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REFERAT  

Det går att hävda att Sverige är förskonat från katastrofala översvämningar och med 
största sannolikhet kommer vi inte behöva uppleva en förödelse såsom den i Pakistan 
år 2010. Samtidigt finns det belägg för att översvämningar kommer inträffa oftare och 
bli allt allvarligare i takt med att klimatförändringarna fortgår. I framtiden kommer vi 
kanske uppleva händelser såsom den i Arvika år 2000 som mindre extraordinära. I alla 
lägen behöver vi veta mer om det nuvarande läget för att kunna göra förutsägelser om 
framtiden. 

Den här studien syftar till att kartlägga det rådande vattenföringsläget i 
avrinningsområdet Åkerströmmen, norr om Stockholm. Detta genom att undersöka 
kulvertar och genom att analysera flödesfrekvenser. Resultatet visar att det definitivt 
finns en problematik kring höga vattenflöden och -nivåer som behöver adresseras. På 
flera platser hotar vattnet järnväg, enskilda hus, vägar och åkermark. Åtgärder behöver 
sättas in och ytterligare studier som kopplar samman vattennivåer med konsekvenser 
är nödvändiga. Samtidigt behöver frågor kring biologisk mångfald utredas parallellt då 
hög flödeskapacitet och förutsättningar för biologisk mångfald står i konflikt med 
varandra. En väl upplyst samhällsplanering är viktigt för att ta hänsyn till både 
ekologiska och hydrologiska effekter av åtgärder i vattendrag. 

Nyckelord: snösmältning; frekvensanalys; begränsande sektion; översvämning; 
markanvändning  
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SUMMARY 

This study has been written with the purpose to analyse the water-
bearing situation in two smaller drainage sub-basins within 
Åkerströmmen, a main drainage basin north of Stockholm, Sweden. The 
main focus has been on high flows and flooding. 

Within the two sub-basins, Näfsån and Kyrkån, the influence of limiting 
sections on flow capacity was analysed. By examining the geometry and 
the material of culverts their discharge capacity could be estimated. 

There were no water flow measurements available within Åkerströmmen 
and the calculated data by the Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute that were available for the study only covers 21 years (1990 – 
2010). Instead, a model that could use meteorological data from a longer 
period (1961 – 2008) to calculate the 5-, 20-, and 100-year flood was 
created. These floods estimates were later compared to the flow capacity 
within the areas at hand. The results show that there is a section within 
Näfsån where the capacity is so small that damming will occur at least 
every fifth year. This was also observed during the field trips that were 
made during March and April of 2011 when flooding above the section 
could be established. The calculated results regarding Kyrkån show that 
the tapping capacity is sufficient, however, the field observations 
indicated that the water level was quite high and that could most 
certainly by assigned to the fact that the dikes were not cleaned well 
enough. To regularly clean the dikes is a simple measure that gives results 
right away. 

A number of flooded areas were documented: around Lake Storsjön and 
Lake Lillsjön and along a stretch of River Näfsån, above the outflow in 
Lake Garnsviken. The high water levels around Lake Storsjön and Lake 
Lillsjön affected the commuter railway Roslagsbanan, public and private 
roads, as well as private houses. A closer look on the situation with 
Roslagsbanan is recommended, and this will probably take place during 
the fall of 2011 when Stockholm Transport will start the prospecting 
process for an eventual addition of a second track. 

A very important aspect when making decisions for water flow 
regulation is to make sure not to isolate the parts of a drainage basin in a 
too simplified way. If that is the case the risk of unforeseen 
consequences that in the end will cost more than the initial benefit of the 
measures taken is substantial. 

All measures that are aimed to increase the flow have a downside; an 
increased run-off that is suitable for farmland lowers at the same time 
the prerequisites for biodiversity. This is highly relevant, no least for 
Åkerströmmen, while wetlands and slow water flows helps to reduce the 
leakage of nutrients, a problem that the area wrestles with. A thorough 
mapping of where an increased run-off is of need and what areas that are 
more suited to be allowed to be flooded is required. 
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1. INLEDNING  

Vatten är på en gång både livsgivande och skadeverkande, det skänker 
oss möjlighet till rekreation och ställer till olägenheter. I Sverige är vi 
lyckligtvis i regel förskonade från de värsta formerna av katastrofer. Inte 
någon gång har vi varit med om en förödelse såsom den i Pakistan 2010 
och vi kommer sannolikt aldrig behöva uppleva det heller. Men det 
betyder samtidigt inte att vi kan slå oss till ro och bortse från de skador 
som faktiskt kan uppkomma till följd av plötsligt ökande flöden i våra 
vattendrag. Det visar inte minst översvämningen i Arvika år 2000 då 
Glafsfjorden nådde en historiskt hög nivå och orsaka skador till ett värde 
av 200 miljoner kronor (Brobäck, 2010).  

En översvämning uppstår då flödena i en flod, bäck, kulvert eller 
liknande överskrider en sektions maximala tappningsförmåga. Bakom 
detta kan ett antal möjliga mekanismer ligga. Vad gäller översvämningen 
i Arvika år 2000 berodde Glafsfjordens höga nivå, vid sidan av den 
ymniga nederbörden, på att Byälven som tappar av sjön har flera trånga 
sektioner. Dessa gjorde att vattnet inte kunde rinna bort tillräckligt fort 
med översvämningar som följd (Gustafsson, 2001). Andra 
bakomliggande mekanismer kan vara att diken inte rensas vilket bromsar 
flödeshastigheten eller att sjöar längre ner i ett avrinningsområde har en 
hög nivå vilket orsakar dämning högre upp i systemet.  

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) släppte i 
februari 2011 sin fördjupade analys av klimatscenario för Stockholms län 
där nederbördsmängderna beräknas öka med upp till 30 % de närmaste 
90 åren (Stensen, et al., 2010). Men vad det kommer betyda för flödena 
är inte entydigt lätt att bestämma eftersom det samtidigt spås att 
avdunstningen kommer öka. Vi kommer också kunna vänta oss mindre 
snömängder och därmed mindre vårfloder. I grunden förutsätter SMHI 
att Golfströmmen kommer fortsätta föra med sig värme från Karibien, 
något som inte heller det kan garanteras (Holgersson et al., 2007 ). I alla 
lägen behöver vi först ha en god bild av situationen idag för att kunna 
göra några närmare förutsägelser om framtiden. 

