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Sammanfattning 

Lärande med elektroniska medel har potentialen att revolutionera lärande. Via datorskärmen 

kan man enkelt åskådliggöra fysikaliska fenomen och underlätta arbetet för läraren. Om en 

utbildning bedrivs elektroniskt med hjälp av en dator och på distans uppstår en del svårigheter 

men samtidigt möjligheter, jämfört med en traditionell utbildning med fysisk närvaro i en skola. 

Datorer ger möjligheten att ta hänsyn till pedagogiska aspekter som kan effektivisera lärande. 

I dagens läge finns det inte ett utarbetat sätt att lära ut med elektroniska medel som garanterar 

ett gott lärande resultat. Hur en elektronisk kurs utformas är upp till läraren och institutionen 

som erbjuder kursen.  

I denna rapport ger vi ett enkelt förslag på hur vi anser en elektronisk kurs bör vara utformad 

samt det innehållet i kursen bör täcka. 
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vattenledningsnät, tryck, trycknivå, flöde.  
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Abstract 

Teaching by electronic means has the potential to revolutionize teaching. The screen of the 

computer can easily visualize physical phenomenon and facilitate the work of the teacher. If an 

education is conducted electronically and by distance it creates some difficulties but at the same 

time opportunities, compared to traditional education with a physical presence at a school. 

Today there is no prepared way to teach by electronic means that guarantees good teaching 

results. How an electronic course is formed is decided by the teacher and the institution offering 

the course. 

In this report we give a simple suggestion of how we consider an electronic technics course 

should be formed and what the course content should cover. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

VA branschen i Sverige behöver fler människor och strömmen av nytt folk in i branschen är 

liten. Kunskapsnivån mellan de som jobbar inom VA kan variera stort. 

Utbildning kostar pengar. Bor man inte i närheten av där kursen ges ökar kostnaderna ytterligare 

i form av reseersättning, boende och förlorad arbetstid. Resultaten av en utbildning beror på 

vilken information eleven kan ta till sig och på vilken nivå. 

Om det fanns en online kurs i grunder i hydrauliks mekanik och modellering av vattennät skulle 

man på ett enkelt sätt kunna höja sin kunskaps nivå på ett snabbt och smidigt sätt. Det skulle 

möjligtvis även kunna förenkla övergången för en ingenjör som inte jobbar med VA men vill gå 

över till den branschen. En god grund i hydraulisk mekanik och modellering skulle kunna göra 

det möjligt för de som ska vidareutbildas i hydraulik och modellering att ta till sig mer komplex 

information och mer komplexa resonemang när de påbörjar utbildningen. 

 

1.2 Uppgift 

Att skapa en online kurs som går igenom baskunskaper i hydraulik med inriktning på 

vattenströmning i rör och som visar hur man skapar modeller av vattenledningsnät i EPANET 2. 

 

1.3 Syfte 

 Visa att skapa modeller i EPANET 2 inte är så svårt med syftet att uppmuntra till en 

ökad satsning på att utbilda folk i modellering. 

 Kursen ska bli en bra förberedelse för VA-tekniker eller studenter som ska utbildas i 

modellering. 

 Undersöka ifall e-lärande är en lämplig plattform för utbildning i modellering med 

EPANET. 

 

1.4 Mål 

 Att göra en pedagogiskt sund online kurs i modellering med EPANET 2. 

 Materialet ska inte kräva att flera personer jobbar tillsammans, man ska kunna studera 

och lära sig av det på egen hand. 

 Skapa en manual på svenska i EPANET 2 samt ett kompendium med de hydrauliska 

baskunskaper som krävs för att kunna styra beräkningar i EPANET 2. 
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1.5 Avgränsning  

 

1.5.1 EPANET 2 

Arbetet avgränsas till att gälla de funktioner som är nödvändiga för att kunna utföra basala 

arbetsuppgifter som efterfrågas av kommuner när de beställer av konsultföretag som DHI eller 

av egen personal. 

1.5.2 Pedagogik 

Arbetet avgränsas till att gälla konstruktiv länkning av kursmål och kursinnehåll, förkunskapers 

betydelse för val av inlärningsstrategier och hur studentaktiv undervisning uppnås. Vi kommer 

inte att behandla examination av kurs i denna rapport.   

 

1.6 Metod 

 Ta fram all den information som ska vara med i utbildningsmaterialet och sedan 

strukturera upp det. 

 Samla in kunskap (genom att läsa böcker, vetenskapliga artiklar och göra interjuver) om 

hur en människa lär sig på bästa sätt och använda den informationen för att avgöra hur 

vi ska bygga upp studiematerialet. 

 Att, om möjligt, använda befintliga exempel och anpassa de så att de följer en god 

pedagogisk struktur.  

 

1.7 Förväntade resultat 

 Materialet ska kunna användas för utbildning inom hydraulik och modellering i 

EPANET 2. 

 Materialet ska ge så goda förkunskaper i hydraulisk mekanik och modellering i 

EPANET 2 att den som har studerat materialet kan ta till sig djupare kunskaper och 

resonemang i dessa ämnen.  
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2 Teoretisk referensram 
Vi författare går i utbildningen Byggteknik och design, anläggningsinriktningen. Tidigare i 

utbildningen läste vi kursen HS1007 Strömningslära. I kursen HS1007 Strömningslära har vi 

fått goda kunskaper i hydraulisk mekanik och lärt oss mycket som är nyttigt att veta för att 

förstå hur man kan påverka beräkningsresultaten i EPANET 2 till sin favör.  
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3 Datainsamling 

3.1 Epanet 

EPANET är en kostnadsfri mjukvara skapat av den amerikanska Evironmental Protection 

Agency för modellering av hydraulik och vattenkvalitet. Vi har valt att jobba med EPANET då 

det är tillgängligt att ladda ned utan kostnad och för att mjukvaror som används av 

professionella modellerare använder EPANET som beräkningsmotor. Ett sådant program är 

MIKE URBAN. MIKE URBAN som används av företag och kommuner för att bland annat 

göra modeller av vattenledningsnät. MIKE URBAN är likt EPANET i uppbyggnad, beräkningar 

och indata för dessa. Färdigheter i EPANET går därför att överföra till MIKE URBAN 

(Spännare). Den senaste versionen av EPANET heter EPANET 2. I rapporten jobbar vi endast 

med EPANET 2 men vi skriver EPANET. 

All information som följer är hämtad ur ”EPANET 2 USERS MANUAL” av United States 

Environmental Protection Agency. 

 

EPANET är en mjukvara som utför simulationer av trycksatta nätverk för att studera hydraulik 

och vattenkvalitet. Ett trycksatt nätverk i EPANET består av knutpunkter, rör, ventiler, 

vattenmagasin och vattenreservoarer. Programmet beräknar bland annat: 

 vattenflödet i rör 

 trycket i knutpunkter 

 vattennivå i vattenmagasin 

 koncentrationen av ett ämne i ett nätverk under en simuleringsperiod 

 vattenålder i vattenledningsnätet 

När EPANET körs i Windows tillhandahåller programmet ett strukturerat upplägg för 

redigering av komponenters egenskaper i nätverket och simulering av vattenkvalitet och 

hydraulik. 

EPANET kan presentera i flera olika format, bl.a. färgkodade kartor av nätverken, grafer, 

tabeller, tidsserier och konturmarkeringar. 
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3.1.1 Hydraulisk modelleringsförmåga 

EPANET innehåller en avancerad motor för analys av hydraulik. Några av dem viktigaste 

förmågorna i EPANET är: 

 Att det finns ingen gräns på storleken på vattenledningsnätet som ska simuleras. 

 EPANET tar hänsyn till tilläggsförluster för rörböjar, passningar m.m. och 

friktionsförluster på grund av friktion med rörets väggar. 

 EPANET Beräknar pumpars energiförbrukning samt kostnaden av detta. 

 EPANET kan reglera trycket eller flödet i en del i vattenledningsnätet med hjälp av 

olika typer av ventiler (tryckreducerande, avstängning, flödesreglerande m.m.). 

 Vattenmagasin kan ges en oregelbunden form så att diameter varierar med höjden och 

det kan definieras med hjälp av en volymkurva. 

 Programmet kan ta hänsyn till flera olika behovskategorier vid knutpunkter, där varje 

kategori har sitt specifika variationsmönster av vattenbehovet. 

 EPANET Kan basera vattensystemets funktion på vattennivå i en tank, tidsreglering 

eller regelbaserad reglering, ett exempel på detta är pumpstyrning mot vattentorn. 

 

3.1.2 Förmåga att modellera vattenkvalitet 

EPANET erbjuder bland annat följande förmågor av modellering av vattenkvalitet: 

 EPANET Modellerar icke-reaktiva spårämnens rörelse i rörsystemet över tid. 

 Modellerar utvecklingen och spridningen av reaktiva ämnens tillväxt eller reduktion, 

t.ex. biprodukter av desinfektion eller klor. 

 EPANET hanterar beräkning av vattnets ålder i vilken del som helst i 

vattenledningsnätet, till exempel vattnets ålder i ett vattenmagasin. 

 Programmet hanterar spårning av flödet från en viss del i vattenledningsnätet, med 

andra ord spåra spridningen av substanser i vattenledningsnätet. 

 EPANET hanterar tillväxt eller sönderfallsreaktioner tills en viss koncentration uppnås. 

 Programmet använder sig av globala reaktionshastighetskoefficienter som kan 

modifieras för varje rör. 

 Programmet möjliggör tidsvarierad koncentration eller masstillförsel vid godtyckligt 

läge i vattenledningsnätet. 

 EPANET hanterar vattenblandningen i ett vattenmagasin på tre olika sätt: 

fullständigt omblandning, kolvflöde omblandning eller delvis omblandning. 

