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SUMMARY  

The climate on earth is changing. This will lead to new weather condi-
tions where more intensive storm events are known as a possible out-
come. To lower the risk for and consequences from flooding due to 
these storm events, it is important to analyse how different areas can be 
affected by increased flows. Therefore flood mapping has come to be an 
important part of urban planning.  

In the context of flood mapping, information about the shape of the part 
of the cross-section which is below the water surface is seen as essential 
in order to predict water levels. However, the process of acquiring such 
information can often be both time consuming and expensive. There-
fore, with the stream Väsbyån as a study area, the aim of this study was 
to investigate the importance of the shape of cross-sections in relation to 
the Manning coefficient when estimating water levels due to high and ex-
treme flows.  

To perform the study, flow data and elevation data for the area was used. 
The aim was then evaluated by using the hydraulic modelling software 
HEC-RAS. In the program two fictive cross-sections were created, one 
triangular and one rectangular. These were then calibrated to correspond 
to a known water surface level and flow from the studied area. Thereaf-
ter different extreme flows and Manning coefficients were simulated in 
the program in order to evaluate their importance.  

From the study it was concluded that information about the shape of the 
part of the cross-section which during normal flow is covered by water, 
is not necessary in order to predict water levels due to high and extreme 
flows. The shape of the cross-section could further be concluded as less 
important than small changes of the Manning coefficient.  

If the results in this study can be generalised it would be possible to sim-
plify the process of flood mapping. In addition a generalisation could al-
so lead to that resources, which today is used to acquire information 
about the shape of the cross-section, instead could be used to investigate 
other uncertain parameters in the hydraulic modelling process, as for ex-
ample the Manning coefficient. This could in turn result in more accu-
rate estimations of future flood risks which thus in turn enables more 
adequate planning of societies.  
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ABSTRACT  

Idag ses information om tvärsektionens geometri under vattenytan som vital för att 
kunna utföra översvämningskarteringar. Att ta fram sådan information kan dock 
många gånger vara en både tids- och resurskrävande process, varför det är intressant 
att undersöka möjligheterna av att förenkla denna del av översvämningskarteringen. 
Med Väsbyån som studieområde syftade denna studie därför till att undersöka hur vik-
tig tvärsektionens geometri under vattenytan är, i förhållande till Mannings tal, för 
möjligheten att förutspå vattenstånd vid större flöden än normalflödet. Detta gjordes 
genom att i modelleringsprogrammet HEC-RAS skapa två fiktiva tvärsektionsformer, 
en rektangulär och en triangulär, vars dimensioner anpassades efter ett känt flöde och 
vattenstånd. Därefter simulerades olika extremflöden för de två olika tvärsektionsfor-
merna vid olika Mannings tal. Resultaten gav att tvärsektionens geometri under vat-
tenytan spelade en obetydlig roll för möjligheten att förutspå vattenstånd vid extrem-
flöden. Studien visade även att tvärsektionens geometri under vattenytan var av 
mindre betydelse än små variationer i Mannings tal. Om det från framtida studier visas 
möjligt att generalisera dessa resultat skulle resurserna som idag läggs på att mäta in 
tvärsektionens geometri under vattenytan istället kunna läggas på att i större utsträck-
ning undersöka andra osäkra parametrar i hydrauliska modeller, som att exempelvis 
mer noggrant kartera Mannings tal. 

Nyckelord: Översvämningskartering, hydraulisk modellering, HEC-RAS, tvär-
sektion, Mannings tal, förenkling. 

1. INLEDNING  

Världen står idag inför ett klimat i förändring. Denna förändring kom-
mer att leda till nya väderförhållanden, där olika regioner kan komma att 
påverkas på olika sätt. Mer intensiva och frekventa skyfall nämns som ett 
nytt, möjligt väderförhållande, vilket kommer öka risken för översväm-
ningar. Detta kan medföra att områden som idag inte är hotade av över-
svämningsrisker kan komma att bli det i framtiden (Jiang et al., 2007). 
För att kunna planera samhällen och göra beredskapsplaner för nödsitu-
ationer är det högst väsentligt att veta hur områden kan komma att på-
verkas av både nutida och framtida väderförhållanden. I denna kontext 
är det viktigt att poängtera betydelsen av översvämningskartering (Skel-
ton och Panda, 2009, Manfreda et al., 2011). I Sverige har därför Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), till följd av EU-
direktiv 2007/60/EG, utsetts att för varje vattendistrikt utföra prelimi-
nära översvämningskarteringar (SFS 2009:956). 

Ett ökat fokus på klimatförändringar och dess konsekvenser har bland 
annat medfört att frågor rörande hur den hydrologiska cykeln kommer 
att påverkas i ett förändrat klimat fått ökad uppmärksamhet (Xu et al., 
2005). Detta har, tillsammans med förbättrade tekniker för datainsamling 
och ökad tillgänglighet till programvaror som kan ta hand om dessa data, 
lett till att så väl antalet modeller för att göra översvämningskarteringar 
som dess komplexitet ökat (Apel et al., 2006). Dessa komplexa modeller 
kan dock ha svårt att hantera alla de osäkerheter som är kopplade till 
modelleringsprocessen (Di Baldassarre et al., 2010). Därför kan det ifrå-
gasättas hur väl anpassade dessa komplexa modeller är för studier om 
framtida förhållanden, som kan anses inrymma många osäkerheter. 
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Fig. 1. Principiell bild över en tvärsektion. 

En del i processen kring att göra översvämningskarteringar, som kan 
vara både kostsam och tidskrävande, är att samla in information om tvär-
sektionens geometri under vattenytan (Schäppi et al., 2010 och Tate et 
al., 2002), representerad av den svarta prickade linjen i figur 1. Figur 1 vi-
sar också att tvärsnittsarean vid normalflöden (arean under den gula 
streckade linjen) är tydligt mindre än tvärsnittsarean vid extremvattenfö-
ring (totala arean under den röda streckade/prickade linjen). Det kan 
därför ifrågasättas hur viktigt det är att mäta in tvärsektionens geometri 
under vattenytan för att göra prognoser om vattenstånd vid extremvat-
tenföring. Som ett led i att förenkla processen kring översvämningskarte-
ring har denna studie därför fokuserats på att studera vilken betydelse 
tvärsektionens geometri under vattenytan har för möjligheten att förut-
spå vattenstånd till följd av olika hög- och extremflöden. En principstu-
die har följaktligen gjorts för Väsbyån, som är ett av de vattendrag som 
karterats av MSB. 

1.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att studera om det är möjligt att förenkla ar-
betet med översvämningskartering genom att utvärdera betydelsen av 
tvärsektionens geometri under vattenytan, för en sådan studie. 

1.1.1. Frågeställningar 

 Hur stor inverkan har tvärsektionens geometri under vattenytan för 
möjligheten att förutspå vattenstånd i Väsbyån vid extremflöden mot-
svarande de med återkomsttider på 5, 10, 25, 50 och 100 år? 

 Hur ställer sig detta i förhållande till osäkerheter i Mannings tal?  

