag används beräkningsmotorn över hela världen för 

planering, analyser och design relaterade till dagvattenavrinning, kombinerade avlopp, 

sanitära avlopp eller andra dräneringssystem i urbana miljöer. Dessutom går det att göra 

beräkningar för icke urbana miljöer. (EPA 2009) 

 

I det här arbetet har Mouse använts som beräkningsmotor. Detta val baserades till stor del på 

råd från Magnus Sundelin, Ramböll. Dessutom lämpar sig Mouse bättre för den modell som 

jag skapade. Mouse är en kraftfull och omfattande motor för modellering av avancerad 

hydrologi och hydraulik i både öppna kanaler och rörledningar samt för modellering av 

vattenkvalitet och sedimenttransporter. Mouse motorn är en 32-bitars Windowsapplikation 

som är speciellt gjord för att arbeta i Microsoft Windows och utföra snabba simuleringar. 

Mouse anses vara en pålitlig motor, då den har använts av över tusen användare över hela 

världen sedan slutet av 70-talet. Mouse har också uppdaterats flera gånger under den tiden. 

Vanliga applikationer för Mouse är bland annat studier av översvämningar i kombinerade 

system och spillvattenledningar, analys och diagnostisering av befintliga dag- och 

spillvattensystem.  

Mouse kan bland annat ge svar på följande frågor: 

 

 Vad är återkomsttiden för överbelastningar i olika delar av det befintliga 

avloppssystemet? 

 Vad är huvudorsaken till överbelastningar i systemet – bakåtflöden i rören eller 

otillräcklig rörkapacitet? 
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 Vilka kan konsekvenserna bli om kritiska avlopp ersätts, nya dammar eller bassänger 

installeras? 

 Var och varför deponeras sediment i avloppssystemet? 

 När uppstår den maximala koncentrationen av föroreningar, vid översvämmat magasin 

eller vid reningsverk efter kraftigt regn?  

(DHI 2009) 

2.1 Metoder för avrinningsberäkningar i Mike Urban 

Det finns fyra olika metoder för att beräkna avrinningen i en hydrologisk modell i Mike 

Urban, se Figur 1. De olika metoder som finns att använda är Tid- Area Metoden, Kinematisk 

våg, Linjär Reservoar samt Enhetshydrografisk Metod. De här olika metoderna som ingår i 

Mike Urban lämpar sig bäst för beräkning vid enskilda nederbördstillfällen i urbana miljöer. I 

det här arbetet har enbart Tid- Area metoden använts och därför kommer endast den 

beskrivas. (DHI 2009) 

 
Figur 1: De olika metoderna för beräkningar i Mike Urban. 

 

 

Tid- Area Metoden är en enkel ytavrinningsmodell som kräver minimalt med data. 

Avrinningsberäkningarna bygger på att olika ytor i ett avrinningsområde bidrar vid olika 

tidpunkter efter regnets start. Det behöver inte automatiskt vara så att den maximala 

avrinningen inträffar då hela området bidrar till avrinningen, då tiden det tar för hela området 

att bidra till avrinningen kan vara så lång att nederbörden hunnit minska avsevärt. (DHI 2009) 

 

I programmet finns det tre olika fördefinierade tid- area kurvor som ser ut enligt Figur 2. 

Dessa kurvor representerar de bidragande delarna av avrinningsområdets yta som funktion av 
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tiden. Horisontalaxeln anger tiden och vertikalaxeln anger den reducerade arean som bidrar 

till avrinningen. (DHI 2009) 

 

Metoden använder sig av flera olika parametrar. Av praktiska skäl så har dessa delats in i 

grupper, som i sin tur kan vara ihopkopplade med ett visst avrinningsområde. På det här sättet 

är det enkelt att göra inställningar för hela modellen utan att behöva föra in allt för stora 

mängder information. Samtidigt erhålls den önskade variationen på modellparametrarna för 

enskilda avrinningsområden genom att tillämpa lokala värden för olika avrinningsytor. Det 

går också att själv skapa egna tid- are kurvor efter egna önskemål. (DHI 2009) 

 
Figur 2: Illustration av det tre olika Tid- Area kurvorna, hämtad från manual till Mike Urban. X-axeln anger tiden och Y-

axeln anger den reducerade arean som bidrar till avrinningen.  

 

Det är främst TACurve1 som har använts i det här arbetet. Den kurvan lämpar sig bäst då 

avrinningsområdet är någorlunda kvadratiskt. Enligt den kurvan så ökar arean som bidrar till 

avrinningen linjärt. De andra kurvorna används lämpligen när området som ska beräknas är 

mer avlångt och det tar längre tid innan de olika delarna av området bidrar till avrinningen. 