 

Genom att använda dessa förmågor kan man i EPANET studera fenomen som: 

 Vattenblandning från olika källor 

 Vattenålder i ett nätverk 

 Förlust av återstående klor 

 Tillväxt av biprodukter av desinfektion 

 Spårning av föroreningars spridning 
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3.1.3 Komponenter i EPANET 

Här beskrivs hur EPANET avbildar de komponenter som utgör ett distributionssystem och dess 

parametrar. Komponenter delas in i två kategorier: fysiska och icke-fysiska komponenter. De 

fysiska komponenterna är de komponenter som utgör ett verkligt distributionsnät, så som rör, 

pumpar, magasin m.m. Icke-fysiska komponenter är abstrakt information som beskriver de 

fysiska komponenternas beteende och systemets operationella aspekter. 

 

3.1.4 Fysiska komponenter 

En modell i EPANET består av länkar (rör, pumpar och ventiler) som sammankopplas i noder 

(magasin, reservoarer och knutpunkter). De utgör de fysiska komponenterna. 

 

3.1.4.1 Knutpunkter (Junctions) 

Knutpunkter (junction) i EPANET är punkter där rör möter varandra. De kan även representera 

en vattenkran eller ett flerbostadshus med många kranar. Vatten kan föras in i, eller lämna 

nätverket vid knutpunkter. För varje tidpunkt i en simulering beräknas tryck, vattenkvalitet och 

intern energi per massenhet fluid vid en knutpunkt. 

Basala indata som kan anges för knutpunkter är: 

 knutpunktens höjdläge över en given referensnivå 

 vattenbehov (vattenflöde ut ur nätverket) 

 vattnets begynnelse kvalitet 

Utdata för knutpunkter är: 

 trycknivå 

 tryck 

 vattenkvalitet  

Knutpunkter kan även: 

 ha ett uttagsbehov som varierar med tiden 

 ha flera olika behovskategorier  

 ha ett negativt flöde (vatten kommer in i systemet) 

 innehålla uttag vars flöde är tryckberoende, så som sprinklers 

3.1.4.2 Reservoarer 

I EPANET är en reservoar definierad som en vattenkälla med en oändlig mängd vatten. Det kan 

även vara ett utlopp för nätverket. Vattenytan till reservoaren har en konstant höjdnivå, oavsett 

den vattenmängd reservoaren tar emot. Reservoarer används för att representera vattenverk, 

sjöar, floder, eller koppling till andra system. De huvudsakliga värden man kan ange till en 

reservoar är trycknivå och vattenkvalitet. Det går att ange hur trycknivån för reservoaren ska 

variera med tiden. 

En reservoar är en avgränsning i modellen och vattenkvalitet eller trycknivån för reservoaren 

påverkas inte av det som sker i nätverket. Därmed så ger inte reservoarer några utdata.  
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3.1.4.3 Magasin (Tank) 

Här kan man lagra vatten och används oftast för att representera vattentorn i modeller. Den 

lagrade vattenmängden kan variera med tiden i en simulation. Huvudsaklig indata för 

magasinen är: 

 Elevation för magasinets botten 

 Diameter eller form i de fall då magasinet inte är cylindriskt 

 Vattennivå (initial, min och max) 

 Initial vattenkvalitet 

Huvudsakliga utdata vid beräkningar: 

 Trycknivå 

 Vatten kvalitet  

I EPANET måste magasinen arbeta inom angivna min- och max nivåer. Om lägsta vattennivån 

underskrids stoppar programmet utflödet ur magasinet. Om maximal vatten nivå nås i magasinet 

stoppar EPANET inflödet till magasinet. 

 

3.1.4.4 Rör (pipes) 

Rör är de länkar som överför vatten mellan olika punkter i nätverket. Programmet räknar med 

att alla rör är helt fyllda hela tiden. Vattnet i rören flödar från den högre till den lägre 

trycknivån. Huvudsaklig indata för rör är: 

 Start- och slut nod 

 Rör diameter 

 Rörlängd 

 Skrovlighet 

 Status, anger om röret är öppet, stängt eller innehåller en backventil  

 

Indata för vatten kvalitet är: 

 Reaktionskoefficient för huvudflödet 

 Reaktionskoefficient för rörväggar 

Utdata för rör är: 

 Flöde 

 Vattnets hastighet i röret 

 Tryckförlust 

 Darcy-Weisbach friktionsfaktor 

 Genomsnittlig reaktionshastighet över rörets längd 

 Genomsnittlig vattenkvalitet över rörets längd 
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Tryckförluster som uppstår på grund av friktion mot rörets insida kan beräknas med hjälp av en 

av dessa formler: 

 Hazen-Williams formel 

 Darcy-Weisbach formel 

 Chezy-Mannings formel 

 

3.1.4.5 Pumpar 

I EPANET är pumpar länkar som höjer trycknivån i vätskan. En pumps huvudsakliga indata är 

start- och slut nod samt dess pumpkarakteristika (förhållande mellan det tryck och flöde som 

pumpen alstrar). Istället för att arbeta efter en pumpkurva kan pumpar inställas att tillföra en 

konstant effekt till fluiden oavsett flöde eller trycknivå för fluiden.  

Huvudsaklig utdata för pumpar är höjning av trycknivå för fluiden och flöde. Flödet genom en 

pump kan bara gå åt ett håll och EPANET tillåter inte att pumpen arbetar utanför spannet för 

dess pumpkurva. Om systemet erfordrar en trycknivå som är högre än den pumpen kan 

producera stänger EPANET av pumpen. Om det erforderliga trycket är större än vad som är 

angivet i pumpkurvan kommer EPANET att extrapolera kurvan tills det erforderliga flödet nås, 

även om detta medför en negativ trycknivå. För båda fallen ger programmet ett felmeddelande. 

Det går att programmera pumpar med variabla hastigheter i programmet. Den ursprungliga 

pumpkurvan som användaren matar in i programmet har en relativ hastighet av 1 och de 

variabla pumparnas hastighet anges som en faktor till denna hastighet. Således får en pump med 

dubbla hastigheten en faktor 2 och en pump med en fjärdedel av hastigheten en faktor 0,25. 

Pumpar kan programmeras till att slås på och av vid bestämda tidpunkter eller när vissa villkor i 

nätverket uppnås. Det går även att variera hastigheten för en pump efter önskat tidsmönster. 

 

3.1.4.6 Ventiler 

Ventiler är komponenter som reglerar tryck eller flöde vid en bestämd plats i nätverket. 

 

Huvudsakliga indata för ventiler är: 

 Start- och slut nod 

 Diameter 

 Inställning 

 Status 

EPANET kan modellera flera olika typer av ventiler. I denna rapport kommer i endast att 

behandla tryckreducerande ventiler (PRV = Pessure Reducing Valve). 

PRV (tryckreducerande ventil) 

Tryckreducerande ventiler begränsar trycket vid en viss plats i nätverket och EPANET beräknar 

status för ventilen: 
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 Delvis öppen då trycket uppströms är större än det inställningen för ventilen tillåter 

nedströms 

 Helt öppen då trycket uppströms är lägre än högsta tillåtet tryck nedströms 

 Stängd då trycket nedströms är större än trycket uppströms (bakåtströmning ej tillåten) 

 

3.1.5 Icke-fysiska komponenter 

Icke-fysiska komponenter i EPANET är kurvor (Curves), mönster (Patterns) och förutsättningar 

för hur systemet arbetar över tid (Controls). 

Kurvor innehåller information om förhållandet mellan två mängder. Programmet tillåter att flera 

objekt har samma kurva. De olika kurvor EPANET använder sig av är: 

 Pumpkurvor 

 Effektivitetskurvor 

 Volymkurvor 

 Tryckförlustkurvor 
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3.1.5.1 Pumpkurvor  

En pumpkurva visar förhållandet mellan trycknivå och det flöde en pump kan ge vid dess 

normala hastighetsinställning. Den vertikala axeln utgör den trycknivåökning pumpen tillför 

vattnet och uttrycks som en längdenhet. Den horisontella axeln anger flödet och uttrycks i 

volymenhet per tidsenhet. Pumpkurvor måste ha ett avtagande utseende med ökat flöde. 

EPANET skapar kurvor med olika utseenden beroende på indata för kurvan.  

 

 

Figur 1. Illustration av olika pumpkurvor i EPANET. 

 

En enpunktskurva (single-point curve) i EPANET definieras av en enda angiven punkt för 

kurvan. Den angivna punkten kommer att representera pumpens önskade driftpunkt. En 

trepunktskurva (three-point curve) är en kurva som programmet försöker anpassa till tre angivna 

punkter. Flerpunktskurva är en kurva EPANET skapar genom att koppla angivna punkter i 

koordinatsystemet med raka linjer. 

 

3.1.5.2 Volymkurvor  

Volymkurvor talar om hur volymen i ett magasin varierar med höjden på magasinet. Dessa 

används för att beskriva magasin vars tvärsnittsarea varierar med höjden. 
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3.1.5.3 Tidsmönster 

Ett tidsmönster består av ett antal perioder av ett visst tidsintervall. För varje period anges en 

faktor av ett givet flöde.  

3.2 Arbetsuppgifter för modellerare 

3.2.1 Vanliga uppgifter 

Här är en lista med basala uppgifter som DHI ofta utför och som EPANET hanterar: 

 Kontrollera trycknivån i olika punkter i vattennätet vid medel-, max- och mintimma. 

 Kontrollera flödet i vattenledningarna vid medel-, max- och mintimma. 

 Kontrollera hastigheten i rören vid medel-, max- och mintimma. 

 Kontrollera vattnets ålder vid olika förbrukningsbelastningar och vid olika tider. 

 Dimensionera ledning till ett nytt område och kontrollera hastigheten, trycknivån och 

tryckfallet. 

 Kontrollera tillgänglig trycknivå vid brandpostuttag eller annat större uttag. 

 Analyser av driftstrategier, t.ex. pumpstyrning mot vattentorn. 