2.  TEORETISK BAKGRUND -  ÖVERSVÄMNINGSKARTERING  

För att kunna förenkla översvämningskartering måste processen studeras 
närmare. Med översvämningskartering menas här en process som syftar 
till att bestämma vilka områden som kan tänkas bli översvämmade i 
samband med höga flöden i ett vattendrag (Di Baldassarre et al., 2010). 
Processen består av tre delar: Först en hydrologisk modell – som visar på 
hur mycket vatten som kan förväntas komma in i systemet i form av ett 
flöde, sedan en hydraulisk modell – som omvandlar detta flöde till ett 
vattenstånd och slutligen en modell som karterar det översvämmade om-
rådet till följd av detta vattenstånd (Räddningsverket, 2007).  

För denna studie finns det viktiga delar att lyfta fram om framför allt 
hydrologisk och hydraulisk modellering inom översvämningskartering. 
En viktig faktor inom hydrologisk modellering är olika flödens åter-
komsttid. Med återkomsttid menas den tid det sannolikt är mellan två 
flöden av samma storlek (Salas et al., 2013). För att ta reda på återkomst-
tider används generellt vattenföringsstatistik från det studerade området. 
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Om det inte finns tillräckligt lång dataserie för de återkomsttider som ska 
studeras används vattenföringsstatistiken istället för att extrapolera fram 
återkomsttiderna (Räddningsverket, 2007).  

Syftet med hydraulisk modellering är att analysera vattnets strömning, 
både i rör och öppna kanaler. I och med att vatten beter sig olika bero-
ende på om det strömmar i rör eller med fri vattenyta måste detta tas i 
beaktande vid hydrauliska beräkningar (Häggström, 2009). I denna studie 
kommer endast hydraulisk modellering med fri vattenyta utföras varför 
endast detta kommer att diskuteras vidare. För hydraulisk modellering 
med fri vattenyta finns det ett antal olika modeller, med olika komplexi-
tet och noggrannhet (Brandt, 2005). Valet av modelleringsprogram för 
den här studien kommer vidare diskuteras under rubriken ”Hydraulisk 
modellering i HEC-RAS”. 

Två viktiga faktorer inom hydraulisk modellering är topografin i det stu-
derade området och information om Mannings tal. Vad gäller topografin 
kan denna information införskaffas genom laserskannad höjddata. Dessa 
data ger information om mark- och vattenytans läge i ett område men 
ingen information om topografin under vattenytan. Detta blir problema-
tiskt i sammanhanget med att ta fram topografisk information för hyd-
raulisk modellering, som även behöver information om själva flodfåran 
under vattenytan. Därmed krävs ytterligare information än bara lasers-
kannad höjddata för att utföra en hydraulisk modellering. Denna inform-
ation samlas ofta in genom dels ritningar över broar och kulvertar, om 
sådana finns i området, och dels fältbesök, vilket kan vara både tidskrä-
vande och kostsamt att utföra (Schäppi et al., 2010 och Tate et al., 2002).  

Vad gäller Mannings tal är detta en parameter som beskriver bottenytans 
råhet och därmed påverkar hur lätt vattnet kan flöda genom vattendra-
get. När det finns information om kända vattennivåer och flöden kan 
dessa användas för att kalibrera fram Mannings tal. När information om 
tidigare vattenstånd inte finns att tillgå, kan alternativ istället vara att an-
vända schablonvärden som kalibrerats fram för liknande vattendrag, eller 
helt enkelt prova olika Mannings tal och undersöka vilken effekt dessa 
ger och därigenom försöka komma fram till ett troligt värde på Man-
nings tal (Brunner, 2010a).  

2.1. Hydraulisk modellering i HEC-RAS 
I linje med det övergripande målet för denna studie, att förenkla proces-
sen kring översvämningskartering, var det viktigt att använda en förhål-
landevis enkel programvara i den här studien. Därmed ansågs endimens-
ionella programvaror vara lämpliga, vilka enbart beräknar strömning 
längs med ett vattendrag och inte tar hänsyn till plötsliga geometriska 
förändringar av vattendraget, som flerdimensionella analyser gör. Dessu-
tom har endimensionella program visats kunna ha större tillförlitlighet till 
följd av lägre krav på indata vilket ger mindre risk för felkällor (Brandt, 
2009). Det finns ett flertal endimensionella programvaror som skulle 
kunna vara lämliga för denna studie. Ett av dessa program är HEC-RAS 
(The Hydrologic Engineering Center’s River Analysis System) som an-
vänds världen över. Faktorer som medförde att HEC-RAS valdes som 
modelleringsprogram för den här studien var att det är ett välanvänt och 
förhållandevis enkelt program. Dessutom är programmet fritt för ned-
laddning vilket också var en betydande faktor i valet. Programmet är vi-
dare, genom tilläggsfunktionen HEC-GeoRAS, kompatibelt med GIS-
programmet ArcMap, vilket också ansågs viktigt för möjligheten att på 
ett enkelt sätt kunna visualisera resultaten (Brunner, 2010a; Brunner, 
2010b).  
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HEC-RAS kan hantera både stationär och icke-stationär strömning. I 
den här analysen sker dock inga variationer i varken vattenstånd, tryck el-
ler hastighet över tid varför endast stationära beräkningar i HEC-RAS 
kommer diskuteras vidare. För att utföra de stationära beräkningarna an-
vänder HEC-RAS energiekvationen som grund, där vattenstånd beräk-
nas för definierade tvärsektioner längs vattendraget. Energiekvationen 
definieras enligt följande:   

𝑍2 + 𝑌2 +
𝑎2𝑉2

2

2𝑔
= 𝑍1 + 𝑌1 +

𝑎1𝑉1
2

2𝑔
+ ℎ𝑒  

𝑍1, 𝑍2 =        𝑁𝑖𝑣å𝑛 𝑓ö𝑟 𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑣𝑖𝑑   

                         𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 1 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 2 (𝑚)  

𝑌1, 𝑌2 =          𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑗𝑢𝑝 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 1 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 2 (𝑚)  

𝛼1𝑉1
2

2𝑔
,

𝛼2𝑉2
2

2𝑔
= 𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 1    

                         𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 2 (𝑚)  

𝛼 =                 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛 (−)  

𝑉1, 𝑉2 =          𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 ö𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 1   

                         𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 2 (𝑚 𝑠⁄ )   

𝑔 =                 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑚 𝑠2⁄ )  

ℎ𝑒 =               𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑚)  

En illustration över dessa termer visas i figur 2. Från information om 
tvärsektionens geometri, om sådan finns att tillgå, kan bottennivån i vat-
tendraget utläsas. Genom information om också flödet och vattnets has-
tighet över den specifika tvärsektionen är det också möjligt att beräkna 
tvärsnittsarean, genom sambandet: 

𝐴 =
𝑄

𝑉
   

𝐴 =                 𝑇𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑚2)   

𝑄 =                 𝐹𝑙ö𝑑𝑒 (𝑚3

𝑠⁄ )  

𝑉1, 𝑉2 =          𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 ö𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 1   

                         𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 2 (𝑚 𝑠⁄ )   
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Fig. 2. Illustration av termerna i energiekvationen (Brunner, 2010a).  