(M. Sundelin muntligen 2010) 

 

3. Tillvägagångssätt vid framtagning av dagvattenmodell 
med Mike Urban 
När ett uppdrag ska utföras i Mike Urban börjar det normalt med själva uppbyggandet av 

modellen. Det kan vara att mata in data för vart ledningar, brunnar och avrinningsytor ska 

vara placerade, utformade och ihopkopplade med varande. Efter att det är gjort så måste 

viktiga parametrar föras in för att beräkningar ska kunna utföras. Det är bland annat 

avrinningskoefficienten för ytorna och Mannings tal för ledningarna. När modellen är färdig 

och alla parametrar är inställda behöver ett regn kopplas till ytorna för att olika simuleringar 

ska kunna genomföras. (Mike Urban 2006) 

 

När ett nytt projekt i Mike Urban startas så är det fyra inställningar som måste bestämmas. I 

Figur 3 visas det fönster varifrån alla grundinställningar ska göras när ett nytt projekt startas. 

De röda ringarna markerar de inställningar som är viktiga att göra. Den första inställningen är 

vad projektet ska heta och vart det ska sparas på datorn. Efter det så måste ett koordinatsystem 

definieras. Eftersom Mike Urban är ett GIS-baserat system så är den geografiska placeringen 

grundläggande. Hur noggrann placeringen av data på en karta blir styrs av geo- databasens 

inställningar, konfigurerat av det bifogade koordinatsystemet. Därefter ska enhetssystemet 

bestämmas. Det finns två olika enhetssystem att välja mellan i Mike Urban. Det är ”SI” och 

”US”, Internationell och Amerikanskt enhetssystem. Inom dessa system finns det olika 

flödes- och volymenheter att välja emellan, inom ”SI” kan till exempel liter/min och liter/sek 

väljas. (Mike Urban 2006) 
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Efter det så är det dags att välja ”Working Mode”, det vill säga vilket system som ska 

användas till att skapa modellen. Det finns två system att välja mellan, det är Collection 

System (CS) och Water Distribution (WD). Vid de aktuella dagvattenberäkningar väljs CS 

som ”Working Mode” och SI- m3/sek som enhet. När alla inställningar är gjorda är det bara 

att trycka på ”Create” så kommer programmet att skapa en ny databas- mall som är 

konfigurerad med det koordinatsystem och enhetssystem som har valts. Då har det skapats ett 

tomt Mike Urban projekt som det går att lägga till och ändra data i. (Mike Urban 2006) 

 
Figur 3: Fönsterrutan varifrån nya projekt skapas. De inställningar som ska göras är markerade med röd ring. 

 

För att kunna lägga till och ändra data så måste programmet vara i editeringsläge. Genom att 

trycka på knappen ”Start Editing” finns möjlighet att lägga till data i programmet. När 

programmet inte är i editeringsläge så går det endast att studera den redan befintliga data. När 

editeringsläge är valt går det hela tiden att ångra det som tidigare har utförts. När 

editeringsläget sen avslutas frågar programmet om de ändringar som har utförts ska sparas 
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eller inte. Efter att det är gjort går det inte längre att ångra tidigare utförda ändringar. (Mike 

Urban 2006) 

 

Data kan föras in i programmet på många olika sätt. Brunnar kan föras in genom att klicka vid 

brunnarnas lägen på plankartan eller genom att mata in koordinaterna i en tabell. Skrivs 

brunnarnas koordinater in i tabellen får de en mer exakt placering än om de ritas ut direkt på 

plankartan. Dock är den metoden mer tidskrävande. I det här fallet skrevs brunnarnas 

koordinater in i tabellen. Det var relativt få brunnar och därmed tog arbetet med att skriva in 

dem inte så lång tid. Ledningar mellan brunnarna kan läggas in genom att antingen, klicka 

direkt på plankartan där ledningarna ska gå. Eller genom att öppna tabellen för att lägga till 

och ändra ledningar och där skriva in mellan vilka brunnar ledningarna ska gå. Här går det 

även att föra in övrig information om ledningarna som till exempel diameter och material. 

(Mike Urban 2006) 

 

Nästa steg är att föra in avrinningsområden i programmet. Det kan, precis som med brunnar 

och ledningar, antingen föras in i programmet genom att direkt på plankartan markera vart ett 

avrinningsområde ska placeras eller så går det att skriva in egenskaperna för 

avrinningsområdet i tabellen. Antingen kan ett avrinningsområde matas in genom att ange den 

totala ytan och mittpunktens koordinater. Väljs den metoden så kommer ytan att anta en 

kvadratisk form. Annars går det att rita ut ytan direkt på plankartan, väljs den metoden så 

underlättar det ifall någon form av bakgrundslager används som hjälp för att se vart 

avrinningsområdets gränser bör dras. När avrinningsområdet utformas så ska även den 

beräkningsmetod som ska användas anges. I det här arbetet väljs Tid- Area Metoden och TA-

Curve1 används som tid- area kurva. När avrinningsområdet är färdigutformat så behöver det 

kopplas ihop med ledningsnätet innan det går att göra några beräkningar. Att koppla ihop med 

ledningsnätet innebär att det bestäms vilken del av ledningsnätet som kommer att belastas av 

avrinningen från ett specifikt avrinningsområde. (Mike Urban 2006) 