Vid förändrad landanvändning förändras också synen på vatten. Då land 
används som jordbruksmark grävs flera diken för att leda bort vatten och 
där hus för boende byggs vill man inte få tomter eller källare vattenfyllda. 
Samtidigt finns det fler intressen att ta hänsyn till, våtmarker är viktiga 
för den biologiska mångfalden och sjöar är värdefulla ur 
rekreationssynpunkt. Myllrande våtmarker bidrar också till att hindra 
näringsläckage (Svensson et al., 2004). 

Åkerströmmen är ett avrinningsområde som ligger norr om Stockholm, 
en stad som ständigt växer och där det ständigt pågår ett sökande efter 
platser för människor att bo. Inom Åkerströmmen ligger dessutom ett 
flertal före detta sjöar som dikats ur i försök att skapa mer 
jordbruksmark. Problem med näringsläckage av kväve och fosfor är 
konstaterat för Åkerströmmen (Renman, 2010). Frågeställningar kring 
våtmarker, översvämningar och landanvändning är därför högst 
relevanta för detta område. 

1.1. Åkerströmmen 
Åkerströmmen (alt. Åkerström) norr om Stockholm är ett 396 km2 stort 
avrinningsområde som i huvudsak sträcker sig över fyra kommuner: 
Vallentuna, Österåker, Norrtälje samt Sigtuna. Det är ett av Sveriges 
minsta huvudavrinningsområden och medelvattenföringen i utloppet 
genom Åkers kanal är 2,5 m3/s, att jämföras med till exempel Dalälven 
(348 m3/s), Motala ström (95 m3/s) eller Luleälven (515 m3/s). 
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Åkerströmmen är i sin tur indelat i ett antal mindre 
delavrinningsområden, däribland Kyrkån (50 km2) och Näfsån (31 km2). 
Inom Kyrkån ligger tätorterna Lindholmen och Frösunda samt sjöarna 
Storsjön, Lillsjön och Stolp-Ekebysjön. Inom Näfsån ligger i första hand 
jordbruksmark samt sjöarna Hundsjön, Gissjön och Norrsjön (SMHI 
SVAR-webb, 2010; Renman, 2010).  

Ett förslag till åtgärdsplan gällande framför allt näringsläckage inom 
Åkerströmmen skrevs 2010 efter ett initiativ från Österåker och 
Vallentuna kommuner (Renman, 2010). Ett antal platser inom 
Åkerströmmen har tidigare drabbats av översvämningar, bland annat 
kring Lindholmen och inom Näfsån (Renman, muntl. uppg.). 

För Åkerströmmen saknas uppmätta flödesdata och de av SMHI 
beräknade flödena täcker bara åren 1990-2010, av dessa anledningar är 
det svårt att komma fram till några statistiskt säkra flödesfrekvenser. 

1.2. Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka det nuvarande vattenföringsläget 
inom avrinningsområdet Åkerströmmen. Den här studien fokuserar på 
två sträckor i olika delar av avrinningsområdet, en sträcka av Kyrkån och 
en sträcka av Näfsån. Två frågeställningar är övergripande: 

• Hur stora vattenföringar ger upphov till dämning på dessa sträckor? 

• Vilka högvattenföringar kan förväntas på dessa sträckor? 

Dessutom kommer följande frågor att behandlas:  

• När på året inträffar högvattenföringarna?  

• Vilka är de begränsande sektionerna? 

• Vid en bedömd risk för dämning och översvämning, vilka är 
konsekvenserna och vilka områden drabbas? 

• Om konsekvenserna anses negativa, vilka åtgärder kan vidtas?  

2. MATERIAL OCH METODER 

Materialet bestod i första hand av meteorologiska och hydrologiska data 
från SMHI samt kartmaterial och topografiska data från Lantmäteriet. 
Hur dessa samlades in presenteras i avsnitt 2.5 och 2.1. Dessutom 
gjordes fyra fältbesök under en månads tid då snösmältningens effekter 
kunde bevittnas och då geometriska data för begränsande sektioner 
samlades in. Data har sedan bearbetats framför allt med hjälp av 
datorprogrammen MS Excel och ArcGIS. 

2.1. Fältområden 
För att välja ut ett antal ur högvattenföringssynpunkt intressanta platser 
inom det 396 km2 stora avrinningsområdet användes programmet 
ArcGIS och kartmaterial från Lantmäteriet. 

I ArcGIS överlagrades en konventionell karta av en höjdkurvekarta 
varefter en okulär analys av var vattendelarna går kunde göras. Med hjälp 
av dessa gjordes en bedömning av vilka områden som särskilt kan 
drabbas av höga flöden och där dessas eventuella förekomst 
sammanträffar med något sårbart, till exempel en väg.  

Vad som söktes var kulvertar, vägtrummor och liknande, det vill säga 
trånga sektioner där flödet kan överstiga den maximala 
tappningsförmågan och orsaka översvämning. 

Efter två fältbesök valdes två sträckor i Åkerströmmen ut, ett i 
delavrinningsområdet Kyrkån och ett i Näfsån (fig. 1). Inom dessa fanns 
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ett antal mindre kulvertar och inom Kyrkån ligger Storsjön vars nivå 
varierar varje år. 

 Kyrkån 2.1.1.
Utmed Kyrkåns sträcka passeras en kulvert som går under 
Mörbytorpsvägen (fig. 2 och fig. 3). Vid Söderby faller Kyrkån snabbt 8 
– 10 m vilket gör platsen till en bra avgränsare. Här finns ingen möjlighet 
för dämning upp genom fallen. 

 
 

 

 

 

Figur 1. 
Åkerströmmens 
avrinningsområ
de (brun linje) 
med de 
undersökta 
områdena 
utmärkta med 
röda linjer: 
Kyrkån till 
vänster och 
Näfsån till höger 
(VISS, 2011).  