Från framräknad tvärsnittsarea är det sedan möjligt att bestämma vatten-
djupet för tvärsektionen (Brunner, 2010a). Vidare måste hastighetshöj-
den beräknas med hjälp av medelhastigheten. Hastighetshöjden är nor-
malt inte konstant över tvärsnittet, varför korrektionsfaktorn α införs. 
Denna faktor beror av tvärsektionernas form och råhet och kan upp-
skattas från tabellerade värden (Häggström, 2009).  

Energiförlusterna mellan sektionerna utgörs dels av friktionsförluster 
och dels av förluster till följd av förträngning och expansion av flodfåran 
(Brunner 2010a). Den största delen av förlusterna utgörs av friktionsför-
luster som beräknas med hjälp av Mannings ekvation: 

𝑄 = 𝐴𝑛 𝑀 𝑅𝑛
2/3

 𝑆𝑏
1/2

   

𝑄 =                 𝐹𝑙ö𝑑𝑒 (𝑚3

𝑠⁄ ) 

𝐴𝑛 =               𝑇𝑣ä𝑟𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑣å𝑡𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 

𝑀 =                𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑎𝑙 (𝑚
1

3⁄  
𝑠⁄ ) 

𝑅𝑛 =               𝐻𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛 =  
𝐴𝑛

𝑃𝑛
⁄  (𝑚) 

𝑃𝑛 =                𝑉å𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛 (𝑚) 

𝑆𝑏 =               𝐵𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 (−) 

Genom att förkorta båda sidor med An fås följande: 

𝑉 = 𝑀 𝑅𝑛
2/3

 𝑆𝑏
1/2

  

𝑉 =                𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ö𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 (𝑚
𝑠⁄ )  

𝑀 =                𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑎𝑙 (𝑚
1

3⁄  
𝑠⁄ ) 

𝑅𝑛 =               𝐻𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛 =  
𝐴𝑛

𝑃𝑛
⁄  (𝑚) 

𝑃𝑛 =                𝑉å𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛 (𝑚) 

𝑆𝑏 =               𝐵𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 (−)  



Jannike Sondal  TRITA-VDT-2014-01 14/01 

 

6 

Genom att arrangera om ovanstående ekvation gäller följande samband: 

𝑆𝑏 =
𝑉2

𝑀2𝑅𝑛

4
3⁄
   

Samtidigt gäller också att: 

𝑆𝑏 =
ℎ𝑓

𝐿
        ℎ𝑓 = 𝑆𝑏𝐿 

𝑆𝑏 =               𝐵𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 (−)  

ℎ𝑓 =               𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 (𝑚)  

𝐿 =                 𝐿ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 ö𝑣𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑙𝑘𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛   

                        𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑠 (𝑚)  

Detta samband gäller vid likformig strömning. Om strömningen inte är 
likformig beräknas friktionsförlusterna istället genom: 

ℎ𝑓 =
𝑉𝑚

2 𝐿

𝑀2𝑅𝑚

4
3⁄
  

ℎ𝑓 =               𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 (𝑚)  

𝑉𝑚 =              𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ö𝑣𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑣å 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑛𝑎   

                             =
𝑉1+𝑉2

2
 (𝑚

𝑠⁄ )  

𝐿 =                 𝐿ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 ö𝑣𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑙𝑘𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛   

                        𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑠 (𝑚)  

𝑀 =                𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡𝑎𝑙 (𝑚
1

3⁄  
𝑠⁄ ) 

𝑅𝑚 =               𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑛 ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑓ö𝑟  

                              𝑑𝑒 𝑡𝑣å 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑛𝑎 = (

𝐴𝑛1
𝑃𝑛1

+
𝐴𝑛2
𝑃𝑛2

2
) (𝑚) 

𝑃𝑛 =                𝑉å𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛 (𝑚) 

De totala energiförlusterna mellan sektionerna kan slutligen beräknas ge-
nom följande ekvation: 

ℎ𝑒 = ℎ𝑓 + 𝐶 |
𝛼2𝑉2

2

2𝑔
−

𝛼1𝑉1
2

2𝑔
|     

ℎ𝑒 =              𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛 (𝑚)  

ℎ𝑓 =               𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 (𝑚)  

𝐶 =                𝐾𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑡𝑟ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 − 𝑜𝑐ℎ   

                        𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 (−)  
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𝛼1𝑉1
2

2𝑔
,

𝛼2𝑉2
2

2𝑔
= 𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 1   

                         𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 2 (𝑚)  

𝛼 =                 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛 (−)  

𝑉1, 𝑉2 =          𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 ö𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 1   

                         𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 2 (𝑚 𝑠⁄ )   

𝑔 =                 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑚 𝑠2⁄ )  

Koefficienten för förträngnings- och expansionsförlusten definieras uti-
från hur tvärt vattendragets bredd anses minska respektive öka mellan 
tvärsektionerna. Värdet på koefficienterna ligger mellan 0 och 1 där ett 
högre värde innebär tvärare förändringar av bredden (Brunner, 2010a). 

2.1.1. Data som behövs för simulering i HEC-RAS 

För att kunna utföra en enkel stationär flödessimulering i HEC-RAS 
krävs information om vattendragets och flodslätternas geometri och data 
om den stationära strömningen. Den geometriska informationen består 
av tvärsektioner, vilka är linjer definierade vinkelrätt mot det studerade 
vattendraget. Dessa tvärsektioner beskriver den topografiska variationen 
av både flodslätterna och själva flodfåran (Fig. 1). Varje tvärsektion kan 
maximalt innehålla 500 punkter som beskriver tvärsektionens geometri. 
Vidare består den geometriska informationen även av definierat Man-
nings tal och förträngnings- och expansionskoefficienter för varje tvär-
sektion (Brunner 2010a).  

För data om den stationära strömningen måste det bestämmas om vatt-
net är lugnflytande (subkritisk) eller forsande (superkritisk) (Häggström, 
2009). Detta kan beräknas i HEC-RAS och klassas där in i de tre katego-
rierna: subkritisk strömning, superkritisk strömning eller en blandning av 
dem båda. Vidare måste ett flöde för varje tvärsektion läggas in i pro-
grammet, vanligtvis beräknat genom en hydrologisk modell. Slutligen 
måste också ett randvillkor bestämmas, som exempelvis kan vara natur-
ligt vattendjup. Om naturligt vattendjup råder i en tvärsektion, gäller att 
vattendjupet i tvärsektionen därmed är lika med det naturliga vattendju-
pet. Detta innebär i förlängningen att energilinjens lutning kommer vara 
den samma som bottenlutningen. Genom att definiera bottenlutningen 
kan därmed vattennivån i den första sektionen beräknas med hjälp av 
Mannings ekvation. (Brunner, 2010a). 

3. GENOMFÖRANDE  

Nedan beskrivs hur studien genomfördes och vilka data som behövdes 
för att möjliggöra detta. En diskussion om hur ett alternativt genomfö-
rande hade kunnat påverka studien och hur felkällor kan ha påverkat re-
sultatet presenteras i slutet av detta avsnitt.  