3.3 Pedagogik 

3.3.1 Vad är kunskap? 

Den synen man har på kunskap kommer att påverka hur man lär sig. Lärandeformen påverkas 

av vad det är för sort av kunskap som ska läras ut. Teoretisk kunskap erfordrar en typ av lärande 

medan praktisk kunskap kräver en annan. Det sätt läraren organiserar de studerandes lärande 

påverkar det sätt eleven kommer att ta in den nya kunskapen, vilken syn på kunskap eleven får 

på kunskap och vilka kunskaper eleven kommer att få med sig från utbildningen eller kursen. 

Detta gör att det är viktigt att diskutera olika synsätt på lärande och kunskap samt deras 

koppling till varandra.  
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3.3.2 Vad är lärande? 

Det har gjorts flera undersökningar av hur studenter uppfattar lärande och man har identifierat 

sex skilda sätt att se på lärande. 

1. Den enklaste synen på lärande är att det är ett utökande av kunskap genom att samla fakta. 

Kunskap är alltså något som ska konsumeras (Elmgren och Henriksson, 2013). Elevens syn på 

lärande är att det är något läraren gör på eleven och inte något som eleven gör för sin egen skull 

(Gibbs 1992). 

 

2. Ett annat synsätt på lärande är att man ska memorera fakta och återge dessa. Tanken är 

fortfarande att kunskap ska konsumeras men det finns ett inslag av hur den konsumeras. 

Kunskapen ska tas in och cementeras genom repetition (Elmgren och Henriksson, 2013). 

Kunskapen memoreras endast och informationen transformeras inte av eleven. (Gibbs, 1992). 

 

3. Kunskap inhämtas och tillämpas. Enligt detta synsätt ska ny kunskap lagras för att sedan 

tillämpas i nya sammanhang (Elmgren och Henriksson, 2013). Eleven lär sig formler och 

färdigheter som denne ska använda sig av vid ett senare tillfälle men det sker ingen 

transformation av den nya kunskapen i eleven (Gibbs, 1992). 

 

4. I det fjärde synsättet har synen att kunskap är något som konsumeras lämnats helt. Lärande 

handlar om att förstå, få nya insikter och perspektiv. Eleven är aktiv, reflekterar över sin nya 

kunskap och tar ställning till den (Elmgren och Henriksson, 2013).  

 

5. Enligt den femte uppfattningen är lärande något som vidgar studentens vyer och gör synen på 

världen mer dynamisk (Elmgren och Henriksson, 2013). 

 

6. Det sista synsättet är det mest omfattande synen på lärande och lärandet ses som ”ett sätt att 

förändras som människa” (Elmgren och Henriksson, 2013). 

 

3.3.3 Olika inlärningsstrategier 

Det finns två grundläggande strategier som elever använder sig av när de studerar. Dessa är 

ytinriktade strategier och djupinriktade strategier. Den ytinriktade strategin går ut på att 

memorera så många detaljer som möjligt. Eleven kan lära sig och återge stora delar av en text 

utan att nödvändigtvis förstå den eller lösa ett problem men kan inte lösa ett nytt problem där 

förutsättningarna ändrats. Den djupinriktade strategin innebär att eleven strävar efter att förstå 

meningen med det som lärs ut, letar efter centrala budskap, principer och sammanhang. Eleven 

gör kopplingar mellan sin gamla och sin nya kunskap och skapar en helhets bild. Den 

djupinriktade strategin är grundad på förståelse och är ”en förutsättning för ett gott lärande” 

(Elmgren och Henriksson, 2013). 

I studier som utförts kan man se att elever som använt sig av ytinlärningsstrategin får bättre 

resultat än andra vid prov som kräver återkallelse av fakta. Detta har dock nackdelen att fakta 

snabbt glöms bort och redan efter en vecka får den som använt sig av djupinlärningsstrategin 

betydligt högre betyg än den som använt sig av ytinlärning. Denna skillnad gäller även vid 

återgivande av fakta. Man har även sett att kunskap baserad på förståelse kvarstår till stor del 

även efter 11 år (Gibbs, 1992).  
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Strategivalet inte nödvändigtvis är ett medvetet val och att en och samma person kan använda 

sig av båda strategierna, beroende på sammanhanget. Eleven kommer att välja den strategin som 

ger högst betyg eller hur man enklast uppnår godkänd i en kurs. Andra faktorer som påverkar 

strategivalet på ett betydande sätt är intresse för ämnet, inre motivation samt goda förkunskaper. 

En lärares engagemang kan höja en elevs intresse för ett ämne och om eleven kan se kopplingar 

till ett kommande yrkesliv kan den inre motivationen stärkas. Att uppmana elever till att anta en 

djupinriktad strategi har liten eller ingen effekt. Det djupinriktade lärandet måste främjas genom 

väl planerad undervisning och examination. (Elmgren och Henriksson, 2013).  

 

 

3.3.4 Konstruktiv länkning 

Kursmål, läraktivitet och examination bör vara länkade till varandra på ett konstruktivt sätt. 

Läraktiviteter ska stödja eleven att nå kursmålen och examination kan utformas för att visa ifall 

eleven har uppnått kursmålen. Idén benämns som constructive alignment och har 

konstruktivism som utgångspunkt. Därför har det ordet ”constructive” i benämningen. 

Benämningen saknar en svensk beteckning och därför har Elmgren & Henriksson infört 

benämningen konstruktiv länkning. Figuren nedan illustrerar hur kursmål, examination och 

läraktivitet hänger ihop (Elmgren och Henriksson, 2013). 

 

 

Figur 2. Hur kursmål, examination och läraktivitet hänger ihop. 

 

3.3.5 Kursmål 

Om kursmålen är tydliga så kan eleven fokusera på att uppnå de istället för att gissa vad de är. 

Eleven måste känna till de färdigheter och kunskaper lärarna anser vara viktigast. Detta är 

särskilt viktigt för elever med låg studievana då dessa kan ha svårigheter med att se vad som är 

väsentligt i en kurs. Målen för kurser, utbildningar bör göras tydliga så att eleven inte behöver 

lägga tid på att klargöra dem (Elmgren och Henriksson, 2013). 

 

Enligt Elmgren och Henriksson kan följande kriterier användas vid kursmålens utformning 

(Elmgren och Henriksson, 2013, s. 160) 
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Målen ska vara: 

1. Relevanta 

2. Resultatorienterade 

3. Tydliga och begripliga 

4. Examinerbara 

5. Grund för undervisningsplanering 

6. Grund för uppföljning och kvalitetssäkring 

7. Realistiska 

 

3.3.6 Definition av e-lärande  

E-lärande står för elektroniskt lärande och det har med datorer att göra. Där slutar enigheten 

(Utbildningsdepartementet, oktober 2002). 

 

3.3.7 E-lärande och pedagogik 

Följande information, förutom sista stycket, kommer från en intervju med Stefan Stenbom, 

universitetsadjunkt på KTH.  

Stenbom nämner att det systemet av lärande vi ser idag där en lärare föreläser och elever sitter 

tyst och lyssnar på, inte är så effektivt. Hur en människa lär sig är väldigt komplext och att bara 

komma ett steg längre i den kunskapen skulle innebära ett nobelpris. 

Hur man uppnår aktivt lärande med e-lärande och finns det en utarbetad strategi för det? 

Stenbom svarar att det inte går att uttala sig generellt om vad som är bra och vad som är dåligt. 

Det man kan säga är att det finns indikationer på vad som är bra och vad som är dåligt. Några 

vägledande ord för att göra lärandet aktivt är ”göra”, ”skapa” och ”delta”, Stenbom har sin 

strategi som han använder sig av när han skapar sina kurser men det finns ingen färdig strategi 

av typen: gör alltid så här så blir det alltid bra. Det finns inte så vitt Stenbom vet. 

Kurser utan möjlighet att kommunicera med andra är ett ganska vanligt sätt att bedriva 

utbildningar med e-lärande och människor lär sig allt möjligt på egen hand. ”Rent pedagogiskt 

teoretiskt så är det ofta mindre effektivt än om man kan få den här gruppkänslan.”  

Inom e-lärande förutsätts det ofta att den studerande sitter ensam och för att skapa effekten av 

gruppinlärning används forumdiskussioner för att mötet med andra elever skall ske. 

Att nämna kursmålen ofta är jätte bra, eleven ska veta varför den gör det den gör. Stenbom 

brukar tala om kursmålen i början och i slutet av sina lektioner. 

För mycket fokus på de tekniska aspekterna istället för de pedagogiska kan göra att en kurs inte 

blir så lyckad. Ett exempel är en kurs som handlade om olika typer av asfalt där Stenbom hade 

en liten roll som rådgivare. Den typen av frågor han fick var: ”Det ska finnas en seriefigur som 

ska följa med under kursen, tycker du att den ska vara två dimensionell eller tre dimensionell?” 

Det har ingenting med lärande att göra tycker Stenbom. Gör det inte för teknologiskt avancerat 

på bekostnad av pedagogiken. 

Stenbom tror att många professorer på KTH inte känner till begreppen ytinlärning och 

djupinlärning. 
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Lärande kan vara antingen aktivt eller passivt. Ett exempel på passivt lärande är då en lärare 

föreläser och eleverna lyssnar. Man kan se det som att läraren har en kanna med kunskap som 

denne ska hälla i eleven. Denna lärandeform är inte så effektivt enligt Stenbom. Aktivt lärande 

är ett mer effektivt sätt att lära ut på. Lärandeformen går ut på att man uppmuntrar eleven att 

tänka, skapa och delta så att denne konstruerar sin egen kunskap. Allting som får eleven att 

känna att den är aktiv är bra. (Stenbom intervju). 

Förhöjd studentaktivitet gynnar ett djupinriktat lärande (Elmgren och Henriksson, 2013). 