Figur 2. Kulvert där Kyrkån går under 
Mörbytorpsvägen, 27 mars 2011. Foto: Mikael 
Gillefalk (gäller samtliga bilder)  
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 Näfsån 2.1.2.
Utmed Näfsåns sträcka nedanför Hundsjön och ner till Garnsviken 
undersöktes tre platser som hädanefter kommer kallas punkt A, B och C 
(fig. 4).  

Punkt A ligger vid en kulvert som går under en mindre väg mellan 
Klippan och Spånlöt. 

Punkt B ligger vid en kulvert som går under en mindre väg mellan Ösby 
och Bergsätra. 

Punkt C ligger där Näfsån rinner under Sjöbergsvägen, 175 m ovanför 
den punkt där den rinner ut i Garnsviken, genom en rektangulär 
tvärsektion. 

2.2. Fältarbete 
De kulvertar och andra vattenpassager som antogs vara begränsande 
mättes med avseende på geometrin: radie och längd på kulvertar och 
höjd, bredd och längd på rektangulära tvärsektioner. Latta och 
laservattenpass användes för avvägning av vattennivån på båda sidor 

 
 
 

Figur 3. Den 
studerade 
delen av 
Kyrkån med 
placering av 
kulvert under 
Mörbytorps-
vägen utmärkt 
med en röd 
ring. Storjöns 
och Lillsjöns 
varierande 
utbredning 
symboliseras 
av de två olika 
blå tonerna 
(VISS 2011). 
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kulvertarna. En viss osäkerhet bedöms finnas i resultaten då vattnets 
starka flöde och bottnens ojämnhet försvårade mätarbetet. Avvägningen 
komplicerades då det saknades en helt jämn yta att ställa vattenpasset på. 

Passagerna och de platser som synligt hade drabbats av översvämningar 
dokumenterades med kamera. 

2.3. Bestämning av maximalt flöde genom kulvertar 
Beräkningarna baseras på Häggström, S. ”Hydraulik för V-teknologer” 
2006. 

Ett flöde, Q, kan utryckas som  

 

  Q = A * U      (1) 

där 

  Q = flödet, m3/s 

A = tvärsnittarean, m2 

  U = vattnets hastighet, m/s 

 

Det fanns ingen möjlighet att på ett tillförlitligt sätt varken mäta flöde 
eller hastighet. För att kunna jämföra olika kulvertars flödeskapacitet 
valdes istället att använda energiekvationen för rörströmning, vilket 

Figur 4. Den studerade delen av Näfsån med tre kulvertar 
markerade med röda ringar: Kulvert under väg mellan 
Klippan och Spånlöt (punkt A), kulvert under väg mellan 
Ösby och Bergsätra (punkt B) samt kulvert under 
Sjöbergsvägen (punkt C). VISS (2011) 
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fungerar då röret är fullt med vatten, vilket är fallet då flödet närmar sig 
dess maximala kapacitet. 

																											�� =	�� +	��	
 +	��� ����� + ℎ��  (2) 

 

där 

  z1 = nivå precis före röret, m 

  z2 = nivå precis efter röret, m 

Kin = inströmningsförluster, sätts normalt till 0,5 då 
vatten strömmar från en större sektion in i en mindre, 
enhetslös 

Kut = utströmningsförluster, sätts normalt till 1,0, 
enhetslös 

  U2 = hastigheten i slutet av röret, m/s 

  g = tyngdaccelerationen, 9,81 m/s2 

  hfr = friktionsförluster genom röret, m 

 

Friktionsförlusterna beräknas genom 

 

																										ℎ�� =	 ��∗�
��∗	���      (3) 

 

där 

  U = hastigheten genom röret, m/s 

  L = längden på röret, m 

M = Mannings tal, , m1/3/s. 

R = hydraulisk radie, m 

 

Mannings tal ger ett mått på hur stora friktionsförlusterna blir och beror 
på rörets material, råhet. Empiriska studier har kommit fram till olika 
stora tal beroende på material och förts in i tabeller. I detta arbete har 
tabeller från Chow (1988) och AFHTech (2009) använts. 

Hydraulisk radie beräknas med 

 

																											� = 	 ��       (4) 

 

där 

A = våta tvärsnittsarean, arean av den del av röret där 
vattnet strömmar, m2 

P = våta perimetern, längden på omkretsen som är täckt 
med vatten, m 

 

(3) och (4) i (2) och omformning ger 

  

																												� = 	� � !��"#$%	"&'�( )	 *+�∗	,�/�
    (5) 
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z1 – z2 blir då skillnaden i nivå före och efter röret. Genom att variera 
nivåskillnaden fås olika hastigheter och därmed olika flöden. Som 
”enhetsnivåskillnad” har 0,1 m valts. 

Ett rör med en stor radie kommer ha en högre kapacitet än ett med en 
liten radie och ett långt rör kommer ha lägre kapacitet än ett kort. 

Även då en identifierad begränsande sektion inte är cylindrisk utan mer 
kan beskrivas som en rektangulär tvärsektion fungerar formlerna ovan. 
Den enda skillnaden blir i beräkningen av tvärsnittsarean och den våta 
perimetern. Vid beräkningen av ett rör används radien, för en 
rektangulär tvärsektion används höjden och bredden. 

2.4. Höga flöden, frekvensanalys 
Olika stora flöden har olika stor sannolikhet att inträffa varje år. De höga 
flöden som har beräknats är 5-, 20- samt 100-årsflödet. Det innebär att 
det varje år är 20 %, 5 % respektive 1 % sannolikhet att flödet uppnås 
eller överskrids. 

För att göra denna frekvensanalys användes två metoder, Gumbels 
metod och Pearsons metod type III (log) enligt Chow et al. (1988) och 
Viessman & Lewis (2003). De flödesdata som används som 
ingångsvärden är både uppmätta och modellerade (tabell 1). 