3.1. Områdesbeskrivning och ingångsdata 
Oxundaån är ett av de vattendrag som bedömts vara i risk för översväm-
ning och därmed har MSB utfört översvämningskartering av vattendra-
get. Oxundaån är beläget norr om Stockholm med avrinningsområde 
inom kommunerna Vallentuna, Täby, Sollentuna, Upplands Väsby och 
Sigtuna. Vidare rinner vattendraget mellan Vallentunasjön och Mälaren 
och passerar på sträckan dessutom Norrviken, Edssjön och Oxundasjön 
(Fig. 3). Sträckningen mellan Edssjön och Oxundasjön kallas Väsbyån 
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(Räddningsverket, 2007), vilken varit i fokus för den här studien. 
Väsbyån är drygt 3 km lång och har ett avrinningsområde på strax under 
6 km2 (Länsstyrelsen, 2013). I studien har endast en 700 m lång sträcka 
av Väsbyån studerats som rinner norr ut längs med järnvägen i Upplands 
Väsby (inringat med rött i Fig. 3). Figur 4 visar höjddata över området 
för den studerade delen av Väsbyån. I bilden kan sträckningen för vat-
tendraget skymtas som de lägst belägna punkterna. Som kan ses i figur 4 
går vattendraget genom ett förhållandevis flackt område men med högre 
belägna områden längs sidorna. Den delen av Väsbyån som valdes för 
studien valdes ut då den saknade både broar och kulvertar, vilka ville 
undvikas för att inte inkludera ytterligare felkällor i modellen. I den södra 
delen av området syns dock en bro, belägen över övriga omgivningen. 
Denna bro har dock bedömts så pass hög att den inte kommer ha några 
dämmande effekter vid de studerade flödena för den här studien och har 
därmed inte inkluderats i modellen. 

 

Fig. 3. Översiktlig bild av det studerade området (området för stu-
dien är inringat i rött). 

 

Fig. 4. Höjddata för det studerade området. 
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Från fältstudie i området kunde det konstateras att vattendragets bot-
tenmaterial främst bestod av jord med periodvis viss växtlighet. Då vat-
tendraget är beläget i en svacka kan materialet antas vara kohesivt. Si-
dorna av vattendraget var oftast täckta av vass eller annan vegetation och 
på vissa ställen träd. På översvämningsplanet låg på västra sidan en järn-
vägsbank, medan östra sidan utgjordes dels av gångväg och dels områden 
med vegetation i form av träd. 

För att utföra denna studie har endast data över topografi och flöde från 
den studerade delen av Oxundaån i Upplands Väsby använts. Höjddata 
har erhållits från Lantmäteriet som sedan 2009 arbetat med att utföra la-
serskanning av Sverige. Dessa data ges ut i upplösningen 2x2 m med ett 
medelfel i höjd på cirka 0,1 m och maximalt 0,5 m. Från denna lasers-
kanning skapar Lantmäteriet sedan höjddata beskrivandes den topogra-
fiska variationen av mark- och vattenytans läge (Rönnberg, 2011). Detta 
representeras av den blå heldragna, ljusblå streckade och gula streckade 
linjen i figur 1. Metadata om höjddata finns att tillgå från Lantmäteriet. 
För den här analysen har datumen för laserskanningen för det specifika 
området varit en betydande information för framtagandet av flödesdata. 
För det studerade området skedde laserskanningen den 16-18 april 2011 
(Lantmäteriet, 2013 övr.).   

SMHI gör högupplösta mätningar av flöden i ett antal vattendrag runt 
om i Sverige, bland annat Skällnora station en bit uppströms Väsbyån i 
Oxundaån (den röda punkten i Fig. 3). För de aktuella dagarna för la-
serskanningen har flödesdata för Skällnora station erhållits och presente-
ras i tabell 1. SMHI har dessutom genom frekvensanalys på flödesserier 
för Skällnora station och liknande vattendrag beräknat förväntad storlek 
på flöden med återkomsttid 5, 10, 25, 50 och 100 år för olika punkter 
längs Oxundaån, bland annat för utloppet från Edssjön som visas i Ta-
bell 2 (Carlsson, 2013 muntl.).  

3.2. Beräkning av flöden 
Som ett första steg beräknades flödet för den studerade delen av 
Väsbyån med utgångspunkt från uppmätta flöden från SMHI:s mätstat-
ion i Skällnora för de studerade dagarna (Tabell 1). För att beräkna flödet 
för den studerade sträckan under de aktuella dagarna användes hög- och 
extremflöden för utloppet från Edssjön, framräknade av SMHI (Tabell 
2). Normalt sett skiljer sig extremflöden och normalflöden för två olika 
avrinningsområden åt med en faktor α. Av tabell 2 framgår att förhållan-
det mellan medelflödet och flöden med återkomsttider mellan 5 och 100 
år varierar mellan 2,28 och 2,37 för de två olika avrinningsområdena. 
Flödet i Skällnora under de aktuella dagarna var enligt tabell 1 ungefär 
0,8 m3/s, vilket ligger mellan normal- och 5-årsflödet i Skällnora enligt 
tabell 2.  

För omskalningen från Skällnora station till utloppet från Edssjön an-
vändes skillnaden i flöde mellan dessa två platser enligt följande sam-
band: 

𝑄𝐸𝑋

𝑄𝑆𝑋
=

𝑄𝐸,𝑚𝑒𝑑

𝑄𝑆,𝑚𝑒𝑑
   

Genom att strukturera om i ekvationen fås följande samband: 
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𝑄𝐸,𝑚𝑒𝑑 =
𝑄𝐸𝑋∗𝑄𝑆,𝑚𝑒𝑑

𝑄𝑆𝑋
  

𝑄𝐸𝑋 =           𝐵𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡 𝑋 − å𝑟𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑢𝑡𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑡 𝑓𝑟å𝑛   

                        𝐸𝑑𝑠𝑠𝑗ö𝑛  

𝑄𝑆𝑋 =            𝐵𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡 𝑋 − å𝑟𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑖   

                        𝑆𝑘ä𝑙𝑙𝑛𝑜𝑟𝑎  

𝑄𝐸,𝑚𝑒𝑑 =      𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑓𝑙ö det 𝑣𝑖𝑑 𝑢𝑡𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝐸𝑑𝑠𝑠𝑗ö𝑛 𝑓ö𝑟   

                     16 − 18 𝑎𝑝𝑟𝑖𝑙 2011 

𝑄𝑆,𝑚𝑒𝑑 =      𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝑆𝑘ä𝑙𝑙𝑛𝑜𝑟𝑎 𝑓ö𝑟 16 − 18 𝑎𝑝𝑟𝑖𝑙 2011  

Tabell 2 gav att QEX/QSX ≈ 2,3 för de olika flödena, varför QE,med kan 
beräknas som: 

𝑄𝐸,𝑚𝑒𝑑 ≈ 2,3 ∗ 𝑄𝑆,𝑚𝑒𝑑 = 1,8 𝑚3

𝑠⁄   

𝑄𝐸,𝑚𝑒𝑑 =      𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑓𝑙ö det 𝑣𝑖𝑑 𝑢𝑡𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝐸𝑑𝑠𝑠𝑗ö𝑛 𝑓ö𝑟   

                     16 − 18 𝑎𝑝𝑟𝑖𝑙 2011 

𝑄𝑆,𝑚𝑒𝑑 =      𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝑆𝑘ä𝑙𝑙𝑛𝑜𝑟𝑎 𝑓ö𝑟 16 − 18 𝑎𝑝𝑟𝑖𝑙 2011  

Flödet för utloppet från Edssjön beräknades alltså till ~ 1,8 m3/s under 
dagarna för laserskanningen. Vad som bör poängteras i detta samman-
hang är dock att det studerade området ligger nedströms utloppet från 
Edssjön varför flödet här kan antas vara aningen större än denna upp-
skattning. Dock ansågs detta vara försumbart i sammanhanget och där-
med användes flödet för utloppet från Edssjön i analysen. 