 

3.3.8 Motivation och engagemang hos eleven 

En elev kan vara antingen externt motiverad eller internt motiverad. En externt motiverad elev 

drivs av faktorer utanför eleven för att studera, såsom social status eller andra människors 

förväntningar. En internt motiverad elev drivs av inre faktorer som nyfikenhet, intresse att lära 

sig och en ambition att uppnå en kompetens som denna har nytta av senare i livet.  

Det mest fördelaktiga för lärande är när eleven antingen har en hög inre motivation eller en 

kombination av både hög inre och yttre motivation 

Motivationen kan höjas genom att tydliggöra vikten av det som lärs och genom att stimulera 

intresse och nyfikenhet (Elmgren och Henriksson, 2013). 

 

3.4 Plattformen Bilda 

Bilda är en elektronisk plattform som KTH utnyttjar för att bland annat göra dokument 

tillgängliga för elever och skapa projektgrupper. Vi har valt att arbeta i Bilda på grund av att 

den har ett enkelt och lätthanterligt gränssnitt och för att vi har stiftat bekantskap med 

plattformen under vår studietid på KTH. Plattformens uppbyggnad gör att Bilda lämpar sig som 

värd till en kurs.  

3.5 Kompletterande fakta 

3.5.1 Förbrukningsmönster 

Förbrukningsmönster beskriver vattenanvändningen för en bostad eller ett område. Maxtimme 

är den timmen på dygnet som har den högsta förbrukningen. Mintimme är den timme då den 

lägsta förbrukningen inträffar. 
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Figur 3. Figuren visar dygnsförbrukningen för Hässelby Villa Stad (VAV AB, mars 2001). 

Den horisontella axeln visar tiden på dygnet. Den vertikala axeln visar faktorn av 

medelförbrukningen för området. 

 

3.5.2 Trycknivå 

Lägsta tillåtna tryck i en förbindelsepunkt är 15 meter vattenpelare över högsta tappställe och 

högsta tillåtna trycket i en förbindelsepunkt är 70 meter vattenpelare (VAV AB, mars 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

4 Utförande 
I detta kapitel beskriver vi hur vi använder det vi lärde oss av datainsamlingen för att skapa en 

kurs i modellering med EPANET 2. 

4.1 Pedagogik 

I avsnitt 3.3.4 i denna rapport kan man läsa om hur kursmål, läraktivitet och examination bör 

relatera till varandra. I avsnitt 3.3.7 får vi veta att studentaktiv undervisning gynnar ett 

djupinriktat lärande. I avsnitt 3.3.3 i sista stycket kan man läsa att goda förkunskaper och 

intresse för ämnet påverkar valet av inlärningsstrategi på ett betydande sätt. I Avsnitt 3.3.8 

berättar vi hur motivationen kan höjas genom att stimulera elevens intresse för ämnet. Med 

denna kunskap har vi skapat en figur som illustrerar hur man kan uppmuntra ett djupinriktat 

lärande.  

 

 

Figur 4. Figuren visar hur vi uppnår en djupinriktad inlärningsstrategi.  
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4.1.1 Kursmål och kursinnehåll 

Det första vi gjorde var att etablera kursmål för modellering. Som utgångspunkt för kursmålen 

hade vi de arbetsuppgifter från avsnitt 3.2.1 som DHI brukar få av kommuner som beställer 

utvärderingar av sina ledningsnät. Lärandemålet för kursen är att lära eleven att utföra dessa 

uppgifter på egen hand. Efter att ha bestämt kursmålen så tog vi fram kursinnehållet. 

Kursinnehållet som vi tog fram hittar ni i avsnitt 5.1.2. 

 

4.1.2 Utformning av kursen 

Vi delade upp informationen till EPANET i lagom stora portioner som vi sedan gjorde lektioner 

av. Kursen börjar med att gå igenom funktionerna i EPANET 2. Därefter börjar vi använda 

funktionerna för att skapa modeller i programmet.  Mot slutet av kursen går vi igenom hur man 

tar ut användbar information ur modeller i EPANET 2. 

 

4.1.3 Förkunskaper, intresse och motivation 

När kursinnehållet var tydligt så fastställde vi de förkunskaper i hydraulik som är nödvändiga 

för att förstå de fysiska fenomen som sker vid vattenströmning i rör. Tanken är att om eleven 

har en tydlig bild av vad som sker när vatten strömmar i rör så kan de resonera sig till hur de 

kan påverka resultaten i en modell. När eleven resonerar och testar nya idéer i sitt huvud så 

konstruerar hen sin kunskap för att sedan testa den mot verkligheten. 

Stort intresse för ämnet och hög motivation att studera främjar ett djupinriktat strategival. 

Genom att lägga till ett avsnitt till varje lektion som berättar hur kunskapen i lektionen används 

i verkligheten hoppas vi på att det ska väcka intresset för ämnet ytterligare. Vi har valt att kalla 

det avsnittet för ”Praktisk applikation”.  

Genom att tydligt separera förkunskaper och praktisk applikation från innehållet i EPANET 

förvirrar man inte eleven. Det som ska läras är det som vi går igenom i EPANET. Det andra är 

kunskaper kring det. 

 

4.1.4 Utformning av kursen på Bilda 

4.1.4.1 Lektioner 

I kursens första sida på Bilda listas alla lektioner i kursen och ”Förkunskaper”, ”Lektionens 

mål”, ”Lektionsinnehåll” och ”Övning” för varje lektion. Under rubriken ”Förkunskaper” listas 

de förkunskaper som krävs för att tillgodogöra sig lektionsinnehållet. ”Lektionens mål” listar 

det eleven ska lära sig vid aktuell lektion. Under ”Lektionens innehåll” listar vi det vi ska gå 

igenom i EPANET. Under rubriken ”Övning” talar vi om vad övningen till lektionen handlar 

om och i sista rubriken, ”Praktisk applikation”, går vi igenom hur lektionens innehåll relaterar 

till verkligheten. I kursen vi har skapat har vi valt att lägga in länkar till filmer som illustrerar 

det som gås igenom i lektionen. 

Lektionerna innehåller fyra olika delar: ”förkunskaper”, ”lektionsinnehåll”, ”praktisk 

applikation” och ”övning”. Förkunskaper och lektionsinnehållet hamnar på samma sida. Tanken 



 

19 

 

är att man inte ska behöva gå fram och tillbaka mellan olika sidor eller flikar för att ha tillgång 

till lektionsinnehåll och förkunskaper. 

Det är tydligt markerat i lektionen vart förkunskaper slutar och innehållet i EPANET börjar. 

Genomgången av EPANET i varje lektion består av två delar. Den första delen består av text 

och skärmbilder från programmet, där får läsaren börja lära sig knapparna i verktygsfältet och 

de viktigaste begreppen som man jobbar med i EPANET. Vi har även använt figurer som 

illustrerar tryckbegreppen i programmet. Andra delen består av en film del där funktionerna från 

text delen gås igenom mer utförligt. Efter genomgång kommer en övning där eleven själv får 

öva på programmet.  

 

4.1.4.2 Filmerna 

Tanken med filmerna är att börja visa grunderna i programmet för att så småningom gå över till 

modellering då studenterna har fått tillräckligt information om programmet. Som stöd för våra 

exempel använder vi koefficienter och data från boken (Allmänna vattenledningsnät 

anvisningar för utformning, förnyelse och beräkning), som används av ingenjörer inom VA-

branschen. 

I film 1 och 2 har vi valt att börja med att visa hur man ställer in programmet till att räkna på  

SI-enheter och vilka knappar verktygsfältet innehåller. Dessa två filmer kommer att ge 

studenten en översiktsbild av programmet. 

I film 3 börjar vi visa hur man lägger ut komponenterna och jobbar med dem och deras 

egenskaper vilket gör att man börjar komma in i modelleringsmiljön och lära sig begreppen som 

används i modelleringen inom VA-branschen. 

Efter de första tre filmerna anser vi att studenten har tillräcklig information för att börja med 

modellering och därför har vi börjat visa modellering i film 4 och 5. Där visar vi hur det går till 

att skapa en hydraulisk modell och köra en simulation (simuleringsperiod). 

Att kunna skapa en hydraulisk modell av ett vattennät och testa den under en simuleringsperiod 

är inte slutet på arbetsprocessen. Man måste kunna läsa av resultatet och analysera det. I film 6 

demonstrerar vi hur man skapar tabeller och diagram och hur man kan läsa av data från 

modellen. Vi har valt att presentera film 6 efter att man har skapat en hydraulisk modell och 

kört den. 

Resten av filmerna (7, 8 och 9) är fortsätning på modellering i EPANET och de visar fler 

funktioner och vad man kan göra i EPANET. 

4.1.4.3 Övningen 

Övningens struktur bygger på att studenterna får jobba själva med programmet och testa det de 

har lärt sig från filmerna genom att följa instruktioner, bygga en modell och ta fram värden. 

Syftet med övningen är att aktivera studenterna. Detta kommer att befästa kunskaperna från 

lektionen. Redan från andra övningen börjar eleven att skapa den modell som denne kommer att 

använda sig av längre fram i kursen. 
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5 Resultat 
I det här kapitlet kommer vi att presentera det vi har skapat till kursen. Här visar vi kursmål, 

kursinnehåll samt bilder på hur kursen ser ut i bilda. 

 

5.1 Pedagogik 

5.1.1 Kursmål 

Kursen handlar om modellering i programmet EPANET. Genom att titta på filmer och göra 

övningar kommer du att lära dig att använda programmet och dess funktioner, och du kommer 

att kunna utföra de mest grundläggande uppgifter som man förväntas kunna när man jobbar med 

modellering. 