 Bearbetning av SMHI:s flödesdata 2.4.1.
SMHI har för åren 1990-2010 beräknat flödena i Kyrkån respektive 
Näfsån. Eftersom de punkter som valts ut inte alltid ligger vid 
utflödespunkten för hela området skalades dessa data om. Extrema 
flödesvärden är dock inte direkt proportionella mot arealen. Detta beror 
på att det i ett mindre avrinningsområde finns färre områden där 
nederbörd eller snösmältning kan uppehålla sig än vad det finns i ett 
större. Ett mindre område har alltså mindre möjlighet att portionera ut 
ett hastigt flödestillskott än vad ett större har (Reinius, 1968). För att på 
ett bättre sätt kunna applicera data gällande ett helt avrinningsområde på 
en del av det användes  

 

        HQ = k * qs * Aα      (6) 

där 

HQ = årets högsta vattenföring, m3/s 

k = konstant för området , enhetslös 

qs = spec. medelvattenföring l/(km2*s) 

A = avrinningsområdets area, (km2) 

α = konstant som beror på områdets form, 0,4 för 
långsmala områden och 0,8 för rundade, enhetslös 

 

 

 

 
 Område Tidsperiod 

Av SMHI uppmätt flöde Bergshamra 1978 - 2000 

Av SMHI beräknat flöde Näfsån 1990 - 2010 

Av SMHI beräknat flöde Kyrkån 1990 - 2010 

Enligt avsnitt 2.4.4 
modellerat och beräknat 
flöde 

Näfsån (modellerat med data 
från Vallentuna, Bergshamra, 
Arlanda och Stockholm) 

1961 - 2009 

Enligt avsnitt 2.4.4 
modellerat och beräknat 
flöde 

Kyrkån (modellerat med data 
från Vallentuna, Bergshamra, 
Arlanda och Stockholm) 

1961 - 2009 

Tabell 1. Förteckning av de data som användes för frekvensanalys 
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Vi tänker oss att vi har ett avrinningsområde B inom ett större 
avrinningsområde A:  

 

HQA = kA * qs, A * AA
αA      (7) 

HQB = kB * qs, B * AB
αB    (8)

  

Eftersom B ligger inom A antas att  

 

kA = kB 

qs, A = qs, B 

 

För Kyrkån valdes α =0,7 och för Näfsån α = 0,5 baserat på formen av 
avrinningsområdena, Kyrkån är rundad medan Näfsån långsmalt. De 
mindre avrinningsområdena inom dessa bedömdes ha samma form som 
det område de ligger inom. För Bergshamra valdes α = 0,6, formen är 
något rundad.  

Då det finns givna data för HQA kan HQB fås genom att först dividera 
(5a) med (5b) 

 

																											./0./1 = 20∗34,0∗�060
21∗34,1∗�161 			→ 				89: � 89� �161�060  (9) 

      

När denna bearbetning var gjord kunde varje års högsta flödesvärde 
(HQ) användas i Gumbels metod respektive Pearsons metod type III 
(log).  Med dessa togs värden för 5-, 20- och 100-årsflöden fram. 

Även de data som kommer från SMHI:s mätstation i Bergshamra 
skalades om med hjälp av ekvation (9). Avrinningsområdet vars flöde 
mäts i Bergshamra ligger endast 3 km utanför Åkerströmmen varför 
dessa data väl kan tänkas representera även flödena i Kyrkån och Näfsån. 
Avrinningsområdet är 21,63 km2 stort.  

 Gumbel 2.4.2.
Beräkningarna är baserade på Chow et al. (1988) och Viessman & Lewis 
(2003). 

För att beräkna storleken på ett n-årsflöde används data från m år samt 
formeln 

 

  Qmax, n = Qmax, med + K * s   (10) 

där 

  Qmax, n = n-årsflödet, m3/s 

Qmax, med = medelvärdet av de högsta flödena under m år, 
m3/s 

K = Gumbels frekvensfaktor för extremvärde, fås ur 
tabell med ingångsvärdena återkomsttid och provstorlek, 
enhetslös 

s = standardavvikelsen bland de högsta flödena under m 
år, m3/s 

 

Standardavvikelsen beräknas med 
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																												; � 	< �
=!�∑ 9=?@,	�=	A�    (11) 

 

 Pearson type III (log) 2.4.3.
Beräkningarna är baserade på Chow et al. (1988) och Viessman & Lewis 
(2003). 

Pearsson type III (log) använder sig av logaritmen av det högsta värdet 
från varje år som alla högsta flödesvärden. För att beräkna storleken på 
ett n-årsflöde används data från m år samt formeln 

 

log Qmax, n = log Qmax, med + K * s   (12) 

där 

log Qmax, n = logaritmen av n-årsflödet, enhetslös 

log Qmax, med = logaritmen av medelvärdet av de högsta 
flödena under m år, enhetslös 

K = frekvensfaktor för extremvärde, fås ur tabell med 
ingångsvärdena snedhetskoefficient Cs och sökt 
sannolikhet, enhetslös 

  s = standardavvikelse, enhetslös 

 

Snedhetskoefficienten beräknas med 

																												BC �	 C?      (13) 

 

där 

   

																												; � 	< �
=!�∑ log9=?@,	�=	A�     (11) 

 

																												G � 	 =
=!�

=
=!�∑ log9=?@,	H=	A�     (14) 

 

 Modellering av flöden från snösmältning 2.4.4.
För att beräkna potentiella vårflöden användes av SMHI uppmätta data 
för temperatur, nederbörd och flöde från Vallentuna, Arlanda, 
Bergshamra samt Stockholm (tabell 2 och fig. 5).  

Modellen baserades på Bengtsson & Nilsson (1981) samt på U.S. Army 
(1956). 