Tabell 1. Flödesdata i Skällnora station för de studerade dagarna.   

 

Tabell 2. Medelflöde och flödesdata med återkomsttiderna 5, 10, 
25, 50, och 100 år för Skällnora station och utloppet från Edssjön. 

 

3.3. Tolkning och urval av tvärsektioner 
Med hjälp av tilläggsfunktionen HEC-GeoRAS i ArcMap definierades 
sedan tvärsektioner längs den studerade sträckan. Normalt ska tvärsekt-
ionerna definieras på ett sådant sätt att de representerar den topografiska 
variationen i det studerade området. I detta fall var topografin relativt 
homogen och vattendraget förhållandevis rakt och därmed ansågs det att 
topografin inte behövde vara bestämmande för hur tvärsektionerna 
skulle definieras. Istället skapades tvärsektioner med jämna mellanrum 
längs den studerade sträckan, vilket resulterade i totalt 38 tvärsektioner 
(Fig. 5). Alla dessa exporteras till HEC-RAS för vidare analys. Dessa 
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tvärsektioner visade nu information motsvarande den blå heldragna, 
ljusblå streckade och gula streckade linjen i figur 1. I HEC-RAS kunde 
de 38 tvärsektionerna studeras var för sig för att lokalisera var gränsen 
mellan mark- och vattenytan låg (motsvarande övergången mellan den 
ljusblå streckade och gula streckade linjen i figur 1).  Ett exempel på hur 
en tvärsektion med tydlig gräns mellan mark- och vattenyta kunde se ut 
kan ses i figur 6 där den uppskattade gränsen mellan mark- och vattenyta 
har markerats med två röda pilar. Figur 7 visar i stället en tvärsektion i 
vilken det är svårare att bestämma var gränsen mellan mark- och vatteny-
tan går. De tvärsektioner med ett liknande utseende som den i figur 6 
användes medan de som hade liknande utseende som figur 7 sorterades 
bort. Denna process resulterade i att 13 tvärsektioner behölls längs den 
studerade sträckan. 

 

Fig. 5. Bild över hur de 38 tvärsektionerna var fördelade över om-
rådet. 

 

Fig. 6. Tvärsektion med tydlig övergång mellan mark- och vatteny-
tan. 
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Fig. 7. Tvärsektion med otydlig övergång mellan mark- och vat-
tenytan. 

Vattenytans nivå vid laserskanningen bestämdes genom att i de kvarstå-
ende tvärsektionerna uppskatta nivån för den troliga gränsen mellan 
mark- och vattenytan. Figur 8 visar vattenytans uppskattade läge för de 
kvarstående tvärsektionerna. Som kan ses i denna figur fluktuerade vat-
tenytan för den studerade sträckan. Detta innebär att vattenytan inte lu-
tade i strömningsriktningen, vilket inte kan vara korrekt. En möjlig för-
klaring till detta skulle kunna vara fel i höjddata. Därför krävdes 
ytterligare urval av tvärsektioner längs sträckan innan vidare analys kunde 
ske. Då valdes bara de vattennivåer ut som gav en vattenyta som föll i 
strömningsriktningen. I figur 9 är det synligt att efter urval av tvärsekt-
ioner ökar nu vattenståndet ju längre uppströms den studerade sträckan 
tvärsektionerna är placerade. Figur 10 visar lokaliseringen av dessa tvär-
sektioner längs Väsbyån. Det syns i figuren att tvärsektionerna är förhål-
landevis jämnt fördelade längs vattendraget, förutom mellan tvärsektion 
514 och 310 där avståndet är relativt stort. 

  

Fig. 8. Vattenytans läge för de 13 tvärsektionerna. 
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Fig. 9. Vattenytans läge för de sju valda tvärsektionerna. 

 

Fig. 10. Bild över hur de kvarstående åtta tvärsektionerna var förde-
lade över vattendraget. 

3.4. Bestämning av tvärsektionernas bottennivåer 
En tvärsektions form, vid ett givet flöde, tenderar mot en rundad form 
(Yanmaz, 2001). För att studera betydelsen av tvärsektionens geometri 
under vattenytan skapades i denna studie två fiktiva tvärsektionsformer, 
en rektangulär och en triangulär. Anledningen till att dessa former valdes 
var att dessa beskriver gränslinjer mellan vilka den verkliga tvärsektionen 
sannolikt är placerad (Fig. 11). Därmed beskriver skillnaden mellan dessa 
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två tvärsektioner den teoretiskt maximala skillnaden mellan möjliga tvär-
sektionsformer.  

Vidare skapades dessa två fiktiva tvärsektioner i HEC-RAS. För att, ge-
nom simulering i HEC-RAS, kunna bestämma tvärsektionernas dimens-
ioner i de sju valda sektionerna behövde Mannings tal, kontraktions- och 
expansionskoefficienten och ett randvillkor bestämmas. Som Mannings 
tal valdes 40 m1/3/s som enligt tabellerade värden motsvarar en relativt 
slät jord (Häggström, 2009). Som förträngnings- och expansionskoeffici-
enter behölls standardinställningarna på 0,1 respektive 0,3 för alla tvär-
sektionerna, för att inte introducera fler osäkerheter i modellen. Som 
nedströms randvillkor valdes naturligt vattendjup i sektion 60 m, varför 
bottenlutningen behövde definieras. Eftersom det inte fanns någon in-
formation om bottenlutningen måste denna uppskattas genom att i 
ArcMap studera mark- och vattennivån vid början respektive slutet av 
den 700 m långa sträckan. Höjdskillnaden längs sträckan kunde då upp-
skattas till ungefär 0,1 m vilket gjorde att vattenytans medellutning kunde 
beräknas till 0,1 ‰.  

Nästa steg innebar att i HEC-RAS manuellt prova olika bottennivåer för 
de olika tvärsektionerna och tvärsektionsformerna längs den studerade 
sträckan, med målet att återskapa de vattennivåer som uppskattats från 
laserskanningen. Ett exempel på hur en rektangulär och triangulär tvär-
sektion kunde se ut kan ses i figur 12 och 13.  

 

Fig. 11. Principiell form hos en sannolik, verklig tvärsektion (svart, 
heldragen linje) och de två ytterligheterna rektangulär (blå, prick-
ad linje) och triangulär tvärsektion (blå, streckad linje) (efter 
Yanmaz, 2001). 
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Fig. 12. Principiell bild av en rektangulär tvärsektion. 