 

När brunnar, ledningar och avrinningsområden har förts in i modellen så kan det se ut på olika 

sätt beroende på tillvägagångssättet. I Figurerna 4, 5 och 6 finns några exempel på hur 

modeller kan se ut. I Figur 4 har endast de hårdgjorda ytorna markerats som 

avrinningsområden. Detta har gjorts genom att en dwg- fil har använts som bakgrundslager 

och sedan har avrinningsytorna ritats i Mike Urban på alla tak och asfaltsytor.  
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Figur 4: Exempel på hur en modell kan se ut. Här har en dwg- fil använts som underlag och det är bara de hårdgjorda ytorna 

som är utritade som avrinningsområden.  

 

När själva modellen är färdig är det dags att göra de inställningar som krävs för att olika 

beräkningar ska kunna utföras. Det som är viktigast att göra är att lägga till ett regn för att se 

hur mycket ledningarna kommer att belastas av den avrinning som regnet genererar. (Mike 

Urban 2006) 

 

Nu kan de första beräkningarna på modellen göras, det som räknas ut först är avrinningen för 

området. Beräkningarna utförs med MOUSE genom att välja ”Run MOUSE Simulation” När 

MOUSE är öppnat måste en ny simulering skapas och det görs genom att trycka på ”insert” 

och därefter ange ett namn på simuleringen. För att göra en simulering av avrinningsvolymen 

från ytorna i modellen måste ”Runoff” väljas under ”Simulation type”.  Resultatet från 

beräkningarna redovisas sedan i html- format och visar hur mycket vatten som avrinner från 

området med det valda regnet. Resultat från beräkningarna sparas för att sedan användas till 

kommande beräkningar ska utföras. (Mike Urban 2006) 

 

Nästa simulering som ska utföras är hur ledningsnätet påverkas av avrinningen som tidigare 

beräknades. För att göra det så ska ”Network” väljas som typ av simulering, det är viktigt att 

referera till resultatet från den tidigare simuleringen av avrinningen. Resultatet från den nya 

simuleringen kan sedan visa vart det eventuell finns risk för översvämningar i systemet eller 

om det finns rör med otillräcklig dimensionering. (Mike Urban 2006) 
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Figur 5: En förenklad bild som visar hur en modell kan se ut. Kvadraterna är avrinningsområden, linjerna är ledningar och 

punkterna är brunnar.  

 

 

 
Figur 6: Modellen av Skeda udde. En dwg- fil har använts som bakgrundslager och avrinningsområden har ritats ut ovanpå 

bakgrundslagret. Här har de ritats med tjockare linjer och utan ifyllning. 
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4. Beskrivning av Skeda udde 
För att lära mig Mike Urban så bra som möjligt så har jag använt mig av data från området 

Skeda udde. Detta för att inte enbart arbeta med de manualer som följer med programmet. 

Skeda udde är ett litet samhälle som ligger 15 km söder om Linköping, se Figur 7. År 2005 

hade Skeda udde runt 250 invånare. Det finns ingen industri i området. I dag sker en 

utbyggnad av området och ett 30-tal tomter är till salu. Det finns vissa problem med 

avloppsledningarna i området. Bland annat att det läcker in dagvatten i spillvattenledningarna. 

Det råder osäkerhet om var i området problemen finns. Det är därför som just detta område 

har valts till det här arbetet, för att eventuellt kunna hitta fel eller brister hos ledningarna. Det 

är Tekniska Verken i Linköping som ansvarar för ledningsnätet i området och hjälpt till med 

underlag till projektet. Underlaget som Tekniska Verken har hjälp till med bestod av dwg- 

filer samt tabeller med all nödvändig data för ledningarna och brunnarna i området. (Mattias 

Palo 2010) 

 
Figur7: Karta över Skeda udde 

 

 

4.1 Modell av Skeda udde 

Två områden i Skeda udde har studerats. Det ena är lite större än det andra och har 32 villor 

med tomter medan det andra innehåller 21 villor med tomter. Det som skiljer områdena åt mer 

är att det större området är äldre och mer kuperat. Det mindre området har betydligt yngre 

bebyggelse och en ganska flack topografi. (Mattias Palo 2010) 

 

Som underlag för att ta reda på hur dagvattenledningarna i området är utformade användes 

ritningar som erhölls från Tekniska Verken. Utifrån de ritningarna kunde information fås om 

hur husen var kopplade mot dagvattenledningarna i området. Det fanns också information om 

vart DB-brunnar (dagvattenbrunnar) var placerade. Dock var informationen om områdets 

topografi bristfällig, det saknades även uppgifter om hur vissa hus var kopplade mot 

dagvattenledningarna. 
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För att ta reda på hur området såg ut i verkligheten gjordes ett par besök på platsen. Då visade 

det sig att det saknades ett antal DB-brunnar på ritningarna. För att få information om hur de 

hus som saknade anslutande dagvattenledning var kopplade, studerades detaljerade ritningar 

och dokument för varje enskilt hus. Vissa av husen saknade anslutande dagvattenledningar 