Förutsatt att det finns en snömängd och att temperaturen T > 0 °C fås 
att  

 

 
 

 

 

 

 

 

Plats Data Tidsrymd 

Arlanda Temperatur och nederbörd 1977-1996 

Bergshamra Flöde 1978-2000 

Vallentuna Nederbörd 1961-2009 

Stockholm Temperatur 1961-2009 

Tabell 2. Förteckning av data som använts för att skapa en flödesmodell.  
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																										;IöC=äL�
	
� �	MC=äL� ∗ N    (15) 

där   

snösmältning = mängd snö som smälter, mätt i 
vattenekvivalenter, mm 

ksmält = parameter som ger ett mått på hur snabbt snön 
smälter per grad Celsius över 0 °C, mm/(dygn*°C) 

T = lufttemperatur, °C 

 

För att kunna kalibrera ksmält räknades snösmältningen om till ett flöde 
(Q) genom 

 

Q = kavrinning * Smark       (16) 

 

där  

  Q = flöde, m3/s 

kavrinning = parameter som beskriver hur stor del av 
vattnet i marken som rinner av, s-1 

Smark = vattenmängd som lagras i marken från nederbörd 
och snösmältning, mm 

 

Smark beräknades genom 

 

Smark, idag = snösmältning + Pregn + Smark, igår  (17) 

Figur 5. Karta som visar var de olika data är uppmätta samt var de studerade 
områdena ligger. Platserna är listade från norr till söder. Kartan är orienterad 
med norr uppåt och söder nedåt. (VISS, 2011). 
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där 

  Smark, idag = vattenmängd idag, mm 

snösmältning = mängd snö som smälter, mätt i 
vattenekvivalenter, mm 

  Pregn = nederbörd i form av regn, mm 

  Smark, igår = vattenmängd igår, mm 

 

Parametrarna ksmält och kavrinning kalibrerades genom att minimera 
kvadratfelet mellan flödesmätningarna i Bergshamra och de modellerade 
flödesmängderna. Som optimeringsmetod användes icke-linjär GRG 
som finns tillgängligt genom tillägget Problemlösaren i programmet MS 
Excel.  Icke-linjär GRG för icke-linjär optimering använder sig av koden 
Generalized Reduced Gradient (GRG2), vilken utvecklades av Leon 
Lasdon och Alan Waren och som förbättrats av Frontline Systems, Inc 
(solver.com). 

Modellen beskriver flöden under månaderna november till och med 
april. Det innebär till exempel att det är 5 % sannolikhet att ett 20-
årsflöde inträffar under månaderna jan-april, nov-dec ett visst år istället 
för under hela året. 

Med hjälp av parametern ksmält gick det sen att få en längre tidsserie 
flödesdata genom att använda temperaturer från Stockholm och 
nederbördsmängder från Vallentuna. På detta sätt möjliggjordes 
användningen av data från 1961-2009, det vill säga 48 års mätningar, att 
jämföra med enbart 21 års modellerade värden från SMHI. 

2.5. Använda data 
All grunddata vad gäller nederbörd, temperatur och flöde kommer från 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) men är 
hämtade från olika platser. Flödesdata för Näfsån och Kyrkån kommer 
från SMHI VattenWeb (homer.smhi.se). Uppmätta flödesvärden för 
Bergshamra är beställd från SMHI, dessa data beskrivs i Edström & 
Rystam (1994). Temperaturer för Stockholm kommer från SMHI:s 
hemsida under titeln ”Stockholms temperaturserie”. Nederbördsdata för 
Vallentuna har beställts från SMHI. Temperatur för Arlanda kommer 
från National Climatic Data Center (NCDC) dit SMHI skickar vissa 
mätningar, dessa är de enda av de använda data som inte är 
kvalitetskontrollerade av SMHI själva (NCDC 2011).  

De av SMHI beräknade flödena är framtagna med modellen S-Hype, 
modellversion 1.1.1. och SVAR-indelning 2008-1 (SMHI VattenWeb). 

All data är tillgängliga för icke-kommersiellt bruk. 

3. RESULTAT  

3.1. Beräknad kapacitet hos begränsande sektioner 
Nedan följer de data som samlades in under fältarbetet. Hastigheten och 
flödet genom röret är beräknat med ekvationerna (5) och (1) vid en 
nivåskillnad, z1 – z2 = 0,1 m. För Mörbytorpsvägen redovisas också 
resultatet av den avvägning som gjordes. 

 Kyrkån 3.1.1.
I den del av Kyrkån som valdes ut fanns en kulvert av stort intresse. 
Kulverten går under Mörbytorpsvägen (tabell 3).  

Inte bara en nivåskillnad före och efter kulverten noterades, kulverten låg 
på utströmningssidan 22 cm under vatten. Följden av detta blir att nivån 
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före kulverten ”tvingas” upp för att bibehålla nivåskillnaden och därmed 
flödeshastigheten. 

Flödesberäkningen som gjordes för en nivåskillnad på 0,1 m ger flödet 
1,9 m3/s. 

 Näfsån 3.1.2.
Från Hundsjön till utloppet i Garnsviken passeras två cirkulära kulvertar 
(Punkt A och Punkt B) samt en rektangulär tvärsektion under 
Sjöbergsvägen (Punkt C).  

Punkt A 

Punkt A ligger vid en kulvert som går under en mindre väg mellan 
Klippan och Spånlöt (tabell 3). Flödesberäkningen som gjordes för en 
nivåskillnad på 0,1 m ger flödet 2,1 m3/s. 

Punkt B 

Punkt B ligger vid en kulvert som går under en mindre väg mellan Ösby 
och Bergsätra (tabell 3). Flödesberäkningen som gjordes för en 
nivåskillnad på 0,1 m ger flödet 1,2 m3/s. 

Punkt C 

Punkt C ligger där Näfsån rinner under Sjöbergsvägen, genom en 
rektangulär tvärsektion (tabell 4). Flödesberäkningen som gjordes för en 
nivåskillnad på 0,1 m ger flödet 4,9 m3/s. 

3.2. Högvattenföringar vid olika tidpunkter på året 
Höga flöden kan uppstå av olika anledningar under olika delar av året, 
nedan presenteras kort hur det ser ut för Åkerströmmen. 

 Vårflod 3.2.1.
Under våren då snötäcket smälter har flödena i Åkerströmmen oftast 
nått årets högsta. Med metoden beskriven i avsnitt 2.4.4 har 
parametrarna för snösmältning samt avrinning bestämts till 

ksmält = 3.17 mm/(dygn* °C)  

kavrinning = 0.094 dygn-1  

 Höstflod 3.2.2.
Under hösten mättas marken och nederbörd som faller kommer i allt 
större utsträckning rinna av på ytan, översvämningen i Arvika år 2000 
inträffade under hösten. SMHI gör bedömningen att höstfloderna i 
Stockholms län kommer bli större i takt med att klimatförändringarna 
fortgår (Stensen, et al., 2010).  