 

Fig. 13. Principiell bild av en triangulär tvärsektion. 

3.5. Vattenytans nivå vid extrema fall 
När bottennivåerna bestämts för de olika tvärsektionerna vid både rek-
tangulär och triangulär form simulerades hög- och extremflöden med 
dessa bottennivåer. Skillnaden mellan vattennivåer vid rektangulär tvär-
sektion jämfördes sedan med vattennivåerna vid triangulär tvärsektion 
för dessa flöden. 

Mer extrema, men ändå möjliga, Mannings tal för vattendrag studerades 
också (20 m1/3/s respektive 50 m1/3/s), vilka exempelvis motsvarar vat-
tendrag med relativt stora stenar respektive fin kohesiv jord (Häggström, 
2009). Detta gjordes för att undersöka vilka bottennivåer som erhölls vid 
dessa ytterlighetsvärden på Mannings tal. För att se vilken effekt de olika 
värdena på Mannings tal hade på modellen, jämfördes vattenstånd och 
översvämningens utbredning för de olika simuleringarna. Vidare stude-
rades också små variationer av Mannings tal (39 m1/3/s respektive 41 
m1/3/s) för att kunna ställa variationer i vattenstånd till följd av de två 
olika tvärsektionsformerna mot små variationer i Mannings tal. 

3.5.1. Alternativt sätt att genomföra studien 

Alternativt finns fler tillvägagångssätt, än det som användes i den här 
studien, för att utvärdera vilken inverkan olika former av tvärsektioner 
kan ha för möjligheten att förutsäga ett vattenstånd i ett vattendrag. Ex-
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empelvis, för att få en bättre bild av de två tvärsektionsformernas möj-
lighet att beskriva ett verkligt vattenstånd, hade ett möjligt tillvägagångs-
sätt i denna studie varit att studera ett vattendrag där en detaljerad över-
svämningskartering redan utförts. Genom att då använda samma modell 
hade det varit möjligt att behålla alla andra parametrar oförändrade för 
att endast ändra på tvärsektionernas form. Analysen hade då inte bara vi-
sat hur de två tvärsektionerna förhåller sig till varandra utan även hur de 
förhåller sig till verkliga vattenstånd. Det har dock ännu inte utförts nå-
gon sådan detaljerad studie för området, varför det inte var möjligt att 
göra på detta sätt i denna studie.  

3.5.2. Felkällor 

I denna studie finns det ett flertal faktorer som kan utgöra felkällor där 
den förmodat största utgörs av fel i indata. En viktig faktor här är antag-
ligen medelfelet i höjddata som är ungefär 0,1 m, men kan vara upp till 
en halvmeter (Rönnberg, 2011). Som nämnts tidigare har endast de tvär-
sektioner med en tydlig vattenyta och som ger en i strömningsriktningen 
fallande vattenyta inkluderats. Därmed har troligtvis de tvärsektioner 
som kan antas innehålla mycket fel i höjddata eliminerats. Problem i 
denna analys kvarstår dock eftersom höjdskillnaden i vattenytans upp-
skattade nivå mellan den första och sista tvärsektionen är ungefär lika 
stor som medelfelet i höjddata. Detta gör att det kan bli svårt att avgöra 
var fel i modellen har uppstått. 

Vad gäller flödesdata, både för de studerade dagarna och extremflöden, 
kan även dessa vara fel uppskattade. Dock har denna studie inte fokuse-
rat på att utvärdera översvämningsriskerna i området, varför extremflö-
dets exakta storlek och återkomsttid inte är av största intresse.  

I den här studien har inte det faktum att HEC-RAS endast kan hantera 
500 punkter per tvärsektion varit en begränsande faktor och därmed 
upphov till felkällor. Dock bör hänsyn tas till denna begränsning vid stu-
dier i andra områden, där fler punkter kan komma att behövas för att be-
skriva den topografiska variationen över tvärsektionen.  

Vad gäller bottenlutningen i vattendraget har den i den här studien end-
ast uppskattats från topografisk data från området. Dessa data säger 
egentligen ingenting om bottenlutningen i vattendraget utan kan endast 
ses som en uppskattning. Därmed är detta också en möjlig källa till fel i 
studien. 

4. RESULTAT  

Första steget för att analysera betydelsen av tvärsektionens geometri un-
der vattenytan för möjligheten att förutsäga vattenstånd var att manuellt 
prova olika bottennivåer i HEC-RAS. Detta för att finna de bottennivåer 
som erfordrades i de åtta tvärsektionerna för att simuleringen skulle ge 
de ur laserskanningen uppskattade vattenstånden, för ett Manning tal 40 
m1/3/s och flödet 1,8 m3/s. Från dessa simuleringar visades det att det 
var möjligt att uppnå samma vattenstånd för både rektangulär och tri-
angulär tvärsektion som vid laserskanningen. Vad som också kunde kon-
stateras från detta var att det uppskattade vattendjupet längs vattendraget 
varierade. Dessutom resulterade de två olika tvärsektionerna olika djup 
längs med vattendraget. Dock visar figur 14 att de två tvärsektionsfor-
merna följer ungefär samma mönster för vattendjupets variation längs 
med vattendraget.  
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Fig. 14. Bottennivåer vid Mannings tal 40 m1/3/s. 

När bottennivåerna för de triangulära och rektangulära tvärsektionerna 
bestämts utfördes simuleringar för flöden med återkomsttid 5, 10, 25, 50 
och 100 år. Vattenstånden vid de olika flödena jämfördes sedan mellan 
de två tvärsektionsformerna. Som kan ses i tabell 3 gav de två tvärsekt-
ionerna en skillnad i vattenstånd på maximalt en cm vid alla flöden. Vad 
som också kan ses från tabellen är att denna variation inte verkar vara 
kopplad till någon specifik tvärsektion utan skillnaden varierar mellan de 
olika tvärsektionerna för de olika flödena. 

De två tvärsektionsformernas bottennivåer anpassades sedan för Man-
nings tal 20 m1/3/s och 50 m1/3/s. Det visades även här att det var möj-
ligt att uppnå samma vattenstånd för de två tvärsektionerna som vid la-
serskanningen. Bottennivåerna för triangulär och rektangulär tvärsektion 
för de tre värdena på Mannings tal visas i figur 15. Även här syns det att 
alla tvärsektionerna följer ett liknande mönster längs med vattendraget. I 
figur 15 framgår också att när Mannings tal ökar minskar det krävda dju-
pet för att modellen ska ge samma vattenstånd som vid laserskanningen. 
Med ökat Mannings tal minskar också skillnaden i bottennivå mellan den 
triangulära och rektangulära tvärsektionsformen.  

Tabell 3. Skillnad i vattenstånd mellan triangulär och rektangulär 
tvärsektion för de olika flödena vid Mannings tal 40 m1/3/s. 
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Fig. 15. Bottennivåer vid Mannings 20, 40 och 50 m1/3/s. 