även i dessa dokument. Ytterligare besök i Skeda udde fick göras för att se om husen tog hand 

om sitt dagvatten lokalt på tomten eller om det var så att dagvattnet var kopplat till 

spillvattenledningarna. Det visade sig att 12 hus i det äldre området med stor sannolikhet har 

sitt dagvatten kopplat till spillvattenledningarna. Den slutsatsen kunde göras genom att de 

hade stuprör som gick ner i marken men inga dagvattenledningar kopplade till huset enligt de 

ritningar och dokument som studerats. Förr i tiden var det vanligare med kombinerade 

ledningssystem för dag- och spillvatten, så det verkar inte helt orimligt att det skulle kunna 

vara kopplat på det viset då det är ett gammalt område. (Mattias Palo 2010) 

 

För att vara helt säker på hur dagvattnet är kopplat bör en undersökning göras på plats. Ett sätt 

är att filma i ledningarna för att se vart dagvattenserviser ansluter. Eller så hälls färgat vatten i 

stuprören för att sedan se om det kommer färg i spillvattenledningen eller dagvattenledningen. 

Det är naturligtvis inte bra att leda bort dagvatten i spillvattenledningarna då de ledningarna 

kan riskera att bli översvämmade vid kraftiga regn, dessutom bör inte avloppsreningsverken 

belastas mer än nödvändigt. (Mattias Palo 2010) 

 

I beräkningarna så antas att alla husen i området har sitt dagvatten kopplat till 

dagvattenledningarna. Anledningen till att alla husen har räknats med är att för att testa ifall 

ledningarna skulle klara av ett ökat flöde som en eventuell omkoppling skulle leda till. Några 

olika scenarion har beräknats med Mike Urban. I det första scenariot så räknas bara de 

hårdgjorda ytorna med. Men i det andra scenariot så räknas alla ytor med. I det fallet fick 

avrinningskoefficienten räknas ut för alla ytor för att ta hänsyn till markens beskaffenhet. Då 

modellen innehåller många olika ytor så räknades avrinningskoefficienten enklast ut med 

hjälp av ett excel- dokument. Detta gjordes för att testa hur resultaten kan skilja sig åt då 

simuleringar utförs på olika modeller. Simuleringarna gjordes med 2- och 10 års- regn som 

har en varaktighet på 60 minuter och en 10-minutersperiod där regnintensiteten är som störst, 

se bilaga 1. (Mattias Palo 2010) 

 

4.2 Beräkningar och simuleringar 

När en beräkning har utförts i Mike Urban så kommer resultatet upp i tabellformat. Först 

kommer det en sammanställning av de indata som använts. Sen kommer ett antal olika 

tabeller som innehåller information om ledningarna och brunnarna. Ur de tabellerna går det 

bland annat att utläsa ledningskapaciteten och om det är någon brunn som riskerar att svämma 

över vid det valda regnet. Det sparas automatiskt två filer med resultat i den mapp på datorn 

där projektet sedan tidigare finns sparat. För att mer överskådligt se över ledningsnätet är det 

enklare att använda programmet Mike View (det följer med vid installation av Mike Urban). I 

programmet laddas den resultatfil som ska studeras in. Sen är det bara att markera de sträckor 

som ska studeras i profil. Figur 8 visar ett exempel för hur en ledningsprofil kan se ut, den 

maximala vattennivån är också markerad i profilen.  
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Figur 8: Exempel på hur en ledningsprofil redovisas. 

 

Två olika modeller har simulerats. Den ena modellen innehåller endast de hårdgjorda ytorna i 

området. Den andra modellen innehåller förutom de hårdgjorda ytorna även tomtmarkerna i 

området. Simuleringar har gjorts för regn med en återkomsttid på 2- och 10 år. För att 

dimensionera för eventuella klimatförändringar så har de båda regnen fått en ökning med 20 

% mot deras ursprungliga värden. De regn som använts finns redovisade i bilaga 1. Det visade 

sig att avrinningen från modellen där alla ytorna är med, blev ungefär 80 m
3
 större än vad den 

blev för modellen där enbart de hårdgjorda ytorna är medräknade, se bilaga 2. 

 

Resultaten visar att båda områdena i Skeda udde klarar av 2 års- regnet utan att några problem 

uppstår, detta gäller för båda modellerna. Men vid simuleringar med 10 års- regnet visar det 

sig att vissa delar av ledningarna inte har tillräcklig kapacitet för att klara av nederbörden. 