Efter genomgången kurs skall studenten kunna följande: 

 Ställa in programmet så att alla värden anges i SI-enheter 

 Kunna placera ut de olika komponenterna som utgör en modell i EPANET och justera 

egenskaperna för komponenterna 

 Importera kartor från CAD och skala om dessa i EPANET så att längddragningar i 

EPANET stämmer med den importerade kartan 

 Kontrollera trycket vid medeltimma, maxtimma och mintimma 

 Kontrollera flöde och hastighet vid medeltimma, maxtimma och mintimma 

 Kontrollera vattenomsättning vid olika förbrukningsbelastningar 

 Kontrollera tillgängligt tryck vid brandpostuttag eller annat större uttag 

 Beskriva hur indata för olika komponenter påverkar tryckfallet över dessa 

 Analysera olika driftsstrategier, t.ex. pumpstyrning mot vattentorn 

 Analysera ett nätverk med för högt tryck i ledningar och föreslå åtgärder som sänker 

trycket 

5.1.2 Kursinnehåll 

Introduktion 

Lektion 1   

Förkunskaper 

 Grundläggande fysikaliska begrepp 

 Vattens egenskaper 

 Olika tryckbegrepp 

Lektionsinnehåll 

 EPANET film 1: ställa EPANET till SI-enheterna 

 EPANET film 2: en genomgång av verktygsfältet  

 Ingen övning 

pplink://content/23533868
pplink://content/23533870


 

21 

 

Lektionens mål 

 Att kunna ställa programmet EPANET till SI-enheter 

 Att kunna använda verktygsfältet 

Praktisk applikation 

 här ser vi principen för vattentornet och hur vattnet får sitt tryck i vattentornet 

 ett praktiskt exempel på hur man kan utnyttja ett vattentorn och spara energi 

 

Lektion 2 

Förkunskaper 

 Stationär strömning 

 Kontinuitetsekvationen för vattnets strömning 

 Energikonservering, balansgränser och Bernoullis ekvation 

 Tryckförluster 

 pumpar och pumpkurvor 

 Laminär och turbulent strömning 

 Friktionstalet och Moody diagram 

Lektionsinnehåll 

 EPANET film 3: jobba med komponenter 

 EPANET övning: skapa en enkel modell med ett vattentorn och en pump och testa att byta 

till en volymkurva 

Lektionens mål 

 Att kunna lägga ut komponenter 

 Att kunna jobba med tryckförluster 

 Att kunna lägga till en pumpkurva 

 Att kunna byta till en volymkurva 

Praktisk applikation 

 här ser vi hur vattennätet fungerar och hur man kan använda en förbrukningsbaserad 

distribution för att spara på energi och rädda miljön. 
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Lektion 3 

Förkunskaper 

 Inga förkunskaper behövs här 

Lektionens innehåll 

 EPANET film 4: börja modellera och skapa en modell 

 EPANET övning: skapa en modell 

Lektionens mål 

 Att kunna skapa en hydraulisk modell och köra den 

Praktisk applikation 

 inget innehåll 

 

 

Lektion 4 

Förkunskaper 

 Inga förkunskaper behövs här 

Lektionens innehåll 

 EPANET film 5: lägga till en simuleringsperiod och pumpstyrning 

 EPANET övning: lägga till en simuleringsperiod och pumpstyrning 

Lektionens mål 

 Att kunna köra en hydraulisk modell under en simuleringsperiod 

 Att kunna skapa/lägga till ett förbrukningsmönster i en hydraulisk modell 

 Att kunna ta fram parametrar vid max-och mintimme 

 Att kunna göra en pumpstyrning mot ett vattentorn 

Praktisk applikation 

 se filmen om praktisk applikation i lektion 2. 
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Lektion 5 

Förkunskaper 

 Inga förkunskaper behövs här 

Lektionens innehåll 

 EPANET film 6: skapa diagram och tabeller 

 EPANET övning: skapa ett diagram och en tabell  

Lektionens mål 

 Att kunna skapa diagram 

 Att kunna skapa tabeller 

 Att kunna läsa av information från en hydraulisk modell under simuleringen 

Praktisk applikation 

 inget innehåll 

 

Lektion 6 

Förkunskaper 

 Sidan 18 (figur 3.2.1:1) i boken (Allmänna vattenledningsnät Anvisningar för utformning,  

förnyelse och beräkning VAV P83)  

Lektionens innehåll 

 EPANET film 7: ventiler 

 Ingen övning 

Lektionens mål 

 Att kunna använda ventiler i en hydraulisk modell 

Praktisk applikation 

 Inget innehåll. 

  

Lektion 7 

Förkunskaper 

 Inga förkunskaper behövs här 

Lektionens innehåll 

 EPANET film 8: jobba med vattenkvalitets beräkningar (water age, trace) 

 EPANET övning: ta fram vattnets ålder i vattentornet och spåra spridningen av ett ämne  

pplink://content/23557850
pplink://content/23557852
pplink://content/23557854
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Lektionens mål 

 Att kunna bestämma vattnets ålder i vattennätet 

 Att kunna spåra spridningen av ett ämne i vattennätet  

Praktisk applikation 

 inget innehåll 

  

Lektion 8 

Förkunskaper 

 Inga förkunskaper behövs här 

Lektionens innehåll 

 EPANET film 9: importera en ritning från AutoCAD och skala om den i EPANET 

 Ingen övning 

Lektionens mål 

 Att kunna importera en ritning från AutoCAD och skala om den i EPANET 

Praktisk applikation 

 inget innehåll 
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5 .2 Bilda 

Så här ser resultatet ut i Bilda. 

5.2.1 Kursinnehåll 

I denna sida ges en översikt av allt innehåll till varje lektion. Alla lektioner finns listade här 

samt innehållet till varje lektion.  Rubrikerna ”Introduktion”, Lektion 1, Lektion 2 och så vidare 

är länkar som tar en till respektive lektion. 

 

 

Figur 5. Kursens innehåll.  
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Figur 6. Kursens innehåll, längst ner i sidan. 
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5.2.1.1 Lektioners utseende 

Här demonstrerar vi hur en lektion ser ut i Bilda. Förkunskaper och aktuellt lektionsinnehåll 

finns på samma sida. Vi hade velat ha en funktion som gör att det går att öppna en separat ruta 

med förkunskaperna i sidan för lektionen. Rutan med förkunskaperna ska man kunna gå upp 

eller ner i eller bläddra bland olika sidor oberoende från sidan med innehållet i EPANET. Bilda 

kanske har den funktionen men vi kunde inte hitta den. 

 

 

Figur 7. Såhär kan en lektions se ut. Förkunskaper och aktuellt lektionsinnehåll finns på samma 

sida för att den studerande ska slippa behöva hoppa mellan sidor och flikar för att ha tillgång 

till all information. 
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Figur 8. Det är tydligt markerat vart förkunskapsinnehållet slutar och innehållet i EPANET 

börjar. Den studerande kan gå ner till denna del direkt om den inte behöver gå igenom tidigare 

kunskaper. 
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Figur 9. I lektionen finns bilder som förklarar olika begrepp. 
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Figur 10. Efter texten kommer instruktionsfilmerna och övning. 
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Figur 11. Vissa lektioner kräver ingen särskild förkunskap. Då börjar lektionen direkt med 

genomgång av EPANET 2. 
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6 Slutsats och diskussion  
Ett syfte med detta arbete var att visa att det inte är jätte komplicerat att skapa modeller i 

EPANET. Vi tycker att vi har visat att det stämmer i detta arbete. Själva skapandet av modeller 

går att lära sig relativt enkelt. Det finns dock en del begrepp som inte är helt självklara i 

programmet men det går att lista ut deras mening genom att testa sig fram.  

Syftet var även att kursen vi skapat ska vara en bra förberedelse för de som ska utbildas i 

modellering med EPANET eller program som har EPANET som beräkningsmotor. Genom att 

studera vårt material så lär man sig att hantera EPANET och man lär sig vilka parametrar alla 

komponenter har. Denna kunskap går att överföra till program så som MIKE URBAN. MIKE 

URBAN är som vi tidigare nämnt väldigt likt EPANET i uppbyggnad och indata. Färdigheterna 

man lär sig i EPANET borde gå att överföra till andra mjukvaror, även om det sker på ett 

indirekt sätt. De flesta om inte alla parametrar som används i EPANET är grundläggande för ett 

fungerande vattennätverk och dessa borde återkomma i andra mjukvaror för modellering av 

vattennät. Även om utseendet i mjukvaran inte är likt EPANET så vet man, utifrån det man 

lärde sig i EPANET, vilka parametrar som borde ingå i den nya mjukvaran.  

Ett annat syfte med detta arbete var att undersöka ifall e-lärande är en lämplig plattform för 

utbildning i modellering med EPANET. Svaret på detta är ja. Att lära sig ett program med hjälp 

av filmer har den stora fördelen jämfört med traditionellt lärande att man kan pausa filmen och 

gå tillbaka i den ifall man missade något. Detta kan man inte göra i ett klassrum med många 

elever. I kursen Building Information Modeling som vi läste i årskurs 2 är väldigt lik vår kurs i 

hur kursinnehållet presenteras för eleven. I den kursen så visade läraren på en stor skärm vad 

eleven ska göra i programmet samtidigt som eleverna gjorde det på sin dator. Denna 

lärandeform kan vara väldigt frustrerande ifall man råkar missa något som läraren visar under 

genomgången. Då måste man vänta tills läraren pratat färdigt eller tills en lärarassistent blir 

ledig så att man kan få hjälp och fortsätta med sitt arbete. Ofta så kan blir eleven helt 

stillastående med arbetet tills det att den får hjälp och detta kan orsakas av att man har missat ett 

enkelt steg. Detta problem försvinner när genomgången är i videoformat och därför tycker vi att 

alla moment i kurser som går ut på att eleven ska göra exakt det läraren gör i sin dator borde 

vara filmatiserade.  
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8 Bilagor 

 
Bilaga 1          Hydraulik kompendium 

Bilaga 2          EPANET handboken 
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8.1 Bilaga 1 – Hydraulik kompendium  

SI-enheter 
Det finns en internationell standard som anger vilka enheter fysiska storheter består av. 