Jämförelser av resultaten för simuleringarna med de två olika tvärsekt-
ionsformerna för vattenflöden med återkomsttid 5, 10, 25, 50 samt 100 
år och Mannings tal 20 m1/3/s respektive 50 m1/3/s visas i tabell 4 re-
spektive 5. Det är i dessa tabeller synligt att även för naturliga extrem-
värden av Mannings tal ger de två olika formerna en maximal skillnad i 
vattenstånd på en cm, vid alla flöden. 

Vattenståndet för de tre olika värdena på Mannings tal för det beräknade 
100-årsflödet illustreras i figur 16. I figuren är endast vattenstånd vid rek-
tangulär tvärsektion representerat, detta i och med att resultatet från den 
triangulära är nästintill det samma som för den rektangulära. I figur 16 
kan det ses att vattenstånden för 100-årsflödet följer mer eller mindre 
samma mönster för de tre olika värdena på Mannings tal. Figur 17 visar 
också på ett mönster mellan de olika värdena på Mannings tal. Här visas 
dock på sambanden mellan de tre värdena på Mannings tal för olika ex-
tremflöden vid en viss tvärsektion. Figur 17 är en principiell bild som 
även kan sägas representera de andra tvärsektionerna.  

Tabell 4. Skillnaden i vattenstånd mellan triangulär och rektangu-
lär tvärsektion för de olika flödena vid Mannings tal 20 m1/3/s. 
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Tabell 5. Skillnaden mellan triangulär och rektangulär tvärsektion 
för de olika flödena vid Mannings tal 50 m1/3/s. 

 

 

Fig. 16.Vattenstånd längs med vattendraget vid Mannings tal 20, 40 
och 50 m1/3/s vid 100-årsflödet. 

 

Fig. 17. Vattenstånd vid för tvärsektion 514 vid Mannings tal 20, 40 
och 50 m1/3/s för olika extremflöden. 
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För att få en indikation på vilken effekt dessa olika vattenstånd skulle få 
för området, illustrerades 5- respektive 100-årsflödets utbredning för de 
olika värdena på Mannings tal (Fig. 18 och 19). Här syns det att med ökat 
värde på Mannings tal minskar översvämningens utbredning, vilket kor-
responderar med resultaten i figur 16 och 17. 

Som en avslutande analys utvärderades betydelsen av Mannings tal jäm-
fört med betydelsen av tvärsektionens geometri under vattenytan. Som 
kan ses i tabell 6 och 7 innebär små förändringar av Mannings tal en 
större skillnad i vattenstånd jämfört med de skillnader som uppstår vid 
de två olika tvärsektionsformerna (jämför tabell 6 och 7 med tabell 3, 4 
och 5). 

 

Fig. 18. Översvämmat område vid 5-årsflöde vid Mannings tal 20, 40 och 50 m1/3/s. 
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Fig. 19. Översvämmat område vid 100-årsflöde vid Mannings tal 20, 40 och 50 m1/3/s. 

Tabell 6. Skillnaden i vattenstånd vid Mannings tal 39 m1/3/s och 
Mannings tal 40 m1/3/s för de olika flödena vid rektangulär tvär-
sektion. 

 

Tabell 7. Skillnaden mellan Mannings tal 41 m1/3/s och Mannings 
tal 40 m1/3/s för de olika flödena vid rektangulär. 

 

Generellt för de olika simuleringarna i HEC-RAS kunde det konstateras 
att vattenytan längs den studerade sträckan var flackt sluttande. Samtidigt 
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var vattnets hastighet i vattendraget vanligtvis under 0,5 m/s. Detta, en-
ligt energiekvationen, medför att hastighetshöjden blir liten, cirka 0,1 m. 
Därmed kommer vattennivån vara ungefärligt lika med energinivån.  

De olika simuleringarna visade också på att de faktiskt översvämmade 
områdena skiljde sig mellan rektangulär och triangulär tvärsektion för de 
flesta tvärsektionerna och flödena. Detta trots att skillnaden i vattenstånd 
mellan triangulär och rektangulär tvärsektion visades vara maximalt 1 
cm. För mer detaljerad representation av fler resultat från de olika simu-
leringarna i HEC-RAS hänvisas till bilaga 1-8. 

5. DISKUSSION  

Som resultatet visade var det möjligt att genom att manuellt prova olika 
bottendjup återskapa vattenståndet vid laserskanningen vid både triangu-
lär och rektangulär tvärsektion och olika Mannings tal. Som figur 15 vi-
sade genererade detta steg olika bottennivåer men med en variation längs 
med vattendraget som liknade varandra för de olika tvärsektionsformer-
na och Mannings tal. Att tvärsektionerna följde ett mönster längs med 
vattendraget skulle kunna ses som en indikation på att det verkliga bot-
tendjupet följer ett liknande mönster. Då endast schablonvärden för 
Mannings tal använts i studien är dock antagligen inte det verkliga bot-
tendjupet representerat i den här studien. 

För Mannings tal 20 m1/3/s, 40 m1/3/s och 50 m1/3/s gav modellen end-
ast en marginell skillnad i vattenstånd mellan rektangulär och triangulär 
tvärsektion för flöden med återkomsttid 5, 10, 25, 50 och 100 år. Den 
maximala skillnaden mellan triangulär och rektangulär tvärsektion var en 
cm. Detta kan ställas i relation till exempelvis medelfelet i höjddata som 
är cirka tio cm. I och med att detta bara är en studie av ett vattendrag 
kan dock inga generella påståenden om tvärsektionsformens betydelse 
göras utifrån detta. Dock skulle studien kunna ses som en indikation på 
att tvärsektionens geometri under vattenytan i liknande vattendrag inte 
verkar spela någon betydande roll för möjligheten att kunna förutspå vat-
tenstånd vid högre flöden än normalflödet. Det finns därmed andra fak-
torer än tvärsektionens geometri under vattenytan som spelar en vikti-
gare roll för möjligheten att förutspå vattenstånd. Exempelvis visades 
Mannings tal, som analyserades i denna studie, ha större betydelse för 
möjligheten att beräkna vattenstånd än tvärsektionens geometri under 
vattenytan. Som kunde ses i figur 16 och 17 gav olika Mannings tal olika 
vattenstånd. Som figur 18 och 19 visade, kan förändringar av Mannings 
tal och därmed vattenstånd dessutom innebära förändringar av potenti-
ellt översvämmade områden. Tabell 6 och 7 visade dessutom på att små 
variationer av Mannings tal gav större skillnad i vattenstånd än olika tvär-
sektionsformer. Genom att jämföra bredden på översvämmade områden 
mellan de två tvärsektionsformerna har det också visats på att en höjd-
skillnad på endast 1 cm kan ge variationer av översvämmat område på 
upp till flera meter på grund av att de översvämmade ytorna i detta fall är 
flacka. Det kan i detta sammanhang därmed vara intressant att fråga sig 
varför det idag är praxis att mäta in tvärsektionens geometri under vat-
tenytan för att göra detaljerade översvämningskarteringar när detta inte 
verkar vara den viktigaste parametern. Vore det, om det är möjligt, bättre 
att lägga mer resurser på att exempelvis mer noggrant försöka kartera va-
riationen av Mannings tal längs med vattendraget för de potentiellt över-
svämmade områdena? 