Detta gäller för båda modellerna. I bilaga 3 redovisas profiler för de delar av ledningarna som 

översvämmas vid 10 års- regnet. De profiler som redovisas gäller för simuleringarna där alla 

ytor är medräknade. Ur profilritningarna går det att utläsa att trycklinjen överstiger marknivå i 

brunnarna DNB12552, DNB12551, DNB1246, DNB12536 och DNB12537. I profilerna går 

det att se hur trycklinjen ligger i förhållande till ledningar och marknivå. Men det går inte att 

se vilka exakta avstånd det är mellan trycklinjen och marknivån. Det kan istället utläsas i en 

utav de tabeller som följer med som resultat efter en simulering. Den tabellen finns bifogad i 

bilaga 4. Där kan bland annat utläsas att trycklinjen som mest stiger 5 cm över markytan och 

detta är i brunnen DNB1246. Det finns också möjlighet att se hur vattennivån varierar över 

tiden i en viss brunn i ledningsnätet. I bilaga 5 visas vattennivåns variation över tiden i 

DNB1246 och DNB12551. 
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5. Användarvänlighet 
Till att börja med tog installationen av programmet ganska lång tid, det kan delvis bero på att 

datorn som användes, men också på att det är ett stort program. Totalt tog installationen 

nästan 3 timmar. Det tog ganska lång tid att sätta sig in i hur programmet kan användas. 

Förmodligen så tar det mer än 10 veckor att lära sig programmet riktigt bra. Enbart att starta 

upp ett nytt projekt för första gången var komplicerat. Det var många inställningar som skulle 

göras och det fanns inte mycket hjälp i manualerna. 

 

Det följde med ett tiotal manualer vid installationen 

av programmet, vilket var bra. Manualerna var 

tillsammans på över 1000 sidor och det kunde vara 

svårt att hitta den information som söktes. 

Manualerna förklarade mest teorin som låg bakom 

programmet men inte hur det ska användas. Det 

följde också med ett par exempel vid installation av 

programmet men det gick inte att hitta några 

beskrivningar eller manualer till dem. Så det var 

svårt att förstå vilka problem som undersöktes med 

exemplen. Det hade varit bättre om det hade följt 

med lite tydligare instruktioner kring exemplen och 

hur de kan användas. Då hade det varit enklare att 

sätta sig in i programmet och komma igång med 

det snabbare.  

 

För att komma igång med programmet så användes 

kursmaterial från en tidigare kurs i Mike Urban. 

Med det materialet gick det enklare att komma 

igång med Mike Urban och det fanns förklaringar 

till hur många av funktionerna kunde användas. 

Materialet innehöll många bilder som pedagogiskt 

förklarade hur uppgifter kan genomföras. 

 

En av fördelarna med Mike Urban är att den 

innehåller två olika beräkningsmotorer. I det här 

arbetet har endast Mouse använts men genom bara 

några musklick så kan beräkningsmotorn ändras till 

SWMM. 

 

Det är enkelt att hantera alla de olika lager som kan 

användas när en modell byggs upp i Mike Urban. 

Det är enkelt att ändra utseende på ett lager, släcka 

det eller lägga till en förklarande text. Alla lager 

som finns att välja mellan finns i en meny till 

vänster och det är därifrån alla ändringar kan göras, 

Figur 9 visar menyn varifrån alla lager hanteras. 

  
 

 

Figur 9: Lagerhanteraren och den ruta som kommer upp vid högerklick på något lager. 
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En ganska självklar fördel med programmet är att det går att göra betydligt mer komplicerade 

beräkningar på mycket kortare tid än om de skulle utföras för hand. Dessutom blir resultatet 

mer exakt med programmet. Till exempel vid avrinningssimuleringar går det att använda 

betydligt mer avancerade och realistiska regn än vid handräkning.  

 

När beräkningar utförs så talar programmet om ifall det är några inställningar som är fel för 

att beräkningarna ska kunna utförs. På så vis behöver inte användaren söka efter fel då 

programmet direkt talar om vad som behöver ändras. Är det något i modellen som kan verka 

dåligt och kan vara bra att ändra på så får användaren även ett meddelande som talar om vad 

som kan vara bra att se över och eventuellt ändra. 

 

En av de största fördelarna med programmet är att det är väldigt enkelt att ta fram en 

profilritning över valfri del av ledningsnätet ur en modell. Profilen visar hur vattennivån 

varierar under perioden som regnet faller i modellen. 

 

En nackdel är att programmet kan ge många felmeddelanden och stängas ner om det inte 

hanteras på rätt sätt. När detta händer så sparas inte heller tidigare ändringar som har gjorts. 

Det är alltså viktigt att spara kontinuerligt och göra säkerhetskopior på arbeten. Att göra en 

säkerhetskopia på ett arbete är inte helt enkelt. Det går inte att bara spara om ett projekt under 

ett annat namn. Utan för att göra en kopia av ett projekt måste en kopia av själva projektfilen 

skapas från den plats där den finns sparad på datorn. Det hade varit mycket enklare om det 

direkt i programmet gick att skapa en säkerhetskopia av ett projekt. 

 

En annan nackdel är att programmet inte används av många användare världen över. På grund 

av det finns det ont om manualer eller texter om programmet som är på svenska. Det finns 

inte heller något internetforum där hjälp kan fås med frågor eller problem. 