  Tabell 3. Resultat från mätningar vid Mörbytorpsvägen (Kyrkån), punkt A och 
  punkt B (Näfsån). 

 
      
 
 
 
 
 

Tabell 4. Resultat från mätningar vid punkt C, Näfsån samt resultat för beräkning 
(kursivt) enligt avsnitt 2.3. 

 

Plats Form Yta Längd Radie Mannings 
tal  

Hastighet Flöde Nivåskillnad 

Kyrkån 

(Mörby) 

Cirkulär Korrugerad 
falsad plåt 

12 m  0,78 
m 

45 m
1/3

/s 1,0 m/s 1,9 
m/s 

0,05 – 0,01 
m/s 

Punkt 
A 

Cirkulär Korrugerad 
falsad plåt 

7,7 m 0,8 m 45 m
1/3

/s 1,05 m/s 2,1 

m/s 
- 

Punkt 
B 

Cirkulär Korrugerad 
falsad plåt 

5,7 m 0,6 m 45 m
1/3

/s 1,05 m/s 1,2 

m/s 
- 

Form Yta Längd Höjd Bredd Mannings 
tal 

Hastighet Flöde 

Rektangulär Skrovlig 
sten 

6,9 m 1,6 m 2,8 m 45 m
1/3

/s 1,1 m/s 4,9 

m/s 
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 Intensiva sommarregn 3.2.3.
I Vallentuna är det framför allt under sensommaren som SMHI har 
uppmätt de största nederbördsmängderna. Som exempel kan nämnas år 
2008 då 97 mm regn föll på sex dagar eller år 2001 då 55 mm regn föll på 
bara en dag.  

3.3. Frekvensanalys 
Nedan redovisas resultaten av frekvensanalysen. Varje punkt har 
analyserats med tre olika ingångsdata enligt beskrivning i avsnitt 2.4 och 
med två olika frekvensanalysmetoder, se avsnitten 2.4.2 och 2.4.2. 

 Kyrkån  3.3.1.
Kulvert under Mörbytorpsvägen (tabell 5), avrinningsområdets storlek: 
17 km2. Stor diskrepans mellan de två modellerade  

 Näfsån 3.3.2.
Frekvensanalys är utförd för punkt B som visat sig vara den trångaste 
sektionen i systemet (tabell 6), avrinningsområdets storlek till denna 
punkt: 28 km2. 

Medelvärde för 5-årsflödet: 1,7 m3/s. För att kunna tappa av 1,7 m3/s 

krävs en nivåskillnad på 0,21 m före och efter kulvert. 

3.4. Följder av stigande vattennivåer 
Under smältningsperioden 2011 kunde ett antal konsekvenser av den 
höga vattenföringen noteras och dokumenteras. 

 Kyrkån 3.4.1.
Storsjöns nivå varierar under året, den står högt under våren och lågt 
under sommaren, en ungefärlig utbredning kan ses i figur 3. 

Banvallen söder om Lindholmen 

 Här steg Storsjön ända upp till banvallen där Roslagsbanan går och 
dränkte nästan helt gång- och cykelvägen som löper parallellt med 
tågspåret (fig. 6).  

År 2010 låg delar av gång- och cykelvägen under 5 cm vatten (Renman, 
muntl. uppg.). 

Vad gäller säkerheten för tågbanan beror den på det underliggande 
materialet, är det lera bör situationen vara under kontroll men om det är 
torv är det värre. Under banvallen finns det gamla rustbäddar men i 
dagsläget är det oklart exakt var dessa befinner sig. Indikationer finns på 
att spåret ”ligger och flyter” (Segerman, 2011). 

Vid Storstockholms lokaltrafik är man bekymrad över situationen med 
det höga vattenståndet. Hösten 2011 inleds prospektering för en  

 
 
   

 
 
 
 
 
 

 

 
   
   

 

Metod och frekvens 

 

SMHI, modellerat SMHI, uppmätt Eget modellerat 

Gumbel 5-årsflöde 0,9 m
3
/s 2,4 m

3
/s 1,2 m

3
/s  

Pearson III 5-årsflöde 0,9 m
3
/s 2,2 m

3
/s 1,1 m

3
/s 

Gumbel 20-årsflöde 1,3 m
3
/s 3,6 m

3
/s 1,6 m

3
/s 

Pearson III 20-årsflöde 1,2 m
3
/s 3,0 m

3
/s 1,4 m

3
/s 

Gumbel 100-årsflöde 1,7 m
3
/s 4,8 m

3
/s 2,0 m

3
/s 

Pearsson III 100-årsflöde 1,5 m
3
/s 4,0 m

3
/s 1,6 m

3
/s 

Tabell 5. Resultat av frekvensanalys, Kyrkån 
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   Tabell 6. Resultat av frekvensanalys, Näfsån, punkt B. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
. 
eventuell utbyggnad till dubbelspår på sträckan, då kommer också 
situationen med höga vattenstånd att ses över (Segerman, 2011). 

Fastighet i närheten av Kyrkån 

Lillsjöns utbredning nådde ända upp till tomten på en fastighet som 
ligger några hundra meter från huvudfåran (fig. 7). 

Vasalundsvägen 

En bit av sträckan var mycket nära att bli helt täckt av vatten. 
Sättningarna i vägen beror sannolikt på en svag strömning genom 
vägbanken (fig. 8). 

Kvarteret Ryan 

Runt kvarteret Ryan löper ett dike som på ena sidan fungerar som ett 
magasin och på det andra som transportled för vattnet ner mot Storsjön 
(fig. 9). Kvarteret dräneras genom dräneringsrör (fig. 10). Kring kvarteret 
blev det under våren 2011 väldigt blött och någon hade satt in en mindre 
pump för att få undan vatten från sin mark (fig. 11). 

Nedanför kulvert under Mörbytorpsvägen 

Vid besök den 11 april 2011 var det rikligt med vass i stora delar av diket 
nedanför kulverten (fig. 12). Detta är ingen följd utan snarare en möjlig 
orsak till höga nivåer. 