Som visades i den här studien var det möjligt att återskapa vattenståndet 
vid tidpunkten för laserskanningen utan att egentligen ha någon inform-
ation om varken tvärsektionens geometri under vattenytan, bottenlut-
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ningen eller Mannings tal under vattenytan. Det betyder att om detta 
vore fallet även för fler vattendrag skulle denna metod kunna innebära 
en väsentlig förenkling av metoden för hur hydraulisk modellering, och 
därmed detaljerade översvämningskarteringar, utförs idag. Detta ef-
tersom tvärsektionernas geometri under vattenytan då inte behöver mä-
tas in och Mannings tal uppskattas, vilket har konstaterats vara både tids- 
och resurskrävande. Förenklingen skulle speciellt kunna vara betydande 
för de vattendrag där det inte finns någon information om vattendragets 
geometri, från exempelvis broritningar. Då skulle översvämningskarte-
ring fortfarande vara möjligt att utföra i ett sådant område, utan att göra 
fältbesök. Det skulle också innebära en väsentlig förenkling för vatten-
drag där det inte finns någon information om tidigare vattenstånd och 
därmed vattendrag där Mannings tal under vattenytan måste uppskattas 
från framtagna schablonvärden för liknande vattendrag. Även om dessa 
schablonvärden kan ge en bra uppskattning av Mannings tal innebär 
denna uppskattning fortfarande att osäkerheter förs in i modellen, något 
som därmed skulle kunna undvikas med den här metoden. Detta visar att 
resurser som idag läggs på att mäta in tvärsektionernas geometri under 
vattenytan och uppskatta Mannings tal under vattenytan istället kanske 
borde läggas på att försöka minska andra osäkerheter i modellen som ex-
empelvis Mannings tal för områdena runtomkring vattendraget.  

5.1. Vidare undersökningar och forskning 
Innan något vidare kan sägas om modellen måste dock samma studie gö-
ras för fler vattendrag, där exempelvis flöde och topografi ser an-
norlunda ut. Denna studie utfördes i ett relativt flackt landskap där för-
hållandevis mycket vatten kan tillföras systemet utan att någon väsentlig 
förändring av vattennivån sker. Detta i och med att det då behövs en vä-
sentligt större vattenvolym för att vattenståndet ska påverkas. Vid ut-
veckling eller tillämpning av denna modell vore det därför intressant att 
undersöka tvärsektionsformens inverkan i ett mer kuperat landskap där 
samma tillförsel av vatten kan tänkas ha en större inverkan på vatten-
ståndet. I detta sammanhang skulle det också vara viktigt att studera ett 
område där skillnaden i vattennivå mellan första och sista tvärsektionen 
är väsentligt större än i den här studien. I denna studie var skillnaden i 
vattennivå ungefär den samma (0,11 m) som medelfelet i höjddata (0,1 
m), vilket medför stora osäkerheter. I och med detta är det svårare att 
avgöra om fel ligger i fel i indata eller modellen.  

Det vore också intressant att undersöka hur bra den här metoden skulle 
kunna återspegla verkliga vattenstånd. Detta eftersom denna analys 
egentligen inte säger någonting om hur bra metoden kan återspegla verk-
liga vattenstånd utan bara skillnaden mellan de teoretiska ytterligheterna. 

Om det visar sig att modellen fortfarande kan anses generera bra data ef-
ter att ovanstående har undersökts, vore det i förlängningen också intres-
sant att undersöka möjligheterna att skapa automatiska metoder för att 
bestämma bottennivåerna. Om detta skulle vara möjligt skulle mycket 
större och mer komplexa områden kunna undersökas i och med att det i 
den här studien var detta steg som tog upp en stor del av modelleringsti-
den. Metoden skulle då innebära en ytterligare förenkling av översväm-
ningskartering om detta kunde automatiseras. 

Klimatförändringar är en faktor som idag bara kan spekuleras i vad den 
kan få för inverkan på översvämningsrisker. Självklart är det, för att 
kunna göra bra prognoser av framtida förhållanden, viktigt att fortsätta 
att analysera hur detta kan komma att påverka översvämningsriskerna. 
Dock är det viktigt att ta hänsyn till alla de osäkerheter som denna mo-
delleringsprocess innebär. Detta särskilt då en skillnad i vattenstånd på 
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en cm kan innebära markant skillnad i översvämmade områden. I och 
med alla osäkerheter skulle en idé kunna vara att i större utsträckning 
producera flera kartor som visar olika tänkbara översvämningsrisker, be-
roende på hur utfallen av olika osäkerheter blir. Allt detta för att på bästa 
möjliga sätt kunna förbereda samhället för framtiden.  

6. SLUTSATSER  

Denna studie har visat att tvärsektionens geometri under vattenytan spe-
lar en näst intill obetydlig roll för att bestämma vattenstånd vid olika ex-
tremflöden i Väsbyån. Studien har även visat att betydelsen av tvärsekt-
ionens geometri under vattenytan är mindre än betydelsen av Mannings 
tal. Det har därför visats på att valet av Mannings tal verkar vara viktigare 
än tvärsektionens geometri under vattenytan inom hydraulisk modelle-
ring i vattendrag. Vad som dock bör poängteras är att detta endast är en 
studie av ett vattendrag med specifika egenskaper. Innan något kan gene-
raliseras måste därför fler vattendrag undersökas. Resultaten i denna stu-
die är dock en indikation på att processen kring hydraulisk modellering 
och i förlängningen också översvämningskartering kan förenklas, genom 
att information om tvärsektionens geometri under vattenytan inte är 
nödvändig. Detta kan spara både tid och resurser vilka därmed kan läg-
gas på att minska andra osäkerheter i översvämningskarteringar. Allt 
detta för att på ett bättre sätt kunna planera samhällen för framtida kli-
matförändringar.  
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BILAGA 1.  RESULTAT FRÅN SIMULERING AV 

REKTANGULÄR TVÄRSEKTION OCH M=40  M1/3/S.  
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BILAGA 2.  RESULTAT FRÅN SIMULERING AV 

TRIANGULÄR TVÄRSEKTION OCH M=40  M1/3/S .  
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BILAGA 3.  RESULTAT FRÅN SIMULERING AV 

REKTANGULÄR TVÄRSEKTION OCH M=20  M1/3/S.  
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IV 

BILAGA 4.  RESULTAT FRÅN SIMULERING AV 

TRIANGULÄR TVÄRSEKTION OCH M=20  M1/3/S .  
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BILAGA 5.  RESULTAT FRÅN SIMULERING AV 

REKTANGULÄR TVÄRSEKTION OCH M=50  M1/3/S.   
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VI 

BILAGA 6.  RESULTAT FRÅN SIMULERING AV 

TRIANGULÄR TVÄRSEKTION OCH M=50  M1/3/S .  
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BILAGA 7.  RESULTAT FRÅN SIMULERING AV 

REKTANGULÄR TVÄRSEKTION OCH M=39  M1/3/S.  
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VIII 

BILAGA 8.  RESULTAT FRÅN SIMULERING AV 

REKTANGULÄR TVÄRSEKTION OCH M=41  M1/3/S.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