 

Det är svårt att importera och exportera filer mellan Mike Urban och andra format. Det är inga 

vanligt förekommande filformat som används utan det är ofta så att ett ytterligare program 

måste användas för att skapa en ny fil ifall något behöver importeras till Mike Urban. 

Det är till exempel komplicerat att föra över data från Excel till Mike Urban. Först måste 

Excel- filen öppnas i programmet ArcMap.exe för att där göra om den till en ”shapefile”. 

Därefter kan filen importeras till Mike Urban. 

 

Programmet är tvunget att vara i ”Editerings- läge” för att kunna lägga till eller ändra i ett 

projekt, det kändes till en början omständigt. Men efter ett tag så kändes den funktionen bra 

på så sätt att den gjorde programmet mer felsäkert, ändringar sparades kontinuerligt tack vara 

den funktionen. 
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6. Analys av resultat 
Resultatet från simuleringarna som har utförts visar att det är några delar av ledningarna i 

området som inte klarar av ett 10års- regn. Det finns ingen information om tidigare 

översvämningar i Skeda udde. Antingen så stämmer inte modellen med verkligheten eller så 

har det inträffat översvämningar, men av någon anledning saknas det uppgifter om det. Några 

tänkbara saker som skulle kunna vara fel med modellen kan vara att det regn som använts i 

modellen är kraftigare än något regn som tidigare har drabbat Skeda udde. Ett annat fel kan 

vara att fler och större avrinningsytor har räknats med än vad som i själva verket bidrar till 

avrinningen i området. Detta är ganska troligt då det är oklart hur vissa av fastigheterna har 

sina dagvattenserviser kopplade. Det skiljer ca 80 m
3 

i avrinningsvolym mellan 

simuleringarna som har gjorts på de två olika modellerna. Anledningen till skillnaden i 

avrinningsvolymen har att göra med att avrinningsytorna har olika storlek. Här kan 

kommenteras att den modell som räknar med gräs- och övrig tomtmark är mer 

verklighetstrogen då den räknar med alla ytor som finns i området. 

 

Det är viktigt att påpeka att syftet med de simuleringar som har gjorts av Skeda udde har varit 

att få använda programmet och se hur olika resultat kan presenteras. Eftersom det har varit 

helt nytt för mig att använda programmet så finns alltid en risk för fel i de indata som använts. 

Det hade varit intressant ifall det hade funnits några uppmätta värden för regnintensitet och 

flöden för Skeda udde. Då skulle en jämförelse mellan de verkliga värdena och resultaten från 

simuleringarna kunna göras. 
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7. Avslutande Diskussion 
Mike Urban är ett program som innehåller väldigt många funktioner och det tar längre tid än 

10 veckor att lära sig alla programmets möjligheter, även om det funnits mer tillgång till hjälp 

än vad jag har haft. Programmet är mångsidigt då beräkningar på dag, spill- och dricksvatten 

kan göras. Det kan ta ganska lång tid att bygga upp en modell i programmet med brunnar, 

ledningar och ytor. Förmodligen går det betydligt snabbare för någon som har jobbat med 

programmet ett tag. När en modell väl är uppbyggd är det enkelt utföra en rad olika 

simuleringar. Det är lätt att testa hur ledningsnätet reagerar på olika typer av regn och 

beräkningarna tar inte lång tid att utföra i programmet. 

 

Att lära sig ett program helt på egen hand är inte det optimala sättet att lära sig på. Arbetet tar 

längre tid än nödvändigt, mycket på grund av att problem som uppstår måste lösas utan hjälp. 

Studiematerialet som användes under inlärningen av programmet var till stor nytta men det 

hade ändå varit bra att gå igenom det tillsammans med någon. Nu gick mycket tid åt till att 

överhuvudtaget komma igång med programmet och lära mig förstå hur det var uppbyggt. Men 

det kan även vara bra att försöka lära sig på egen hand. Ofta testas olika sätt att lösa problem 

och på så vis testas även fler olika funktioner.  

 

Det hade varit bättre att lära sig programmet genom att gå en kurs i Mike Urban eller få en 

grundlig genomgång med någon som kan programmet bra. Efter det hade det varit lämpligt att 

börja arbeta på egen hand men då också ha tillgång till hjälp från en kunnig. I mitt fall fanns 

det ingen på plats som kunde hjälpa mig, så jag fick svar på mina frågor via telefon och e-

post. Det hade jag stor nytta av, men ibland kan det vara svårt att få svar på alla frågor via 

telefon så det är att föredra att ha någon på plats som kan ge hjälp och instruktioner. 

 

Utifrån de funktioner som har testats så tycker jag att Mike Urban känns användarvänligt. Att 

det finns många olika möjligheter med programmet talar till dess fördel. En av de mest 

användarvänliga funktionerna i programmet enligt mig är att det är enkelt att ta fram profiler 

över ledningarna. De profilerna visar på ett överskådligt sätt hur trycklinjen varierar över 

tiden i ledningarna och vart det finns risk för översvämningar. Några andra viktiga fördelar 

enligt mig är att bräkningarna går snabbt att utföra samt att det är enkelt att ändra en modells 

utformning. 