Storheterna och dess enheter som är relevanta för oss är: 

 Sträcka ”s” med enheten meter [𝑚] 

 Massa ”m” med enheten kilogram[𝑘𝑔] 

 Tid ”t” med enheten sekunder [𝑠] 

I alla storheter skall anges i dessa enheter när man vill använda sig av formlerna vi går igenom. 

Hastighet är definierat som 𝑣 =
𝑠

𝑡
 [

𝑚

𝑠
] 

𝑠 = 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 [𝑚] 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑑 [𝑠] 

Kraft är definierat som 𝐹 = 𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 = 𝑚 × 𝑎 [𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛] 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 [𝑘𝑔]  

𝑎 = 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [
𝑚

𝑠2] 

Tryck, även spänning, är definierat som 𝑝 =
𝐹

𝐴
 [

𝑁

𝑚2 = 𝑃𝑎 = 𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙] 

𝐹 = 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 [𝑁] 

𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2]  

Det finns andra mått på tryck som inte är baserade på SI-enheter. Ett sådant mått är ”bar” där 

1 𝑏𝑎𝑟 = 105[𝑃𝑎] 

1 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓ä𝑟𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 1 𝑎𝑡𝑚 = 1,013 × 105[𝑃𝑎] 

Densitet är definierat som 𝜌 =
𝑚

𝑉
 [

𝑘𝑔

𝑚3] 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 [𝑘𝑔] 

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3] 

Det är ett mått på hur tät materian är packad i ett ämne.  

Lägesenergi är definierat som 𝐸𝑔 = 𝐸ℎö𝑗𝑑 = 𝑚 × 𝑔 × ℎ [𝑁𝑚 = 𝐽] 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 [𝑘𝑔] 

𝑔 = 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 = 9,82 [
𝑚

𝑠2] 

ℎ = ℎö𝑗𝑑 [𝑚] 

Lägesenergin anges som ”Newtonmeter” eller ”Joule”. 

Rörelseenergi eller kinetiska energin är definierat som 𝐸𝑘 = 𝐸𝑘𝑖𝑛 = 𝑚 ×
𝑣2

2
 [𝑁𝑚 = 𝐽] 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 [𝑘𝑔] 

𝑣 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [
𝑚

𝑠
] 

Rörelseenergin anges som ”Newtonmeter” eller ”Joule”. 
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Lite om vatten 

1. Vatten i vätskeform går inte att komprimera. 

2. Vattnets densitet är konstant, oberoende av tryck och temperatur. 

3. Trycket i en vätska beror på vätskans densitet och djup och är lika stort i alla riktningar. 

4. Tryckkraften som en vätska utövar mot en yta är vinkelrät mot ytan. 

5. En tryckökning i en del av en vätska kommer att fortplanta sig till hela vätskan. 

1. Vatten går inte att komprimera (inte helt sant, men nästan!), som t.ex. en gas. Detta är för att 

avståndet mellan vattenmolekylerna i flytande vatten är väldigt litet och det finns inget utrymme 

att undan vara.  I en gas flyger molekylerna omkring utan något särskilt mönster och avstånden 

mellan molekylerna är många gånger större än molekylernas storlek (se figurerna nedan). Har 

man gas i en behållare och vill trycka in mer gas i den så kan man göra det relativt enkelt och 

den tillförda gasen kommer att ta upp den lediga platsen mellan de befintliga molekylerna i 

behållaren.  Om behållaren däremot är fylld med vatten och man vill pressa in mer vatten i den 

så har man lite problem. Det går att trycka in mer vatten i behållaren men trycket som behövs 

för att pressa in den är enorm. För att komprimera vatten med 1 procent av dess volym krävs det 

tryck man skulle få om man ställde ca 980 kg på en en-krona. Om man vill pressa in lite extra 

luft i en behållare, t.ex. en flaska, så kan man lätt göra det med munnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Molekyler i en gas i en behållare. Avståndet mellan molekyler är stort och det finns gott om 

plats att stoppa in fler molekyler i behållaren.  
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När vattenmolekyler befinner sig i vätskeform kommer molekylerna så pass nära varandra att 

de elektriska krafterna mellan molekylerna blir så stora att det blir svårt att föra de närmare 

varandra. 

 

2. Vi konstaterade i punkt 1 att vatten inte går att komprimera. Vi kan alltså inte packa vatten så 

att materian ligger tätare och därmed så kan vi inte höja vattnets densitet genom att höja dess 

tryck. Att säga att vattnets densitet är oberoende av temperatur är en sanning med modifikation. 

Vatten får en volymutvidgning av en ökad temperatur men den ökningen är väldigt liten. I våra 

beräkningar så kan vi anta att densiteten är konstant utan att få betydande fel.  

3. Man kan ganska lätt resonera fram att trycket i en vätska beror på vätskans densitet och djup. 

Tänk dig att du ställer en kub på en liter av något med låg densitet på handen, t.ex. bomull. 

Trycket mot handen skulle kännas mindre än om du istället fyllde samma kub med bly och 

ställde den på handen. Blyet har högre densitet och en viss volym bly kommer att väga mer än 

samma volym av bomull. Att höjden påverkar trycket kan vi se såhär. Tänk dig att du håller 

samma kub fylld med ett visst ämne, spelar ingen roll vilket, i handen. Om vi lägger flera 

sådana kuber på varandra så kommer du att känna ett större tryck mot handen. Det är för att det 

nu är mer massa som trycker på din hand än vad det gjorde när du bara höll i en kub. Notera att 

om du ställer de extra kuberna bredvid din hand så kommer de inte att bidra med ett ökat tryck 

mot din handflata. De måste ligga över din hand för att de ska höja trycket mot den. 

 

Kraften från den högra pelaren är större än den vänstra. Ytan kraften fördelas på är densamma 

i båda fallen, alltså är trycket under högra pelaren större än trycket under den vänstra. 
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4. Tryck är definierat som en kraft som påverkar en yta som är vinkelrät mot kraften. Detta 

betyder att tryckkraften som en vätska utövar på en yta är vinkelrät mot den ytan (se figuren 

nedan). Det kanske är lite svårt att få en känsla för det men det räcker i början med att man vet 

att tryckkraften som en vätska utövar på en yta är vinkelrät mot den ytan. 

 

 

 

5. Man kan inte höja trycket lokalt i en vätska. Om man höjer trycket i en del av en vätska så 

kommer trycket att fortplanta sig i vätskan tills samma tryck råder i hela vätskan. 
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Olika tryckbegrepp 

Inom strömningslära finns det en del begrepp för tryck som vi måste känna till: 

 Atmosfärstryck 

 Övertryck 

 Undertryck 

 Relativt tryck 

 Absolut tryck 

 Ångtryck 

 

Atmosfärtryck – Det tryck som atmosfären utövar vid havsnivå, 101,3 kPa 

Övertryck – om t.ex. en behållare har ett tryck som är större än det tryck atmosfären skapar vid 

havsnivå så säger man att det råder övertryck i behållaren. Övertryck är ett relativt begrepp. 

Undertryck - om t.ex. en behållare har ett tryck som är lägre än det tryck atmosfären skapar vid 

havsnivå så säger man att det råder undertryck i behållaren. Undertryck är ett relativt begrepp. 

Relativt tryck – Man brukar, i tal och beräkningar, sätta atmosfärstrycket som nollnivå. Det 

relativa trycket är då ett mått på hur mycket över eller under atmosfärstrycket ett tryck är. Om 

ett kärl har ett tryck på 91,3 kPa så är trycket, relativt atmosfären, (91,3-101,3) kPa = -10 kPa. 

Man kan välja en annan nollnivå än atmosfärstrycket. 

Absolut tryck – Det är tryckets belopp mätt från vakuum. I bilden är absoluttrycket det man 

läser av på axeln. Atmosfären har absoluttrycket 101,3 kPa. 
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Ångtryck – Krafterna som håller ihop vattenmolekyler till is eller vätska är de elektriska 

krafterna som råder mellan vattenmolekyler och det omkring rådande trycket (statiska trycket), 

ofta atmosfärstrycket. Om molekylernas rörelseenergi, alltså vattnets temperatur, är minder än 

dessa krafter kommer vattnet att hållas ihop till is eller vätska. Om rörelse energin blir större än 

dessa krafter kan vattenmolekylerna ta sig loss och flyga fritt. Vattnet börjar alltså koka. De 

elektriska krafterna kan bara ta upp en viss rörelseenergi hos vattenmolekylerna. Vill man höja 

vattnets temperatur ytterligare men förhindra att molekylerna smiter iväg så måste man höja 

trycket kring vätskan. Det tryck som krävs för att hålla en jämvikt mellan molekylernas 

rörelseenergi och tryck- och elkrafterna kallas ångtryck. Vid 0 grader C är ångtrycket 0,61 kPa. 

Vid 100 grader C är ångtrycket 101,3 kPa, alltså atmosfärstrycket. Höjer vi vattnets temperatur 

till över 100 grader så har molekylerna tillräckligt med energi för att slita sig loss från de andra 

molekylerna och flyga iväg. 
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Vattnets strömning i rör 

Stationär strömning 
Stationär strömning innebär att vatten strömmar och att förhållandena för strömningen inte 

ändras. Ett exempel på icke-stationär strömning är en vattenfylld flaska med ett hål på sidan. 

Vattnet ovanför hålet pressar ut vattnet och trycket som det pressar ut vattnet med kommer att 

sjunka när vattenytan sjunker. Förhållandet för strömningen är inte konstant. Om vi nu tänker 

oss två behållare som bilden nedan visar där den övre behållaren blir påfylld i samma takt som 

den tappar vatten och den undre behållaren förlorar vatten i samma takt som den blir påfylld så 

ändras inte förhållandena för strömningen. Tryckskillnaden som driver strömningen kommer att 

vara densamma hela tiden. 
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Kontinuitetsekvationen för vattnets strömning 

Som vi förklarade tidigare så är vatten praktiskt taget omöjligt att komprimera. Detta betyder att 

om vi har ett rör fyllt med vatten och vi pressar en viss mängd vatten i ena änden av röret, så 

måste lika mycket vatten komma ut i andra änden av röret. Vi kan ju inte packa vattnet 

ytterligare. Alltså är massan som per tidsenhet (massflödet =  ṁ) in i röret lika med den massa 

som kommer ut ur röret, oavsett rörets form. Detta resonemang gäller även när rör förgrenar sig. 