 

 

Metod och frekvens 

 

SMHI, modellerat SMHI, uppmätt Eget modellerat 

Gumbel 5-årsflöde 1,4 m
3
/s  1,8 m

3
/s 2,0 m

3
/s 

Pearson III 5-årsflöde 1,4 m
3
/s  1,6 m

3
/s 1,9 m

3
/s 

Gumbel 20-årsflöde 2,0 m
3
/s  2,6 m

3
/s 2,6 m

3
/s 

Pearson III 20-årsflöde 1,8 m
3
/s  2,2 m

3
/s 2,3 m

3
/s 

Gumbel 100-årsflöde 2,6 m
3
/s  3,5 m

3
/s 3,4 m

3
/s 

Pearsson III 100-årsflöde 2,2 m
3
/s  2,9 m

3
/s 2,7 m

3
/s 

Figur 6. Storsjön möter Roslagsbanan, 11 april 2011 
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Figur 7. Översvämmad tomt, Kyrkån, 11 april  
2011 

 

Figur 8. Vasalundsvägen, Lindholmen, 11 april 2011 

Figur 9. Dike vid Kvarteret Ryan, 
Lindholmen, 4 april 2011 
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 Näfsån 3.4.2.
Utmed Näfsån översvämmas ett antal åkermarker (fig. 12). Detta gäller 
både mellan punkt A och punkt B samt mellan punkt B och punkt C. 
Den rektangulära tvärsektionen vid punkt C blev dock inte fylld utan 
kunde klara en ytterligare höjning av vattennivån med 20 cm.  

Då åkermarker blir översvämmade och mättade under vårfloden 
försenas tidpunkten då bönder kan börja bruka dem. Detta får negativa 
följder både då marken används som odlingsmark och då den används 
som betesmark (Roslund et al., 2009). 

  

Figur 10. Dräneringsrör, kvarteret Ryan, 
Lindholmen, 4 april 2011 

Figur 11. 
Pumpning 
pågår, 
Lindholmen, 4 
april 2011 
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Vattennivåerna i Näfsån och Kyrkån förändrats i motsatt riktning mellan 
tidpunkterna för två fältbesök 4 april och 11 april. I Kyrkån stod vattnet 
betydligt högre 11 april medan det motsatta förhållandet rådde för 
Näfsån, där hade nivåerna istället sjunkit betydligt.  

4. ANALYS OCH DISKUSSION 

4.1. Kyrkån 
Det finns anledning att misstänka att det dåligt rensade diket kring 
passagen under Mörbytorpsvägen påverkar flödeshastigheten i diket. Ett 

Figur 12. Dike strax nedanför kulvert under 
Mörbytorpsvägen, Kyrkån, 11 april 2011 

Figur 13. Översvämmad åker mellan punkt B och punkt C, 
Näfsån, 4 april 2011 
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flöde på 1,9 m3/s beräknades vid 0,1 m dämning. Detta flöde skulle 
enligt frekvensanalys baserad på både modellering gjord av SMHI eller 
enligt metoden beskriven i avsnitt 2.4.4 aldrig överskridas, med undantag 
för 100-årsflödet enligt den senare metoden (2,05 m3/s). Vid fältbesöket 
11 april 2011 låg nivåskillnaden inom intervallet 0,05 – 0,1 m och flödena 
var mindre än år 2010 (Erik Renman, muntl. uppg.). När vi sen tittar på 
SMHI:s beräknade flöden för Kyrkån och efter omskalning enligt avsnitt 
2.4.1 ser vi att det högsta flödet år 2010 var 1,3 m3/s. Detta sammantaget 
skulle alltså innebära en kapacitetsminskning på runt 30 %. Felkällor till 
trots bör det stå utom rimligt tvivel att den uteblivna rensningen av diket 
påverkar stort.  

Det är värt att notera hur de med ekvation (6) omskalade värdena från 
Bergshamra radikalt skiljer sig, både från SMHI:s modellerade värden 
och från de enligt avsnitt 2.4.4 modellerade värdena (tabell 5). Detta trots 
att dessa samma mätningar använts för att kalibrera den senare modellen. 
Avvikelsen ligger sannolikt i konstanten α. Bergshamras och Kyrkåns 
form är olika och därmed valdes α olika, en konstant som är mycket svår 
att bestämma men där små skillnader får stora utslag. Storsjöns inverkan 
på val av α kan ha underskattats, det bekräftar också den fördröjning av 
vattennivåns sjunkande i Kyrkån jämfört med i Näfsån. Dessutom var 
flödena mycket höga under 1980-talet vilket möjligtvis gör urvalet skevt. 
Liten vikt bör av dessa anledningar läggas vid just de resultaten. En 
misstanke om att SMHI:s beräknade data är något låga är dock på sin 
plats.  

4.2. Näfsån 
Kulverten i punkt B är troligen underdimensionerad. Redan 5-årsfloden 
överskrider långt värdet för tappningskapaciteten vid 0,1 meters 
nivåskillnad och orsakar översvämning högre upp. 

Vad gäller översvämningarna mellan punkt B och punkt C beror de inte 
på någon specifik trång passage utan antagligen på att Garnsvikens nivå 
ökar när flödena inom hela Åkerströmmen ökar. Detta gör att det 
dämmer upp genom Näfsån och orsakar översvämningar. 

4.3. Möjliga åtgärder 
Att det sker oönskade översvämningar inom Åkerströmmen har kunnat 
konstateras. Nu är frågan vilka åtgärder som skulle kunna sättas in och 
om dessa kan föra med sig oönskade konsekvenser för andra områden.  

 Kyrkån 4.3.1.
En första och enkel åtgärd är att kontinuerligt se över dikesrensningen. 
Särskilt gäller detta sträckan nedanför kulverten som går under 
Mörbytorpsvägen. Ur vattenföringssynpunkt bör målet vara att 
maximera det potentiella flödet genom den utformning som finns idag.  

Att rensa bort vass och därmed öka strömningshastigheten nedanför 
kulverten gör att vattnet rinner undan fortare och därmed att 
nivåskillnaden före efter röret ökar. Om ekvation (5) och (1) studeras ses 
då att hastigheten och därmed flödet genom röret ökar. 