 

Jag anser att det finns fördelar med att använda Mike Urban istället för att utföra beräkningar 

för hand. Bland annat går det att använda mer avancerade beräkningsmetoder med 

programmet än vid handräkning. Dessutom minskar risken för slarvfel och tidsåtgången blir 

mindre. 

 

Skulle jag göra om arbetet från början så hade jag gjort vissa saker annorlunda. Jag hade till 

exempel försökt att ha mer och bättre kontakt med personer som kan hjälpa till med Mike 

Urban. Dessutom hade jag om det var möjligt, gått någon form av kurs i programmet. Jag 

anser att den som ska arbeta med ett program som utför dagvattenberäkningar bör ha viss 

grundläggande kunskap inom området. Nu hade jag med mig en del kunskaper från min 

utbildning och jag läste även på teorin som ligger bakom programmet. Det tycker jag är 

viktigt för att få bättre förståelse för det arbete och de beräkningar som utförs. Skulle jag 

jobba vidare med Mike Urban efter det här examensarbetet skulle det behövas ytterligare 

teorikunskaper om dagvatten. Det skulle även vara lämpligt att gå en kurs i programmet för 

att ytterligare bygga på mina kunskaper. 
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Kapitlet som beskriver tillvägagångssättet vid framtagning av en dagvattenmodell anser jag 

vara för kortfattad för att fungera som en användarmanual för en nybörjare. Rapporten 

beskriver övergripande olika dagvattenberäkningar som kan göras och olika för- och 

nackdelar med Mike Urban. De delarna av rapporten bör kunna användas av någon som ska 

utföra dagvattenberäkningar och vill veta ifall Mike Urban är ett lämpligt program att använda 

sig av.  
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9. Bilagor 

Bilaga1 - Regnintensitet 

 
 

De två olika regn som har använts vid simuleringarna. X-axeln visar tiden och Y-axeln visar 

regnintensiteten i mm/h. 
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Bilaga2 - Avrinningstabeller 

 

Avrinning vid simulering med 10års regn och endast hårdgjorda ytor. 

 

 Område 
Min- 
flöde 

Max- 
flöde 

Sammanlagda 
flöden 

  [m3/s] [m3/s] m3 

Catchment_10 0 0,005 5,757 

Catchment_11 0 0,006 6,344 

Catchment_12 0 0,007 7,312 

Catchment_13 0 0,005 5,258 

Catchment_14 0 0,004 4,636 

Catchment_15 0 0,006 7,035 

Catchment_16 0 0,005 5,88 

Catchment_17 0 0 0,186 

Catchment_18 0 0,006 6,589 

Catchment_19 0 0,005 5,151 

Catchment_20 0 0,005 4,952 

Catchment_21 0 0,005 4,967 

Catchment_22 0 0,004 4,829 

Catchment_23 0 0,006 6,319 

Catchment_24 0 0,005 5,913 

Catchment_25 0 0,005 5,356 

Catchment_26 0 0,007 7,243 

Catchment_27 0 0,011 12,221 

Catchment_28 0 0,003 3,705 

Catchment_29 0 0,008 9,033 

Catchment_30 0 0,012 13,021 

Catchment_31 0 0,014 15,247 

Catchment_32 0 0,009 9,789 

Catchment_33 0 0,006 6,195 

Catchment_34 0 0,005 5,178 

Catchment_35 0 0,005 5,534 

Catchment_36 0 0,005 5,245 

Catchment_37 0 0,004 4,676 

Catchment_38 0 0,003 3,789 

Catchment_39 0 0,004 4,399 

Catchment_40 0 0,005 5,221 

Catchment_41 0 0,005 5,88 

Catchment_42 0 0,006 6,08 

Catchment_43 0 0,005 5,342 

Catchment_44 0 0,005 4,914 

Catchment_49 0 0,004 3,843 

Catchment_5 0 0,005 5,228 

Catchment_55 0 0,006 6,247 

Catchment_6 0 0,005 5,432 

Catchment_60 0 0,003 3,435 

Catchment_65 0 0,007 7,234 

Catchment_66 0 0,004 3,932 

Catchment_67 0 0,004 4,353 
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Catchment_68 0 0,006 6,69 

Catchment_69 0 0,007 7,261 

Catchment_7 0 0,007 7,519 

Catchment_70 0 0,005 5,66 

Catchment_71 0 0,004 4,557 

Catchment_72 0 0,006 6,694 

Catchment_73 0 0,013 14,103 

Catchment_74 0 0,014 15,205 

Catchment_75 0 0,007 7,551 

Catchment_76 0 0,005 5,942 

Catchment_77 0 0,007 7,397 

Catchment_78 0 0,003 3,342 

Catchment_79 0 0,009 9,322 

Catchment_8 0 0,005 5,559 

Catchment_80 0 0,008 8,477 

Catchment_81 0 0,006 6,336 

Catchment_82 0 0,006 6,922 

Catchment_83 0 0,005 5,629 

Catchment_84 0 0,006 6,928 

Catchment_85 0 0,006 6,232 

Catchment_86 0 0,005 5,579 

Catchment_87 0 0,008 8,177 

Catchment_88 0 0,008 8,703 

Catchment_9 0 0,005 5,887 

Totalt:     434,572 
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Avrinning vid simulering med 10års regn och alla ytor medräknade. 