Med detta resonemang kan vi ställa upp en kontinuitetsekvation. 

ṁ𝑖𝑛 = ṁ𝑢𝑡 

 

 

Massflödet går att beräkna med formeln 

𝜌 × 𝐴 × 𝑐 =  ṁ 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [
𝑘𝑔

𝑚3
] 

𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 

𝑐 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [
𝑚

𝑠
] 

Om vi gör en enhetsanalys på uttrycket så ser vi att det får enheten  

[
𝑘𝑔

𝑚3
× 𝑚2 ×

𝑚

𝑠
=

𝑘𝑔

𝑠
= ṁ = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒] 

Symbolen för hastighet inom strömningslära är bokstaven c och vi kommer också att använda 

oss av den symbolen.  

ṁ𝑖𝑛 = ṁ𝑢𝑡 ger då uttrycket 

𝜌𝑖𝑛 × 𝐴𝑖𝑛 × 𝑐𝑖𝑛 = 𝜌𝑢𝑡 × 𝐴𝑢𝑡 × 𝑐𝑢𝑡 

Eftersom vattnets densitet inte ändras betydligt med ökat eller minskat tryck så kan vi förenkla 

uttrycket till 

𝐴𝑖𝑛 × 𝑐𝑖𝑛 = 𝐴𝑢𝑡 × 𝑐𝑢𝑡   [𝑚2 ×
𝑚

𝑠
=

𝑚3

𝑠
= �̇� = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒] 

 

 

Låt oss ställa upp en kontinuitetsekvation för det förgrenade röret nedan. 
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ṁ = ṁ1 + ṁ2 och då gäller även 

�̇� = �̇�1 + �̇�2 vilket ger oss ekvationen 

𝐴 × 𝑐 = 𝐴1 × 𝑐1 + 𝐴2 × 𝑐2 
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Energikonservering, balansgränser och Bernoullis ekvation 

Det går att ställa upp en energiekvation för en fluids strömning i ett rör utifrån 

energikonserveringsprincipen. Den säger att energi inte kan skapas eller förstöras, bara 

omvandlas. Först måste man avgränsa systemet. Dessa gränser kallas balansgränser. Om inga 

förluster förekommer måste den totala energin som passerar gräns 1 vara lika stor som energin 

som passerar gräns 2 (se figuren nedan). Dessa energier är rörelse energi, lägesenergi och 

tryckenergi. Låt oss titta på en mängd vatten Δm som strömmar genom ett rör.  

 

Ett enkelt uttryck för hur energiekvationen, även känd som Bernoullis ekvation ser ut från 1 till 

2 ser ut såhär 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡,1 + 𝐸ℎö𝑗𝑑,1 + 𝐸𝑑𝑦𝑛,1 = 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡,2 + 𝐸ℎö𝑗𝑑,2 + 𝐸𝑑𝑦𝑛,2 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡 = Statisk energi 

𝐸ℎö𝑗𝑑= Lägesenergi 

𝐸𝑑𝑦𝑛= Rörelseenergi  

Dessa energier ger upphov till olika tryck. Rörelseenergin ger upphov till ett dynamiskt tryck. 

Dynamiskt tryck kan man känna av om man t.ex. stoppar ner handen i en rinnande flod. Det 

trycket man känner mot handen är det dynamiska trycket. Lägesenergin ger upphov till ett höjd 

tryck. Detta tryck är det man skulle känna om man ställde en pelare av vatten på handen. Ju 

högre pelaren är, desto större tryck känner man mot handen. Tryckenergin ger upphov till 

statiskt tryck. Ett exempel på statiskt tryck är det tryck vi ser i en flaska läsk. När vi öppnar 

flaskan så pyser det ut gas p.g.a. att det statiska trycket i flaskan är större än omgivningens. Man 

kan skriva om Bernoullis ekvation så att varje energi blir beskriven som det tryck det utövar. 

Ekvationen ser då ut såhär  
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𝑝𝑑𝑦𝑛,1 + 𝑝ℎö𝑗𝑑,1 + 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡,1 = 𝑝𝑑𝑦𝑛,2 + 𝑝ℎö𝑗𝑑,2 + 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡,2   där  

𝑝𝑑𝑦𝑛 =
𝜌×𝑐2

2
 [

𝑁

𝑚2 = 𝑃𝑎]  

𝑝ℎö𝑗𝑑 = 𝜌 × 𝑔 × ℎ [
𝑁

𝑚2
= 𝑃𝑎] 

𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡 = 𝑒𝑡𝑡 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 [
𝑁

𝑚2 = 𝑃𝑎]  

Förklaring av symboler i formlerna: 

𝑐 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [
𝑚

𝑠
] 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [
𝑘𝑔

𝑚3] 

𝑔 = 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [
𝑚

𝑠2] 

ℎ = ℎö𝑗𝑑 [𝑚] 

 och på så sätt får vi ekvationen 

𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡,1 +
𝜌×𝑐1

2

2
+ 𝜌 × 𝑔 × ℎ1 = 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡,2 +

𝜌×𝑐2
2

2
+ 𝜌 × 𝑔 × ℎ2   

Energi kan omvandlas från en form till en annan. De olika trycken kan också omvandlas till 

varandra. Vi kan även matematiskt uttrycka de olika trycken som det tryck en vattenpelare av en 

viss höjd åstadkommer och uttrycks som ”meter vattenpelare”. Detta är ett vanligt sätt att 

beskriva storleken för ett tryck i talspråk. De matematiska uttrycken för de olika energierna ser 

då ut såhär. 

ℎ𝑠𝑡𝑎𝑡 =
𝑝

𝜌×𝑔
=  tryckenergi uttryckt som "meter vattenpelare" [m] där 

ℎ𝑑𝑦𝑛 =
𝑐2

2 × 𝑔
= rörelseenergi uttryckt som "meter vattenpelare" [m] 

ℎℎö𝑗𝑑 = ℎö𝑗𝑑 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑛𝑖𝑣å = lägesenergi uttryckt som "meter vattenpelare" [m] 

Förklaring av symboler i formlerna: 

𝑝 = 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 [𝑃𝑎] 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [
𝑘𝑔

𝑚3] 

𝑔 = 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  9,82 [
𝑚

𝑠2] 

𝑐 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [
𝑚

𝑠
] 

Bernoullis ekvation uttryckt som meter vattenpelare ser då ut såhär 

ℎ𝑠𝑡𝑎𝑡,1 + ℎ𝑑𝑦𝑛,1 + ℎℎö𝑗𝑑,1 = ℎ𝑠𝑡𝑎𝑡,2 + ℎ𝑑𝑦𝑛,2 + ℎℎö𝑗𝑑,2 
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Tryckförluster 
Det förekommer två typer av energiförluster när en fluid strömmar i ett rör. Den ena är förlusten 

uppstår p.g.a. friktion mellan fluiden och rörets insida och kallas friktionsförlust. Vatten binder 

väldigt hårt till vatten och andra molekyler, så mycket att vattenskiktet närmast rörets insida inte 

rör på sig. Vattenskikten över detta kommer att röra på sig men med ett visst motstånd 

(friktion). Det krävs energi för att övervinna friktionen och den energin tas från den kinetiska 

energin. Minskningen i kinetisk energi noteras som en minskning av det dynamiska trycket. 

Tryckförlusten kallas friktionsförlust och beräknas enligt formeln 

𝑝𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑓×𝑙×𝜌×𝑐𝑟ö𝑟

2

𝑑×2
  där 

𝑓 = 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 

𝑙 = 𝑟ö𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [𝑚] 

𝑑 = 𝑟ö𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 [𝑚] 

Vi kan se i formeln att tryckförlusten beror på vattnets hastighet i kvadrat i röret. Förlusten 

beror även på längden på röret. Ett längre rör betyder att man måste övervinna friktionskraften 

över en längre sträcka vilket kräver mer energi. Rörets diameter påverkar också förlusten. Desto 

större diameter röret har, desto mindre blir förlusten. Detta för att ju större diametern är, desto 

mer vatten kan rinna igenom utan att röra rörets insida. I kapitlet ” friktionstalet f och Moody-

diagram” ska vi gå igenom hur vi får fram (f) med hjälp av ett Moody diagram. 

Den andra typen av förlust kallas engångsförluster eller tilläggsförluster. Dessa förluster uppstår 

när vattnet som strömmar i ett rör måste byta strömningsriktning, när vatten passerar genom 

komponenter så som ventiler eller filter, när det sker en dimensionsförändring i ledningar eller 

när det strömmar från en behållare in i ett rör. Formeln för beräkning av tilläggsförluster ser ut 

såhär 

𝑝𝑡.𝑓. = 𝜁
𝜌 × 𝑐𝑟ö𝑟

2

2
 

 

Storleken på ζ beror på t.ex. hur grov riktningsavvikelsen är eller vilket motstånd en komponent 

ger. Värden på ζ finns ofta tabellerade för olika företeelser. För vissa företeelser finns det formel 

för att beräkna storleken på ζ. 
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I fall som i exemplet för stationär strömning (se figuren nedan) som vi visade tidigare där 

vattnets hastighet vid ytan är lika med noll så är ζ=1 där vattnet strömmar in i behållaren. Om 

ζ=1 så ”försvinner” allt dynamiskt tryck, vilket det gör i exemplet. Hastigheten var ju noll vid 

yta B! Det dynamiska trycket har omvandlats till lägesenergi. Friktions- och tilläggsförluster går 

under samlingsnamnet rörförluster med beteckningen pr.f.. 