Det kan dock finnas negativa följder med att rensa upp i diket. Som 
nämndes i inledningen gynnas den biologiska mångfalden av våtmarker. 
Därför bör de diken i området som inte ger upphov till skadlig dämning 
låtas växa igen i större utsträckning. Vidare bör vass och buskar som 
växer just intill diket låtas vara kvar. 

Situationen med Roslagsbanans banvall bör verkligen studeras närmare. 
Enligt Lars Segerman (muntl. uppg.) kommer det också att ske under 
prospekteringen inför en utbyggnad till dubbelspår. 
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En betydligt mer omfattande åtgärd för att sänka nivåerna som uppstår 
till följd av Storsjöns utbredning är att ändra utformningen hela vägen 
ner mot fallen vid Söderby, det vill säga att schakta. Detta är en stor 
investering och skulle med största sannolikhet dessutom kräva en 
dämmande konstruktion vid utloppet efter Storsjön och Lillsjön för att 
dessa inte ska torrläggas under sommaren. En dylik åtgärd 
rekommenderas inte. 

Istället för att utföra åtgärder för att öka flöden kan istället något göras 
för att hålla undan vatten från ömtåliga platser genom att bygga vallar. 
Möjligen skulle detta kunna vara effektivt vid Roslagsbanan. 

 Näfsån 4.3.2.
Vad gäller Näfsån är det svårare att direkt se några lätta åtgärder att sätta 
in. Hur skadliga de översvämningar som drabbar området går utanför 
vad den här studien lyckats konstatera. Men eftersom Garnsvikens nivå 
påverkar Näfsån och Garnsviken tappas av genom Åkers kanal är det 
viktigt att avtappningen där sköts på ett bra sätt och med snabb respons 
vid högre flöden eller stora nederbördsmängder. Att tappningen är 
välfungerande har naturligtvis betydelse för hela Åkerströmmen, inte 
bara för Näfsån.  

4.4. Vidare forskning 
Vad som helt saknas är faktiska flödesmätningar i området, data är 
framtagen med hjälp av SMHI:s data för nederbörd, data som inte heller 
de är mätta inom Åkerströmmen utan i omgivande områden. Vad gäller 
de områden som studerats rekommenderas en mätning i Kyrkån från 
Storsjön och hela vägen ner till anslutningen till Helgöån, flera områden 
ligger på gränsen till att bli översvämmade med relativt obekväma 
konsekvenser som följd. Att få en koppling mellan flöden och 
vattennivåer skulle vara oerhört värdefullt för att kunna göra närmare 
prediktioner av konsekvenser vid olika flöden. 

Ett nästa steg för att närmare undersöka dämningen ovanför kulverten 
under Mörbytorpsvägen är att beräkna flödeskapaciteten nedanför 
eftersom en dämning där fortplantar sig uppåt Storsjön och Lillsjön. Hur 
mycket skillnad gör en rensning av diket? Det vore också på sin plats att 
studera förhållandena ovanför kulverten i större utsträckning än vad som 
gick att göra under denna studie.  

I den här rapporten har analyserats vilka flöden som ger upphov till 
dämningar i vattendragen. Den har också tagit upp vilka konsekvenser 
detta får. Däremot har inte ett visst flöde kopplats till en viss följd, något 
som vore högst intressant att göra. Det skulle då bli lättare att besluta om 
med vilken återkomsttid man är beredd att acceptera olika konsekvenser. 

En aspekt som inte behandlats men som bevittnades under fältarbetet i 
samband med denna rapports skrivande är isproppar i kulvertar. Dessas 
negativa inverkan på flödeskapacitet är sannolikt mycket hög och skulle 
kunna rendera en kraftigt ökad risk för översvämningar på områden där 
man inte räknat med det.  

Vad gäller Kyrkån behandlas i denna rapport endast delen från och med 
Storsjön fram till fallet vid Söderby. Det är viktigt att tänka på att en 
åtgärd någonstans i ett avrinningsområde får konsekvenser för de delar 
som ligger nedanför. Vad skulle en åtgärd vid Mörbytorpsvägen få för 
konsekvenser för områdena kring Frösunda och ner mot anslutningen 
till Helgöån? Som det är nu fungerar den långsamma avrinningen från 
Storsjön som en buffert för områdena nedanför. Översvämmade marker 
noterades under fältarbetet just kring Frösunda men har alltså inte varit 
underlag för denna studie. I förlängningen behöver alla passager ner till 
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utloppet genom Åkers kanal analyseras på samma sätt, ska åtgärder sättas 
in är det mycket viktigt att på ett tidigt stadium behandla hela 
Åkerströmmen som ett system, detta för att undvika obehagliga 
överraskningar till följd av åtgärderna. 

En utredning kring var det är nödvändigt att öka flödena och var ett 
långsammare flöde kan tillåtas eller till och med uppmuntras är på sin 
plats. I slutändan är det ett politiskt beslut som avgör hur 
landanvändningen ska se ut men den bör baseras på en vetenskaplig 
grund. Detta kräver ett heltäckande arbete inom flera discipliner och 
inom större delar av Åkerströmmen än vad denna studie behandlat. 

5. SLUTSATS 

Med enkla metoder har flera viktiga resultat kunnat uppnås gällande det 
aktuella vattenföringsläget i Åkerströmmen. Tack vare en modellering av 
data insamlade från olika platser kring området kunde en 48 år lång 
flödesserie konstrueras. Med dennas hjälp gick det sedan att göra en 
frekvensanalys med god tillförlitlighet. Att det inom Åkerströmmen finns 
platser där vatten når nivåer som skadar människans infrastruktur har 
konstaterats, samt att avrinningskapaciteten inte är dimensionerad för de 
flöden som kan väntas. Samtidigt är det inte så enkelt att bara öka 
flödeskapaciteten. Biologisk mångfald och minimering av näringsläckage 
gynnas av våtmarker och längre uppehållstider i vattendragen. En god 
strategisk planering för vilka områden som lämpar sig för ökad 
respektive minskad flödeskapacitet är därför önskvärd för att tillgodose 
olika samhälls- och miljöbehov.  
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