 

 Område 
Min- 
flöde 

Max- 
flöde 

Sammanlagda 
flöden 

  [m3/s] [m3/s] m3 

Catchment_100 0 0,016 17,899 

Catchment_101 0 0,006 6,497 

Catchment_102 0 0,004 4,729 

Catchment_103 0 0,006 6,156 

Catchment_104 0 0,03 33,057 

Catchment_105 0 0,009 10,08 

Catchment_106 0 0,005 5,353 

Catchment_107 0 0,008 9,047 

Catchment_108 0 0,009 9,798 

Catchment_109 0 0,006 6,112 

Catchment_110 0 0,005 5,926 

Catchment_111 0 0,006 6,288 

Catchment_112 0 0,016 17,41 

Catchment_113 0 0,006 6,201 

Catchment_114 0 0,006 6,295 

Catchment_115 0 0,005 5,042 

Catchment_116 0 0,014 14,842 

Catchment_117 0 0,006 6,742 

Catchment_118 0 0,006 6,199 

Catchment_119 0 0,006 6,667 

Catchment_120 0 0,014 14,807 

Catchment_121 0 0,006 6,95 

Catchment_122 0 0,005 5,593 

Catchment_123 0 0,006 6,182 

Catchment_124 0 0,005 5,311 

Catchment_125 0 0,033 36,012 

Catchment_126 0 0,052 56,899 

Catchment_91 0 0,03 32,977 

Catchment_94 0 0,006 6,53 

Catchment_96 0 0,003 3,05 

Catchment_97 0 0,055 59,36 

Catchment_98 0 0,012 12,696 

Catchment_99 0 0,049 53,784 

Catchment1 0 0,019 20,156 

Totalt:     510,649 
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Bilaga 3 - Profilritningar 
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Profil mellan DNB12560 och DUT12013 
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35.23 51.49 40.21 38.07 55.15 18.56 87.88

0.22 0.22 0.22 0.30 0.30 0.30 0.50 0.40

17.60 15.54 31.34 50.43 26.84 4.85 16.04

m3/sDischarge 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Profil mellan DNB12555 och DNB12557 
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57.80 54.52 13.69 9.95 3.40 0.60 1.38 53.88
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Profil mellan DNB12538 och DUT12011 
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Bilaga 4 – Vattennivå i ledningar och brunnar 

Punkt 
Min nivå, 

trycklinjen 

Max nivå, 

trycklinjen 
Marknivå 

Avstånd mellan 

marknivå och 

max. nivå på 

trycklinjen 

Notering 

  [m] [m] [m] [m]   

DNB12555 87,94 87,94 89,9 1,96   

DNB12554 85,79 86,03 87,5 1,47   

DNB12553 83,09 84,92 85,0 0,08   

DNB12552 82,79 84,62 84,6 -0,02 x 

DNB12551 82,23 83,84 83,8 -0,04 x 

DNB1337 82,17 83,61 84,1 0,49   

DNB1336 82,11 83,14 84,2 1,06   

DNB12561 82,09 82,76 83,9 1,14   

DNB12557 79,54 81,35 81,9 0,55   

DNB12558 80,8 82,07 82,8 0,73   

DNB1247 77,62 79,65 79,7 0,05   

DNB12559 81,6 82,2 83,9 1,7   

DNB1246 76,14 77,45 77,4 -0,05 x 

DNB12560 82,29 82,29 84,1 1,81   

DNB12556 76,06 77,06 77,3 0,24   

DNB12548 75,76 76,25 77,2 0,95   

DNB12549 76,67 77,52 78,1 0,58   

DNB12547 75,44 76,02 76,4 0,38   

DNB12550 80,1 80,18 81,7 1,52   

DUT12013 74,14 74,41 75,1 0,69   

DNB12539 74,83 76,18 76,7 0,52   

DNB12536 74,63 76,14 76,1 -0,04 x 

DNB12537 74,84 76,42 76,4 -0,02 x 

DNB12535 74,36 75,27 75,7 0,43   

DNB12538 75,16 76,43 77,3 0,87   

DUT12011 74,21 74,48 75,6 1,07  

 

x = Vattennivån stiger över marknivån. 
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Bilaga 5 – Vattennivån i brunnar 

 

 
I diagrammen visas vattennivåns variation över tiden. X-axeln visar klockslag och Y-axeln 

visar nivån. 
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