𝑝𝑟.𝑓. =
𝑓×𝑙×𝜌×𝑐𝑟ö𝑟

2

𝑑×2
+ 𝜁1

𝜌×𝑐𝑟ö𝑟
2

2
+ 𝜁2

𝜌×𝑐𝑟ö𝑟
2

2
+ 𝜁3

𝜌×𝑐𝑟ö𝑟
2

2
…   

 

Detta uttryck kan vi förenkla till  

𝑝𝑟.𝑓. = (𝛴𝜁 + 𝑓 ×
𝑙

𝑑
) ×

𝜌 × 𝑐𝑟ö𝑟
2

2
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Viskositet 

Som du säkert vet så kan vätskor vara olika trögflytande. Filmjölk t.ex. rinner inte lika lätt som 

vatten. Detta är för att filmjölk har högre viskositet än vatten. En vätska har alltså högre 

viskositet ju mer trögflytande det är. Nästan alla ämnen får en lägre viskositet med ökad 

temperatur.  

Det finns två typer av viskositet, dynamisk och kinematisk. Dynamisk viskositet är ett mått på 

det motstånd en vätska uppvisar när man vill sätta den i rörelse och betecknas med symbolen 𝜂. 

Den dynamiska viskositeten är en proportionalitetskonstant till kinematiska viskositeten 𝜈 och 

sambandet ser ut såhär: 

𝜈 =
𝜂

𝜌
 [

𝑚2

𝑠
]  
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Friktionstalet och Moody-diagram 

När det kommer till strömning i ett helt fyllt rör så är friktions- och tröghetskrafterna 

dominerande. Förhållandet mellan dessa krafter kallas Reynolds tal och beräknas med formeln 

nedan 

𝑅𝑒 = 𝑐 ×
𝐷

𝜈
       där  

𝐷 = 𝑟ö𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 [𝑚] 

𝑐 = 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑖 𝑟ö𝑟𝑒𝑡 [
𝑚

𝑠
]  

𝑣 = 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑖𝑠𝑘𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [
𝑚2

𝑠
]   

Reynolds tal är dimensionslöst och används för att bestämma friktionstalet f (även känt som λ) i 

ett Moodydiagram. 

För att få fram friktionstalet f så använder man Moody diagram. I den horisontella axeln har vi 

Reynolds tal, på den högra vertikala axeln har vi förhållandet k/d. I det fallet är k ett mått på hur 

skrovlig insidan av röret är. Andra termer för rörets skrovlighet är ”råhet” eller ”ytråhet”. Om 

röret är glatt är k=0. Rörets diameter = d. När man har beräknat Re och k/d så kan man få fram f 

genom att gå rakt upp från det värdet man fick för Re tills man möter den linje som motsvarar 

det k/d-värde man beräknat. Om k=0 ska man välja linjen för glatta rör längst ner. Från den 

punkten där båda linjerna möts går man rakt ut åt vänster och läser av värdet för f (se figuren 

nedan). 

Vid laminär strömning är f=64/Re. 
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Pumpar 

En pump skapar ett tryck som hjälper till att driva strömningen och används när man vill pumpa 

upp vatten till en höjd eller om trycket av statiska- och lägesenergin från t.ex. ett vattentorn inte 

ger tillräckligt stort tryck vid ett uttag (brandpost, kran vid diskbänk etc.).  

Trycket en pump skapar uttrycks som ppump i Bernoullis ekvation. Vad ska vi göra med pr.f. och 

ppump? Det ska vi förklara i följande exempel. (den gulmarkerade texten visar vart termerna 

hamnar i Bernoullis ekvation) 

I exemplet som följer gäller följande: 

- Tank A och B fylls på i samma takt som de tappas av. 

- Det råder atmosfärstryck vid båda vattenytorna. 

- Vattnets hastighet vid båda ytorna är noll. 

 

Detta gör då att båda vattenytorna blir lämpliga balansgränser. Bernoullis ekvation från A till B 

ser då ut på följande sätt. 

𝑝𝑑𝑦𝑛,𝐴 + 𝑝ℎö𝑗𝑑,𝐴 + 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡,𝐴 + 𝑝𝑝𝑢𝑚𝑝 = 𝑝𝑑𝑦𝑛,𝐵 + 𝑝ℎö𝑗𝑑,𝐵 + 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡,𝐵 + 𝑝𝑟.𝑓. 

Om vi tittar på Bernoullis ekvation så har vi på vänster sida förutsättningarna innan vattnet 

börjar strömma och på höger sida har vi resultatet av strömningen. Termen ppump hör alltså 

hemma på den vänstra sidan av ekvationen eftersom pumpen hjälper till att driva vattenflödet. 

Termen pr.f. ska läggas på högra sidan av ekvationen. Vi kan ju inte ha några friktions förluster 

innan vattnet har börjat strömma! I tryckform ser ekvationen ut som följande 

𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡,𝐴 +
𝜌×𝑐𝐴

2

2
+ 𝜌 × 𝑔 × ℎ𝐴 + 𝑝𝑝𝑢𝑚𝑝 = 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡 +

𝜌×𝑐𝐵
2

2
+ 𝜌 × 𝑔 × ℎ𝐵 + (𝛴𝜁 + 𝑓 ×

𝑙

𝑑
) ×

𝜌×𝑐𝑟ö𝑟
2

2
   

Eftersom det statiska trycket (atmosfärstrycket) är lika stort vid båda ytorna så kan man stryka 

dessa termer. Eftersom vattnets hastighet vid ytorna är 0 så är det dynamiska trycket där 0 och 

dessa termer försvinner. Kvar blir då bara 

𝜌 × 𝑔 × ℎ𝐴 + 𝑝𝑝𝑢𝑚𝑝 = 𝜌 × 𝑔 × ℎ𝐵 + (𝛴𝜁 + 𝑓 ×
𝑙

𝑑
) ×

𝜌×𝑐𝑟ö𝑟
2

2
   

Om vi väljer höjden på vattenyta B som nollnivå förenklas ekvationen ytterligare och vi får  

𝜌 × 𝑔 × ℎ𝐴 + 𝑝𝑝𝑢𝑚𝑝 = (𝛴𝜁 + 𝑓 ×
𝑙

𝑑
) ×

𝜌×𝑐𝑟ö𝑟
2

2
   

Det vi lär oss av det här är att man kan få ganska enkla beräkningar om man väljer sina 

balansgränser rätt! 
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Pump- och systemkrakteristika 
För ett givet rörsystem är 𝛴𝜁 konstant och friktionstalet f och rörförlusternas storlek beror på 

flödet i rören. Vi har sett tidigare att vi kan uttrycka statiskt-, dynamiskt- och höjdtryck som det 

tryck en vattenpelare av ett visst höjd åstadkommer. Vi kan då uttrycka rörförlusterna som 

måste övervinnas vid ett visst flöde som det tryck som krävs för att pumpa upp vatten till en viss 

höjd. Denna höjd kallas uppfordringshöjd. Om vi ritar in uppfordringshöjden som en funktion 

av volymflödet så kommer funktionen att se ut som nedan. Uppfordringshöjden beror på 

hastigheten i röret i kvadrat och funktionen kommer att få utseendet av en andragradsparabel. 

Denna kurva kalla systemkarakteristika eller systemkurva (se figuren nedan). 

 

 

Pumpkarakteristika (pumpkurva) visar förhållandet mellan trycknivå och det flöde en pump kan 

ge vid dess normala hastighetsinställning. Den vertikala axeln utgör den trycknivåökning 

pumpen tillför vattnet och uttrycks som en längdenhet. Den horisontella axeln anger flödet och 

uttrycks i volymenhet per tidsenhet. Pumpkurvor måste ha ett avtagande utseende med ökat 

flöde (se figuren nedan). 

Om vi ändrar varvtalet så kommer vi att få en ny pumpkurva. 
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Om vi ritar in båda dessa kurvor i ett diagram så kommer dessa att skära varandra. Punkten där 

kurvorna skär varandra kallas driftpunkten och den visar vilket tryck pumpen måste skapa för 

att transportera ett visst flöde genom systemet. 
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8.2 Bilaga 2 – EPANET handboken 

Introdution 

EPANET är en kostnadsfri programvara från den amerikanska institutionen 

(Environmental Protection Agency). Programmet är ett modelleringsverktyg inom 

hydraulik för trycksatta ledningar. EPANET använder ett visuellt nätverk för att bygga 

vattennätet och simulera hydrauliken i nätet. 

Programmet gör simuleringar och använder sig av olika komponenter och verktyg (som 

rör, pumpar, knutpunkter, vattentorn, pumpkurvor m.m.) och hjälpmedel (som färger, 

riktningspilar, datatabeller, tidsdiagram m.m.). Dessa simuleringar hjälper att analysera 

ledningsnätet och upptäcka eventuella problem och i sin tur upprätthålla och förbättra 

vattenkvaliteten i vattennätet. 

Programmets data kan skrivas ut på olika format och det är även möjligt att importera 

kartor från AutoCAD och använda dem som en kontur för att rita vattenledningar. 

 

EPANET hanterar olika hydrauliska beräkningar, bland annat: 

-vattenflödet och hastigheten i ledningar 

-Trycket i knutpunkter  

-Vatten ålder  

-Vattentorns beräkningar 

-Spridning av substanser i ledningsnätet (till exempel föroreningar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2F&ei=OGsqVb7OHIfqyQOvsoDIDQ&usg=AFQjCNGo7qU8DQ0jgrNXbDIXZMv6Xh2E_w&bvm=bv.90491159,d.bGQ
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EPANET Verktygsfält 

 

 
 

1- New         Används för att skapa en ny EPANET fil, (nytt projekt). 

 

2- Open        Används för att öppna en befintlig EPANET fil (ett befintligt projekt). 

 

3- Save       Används för att spara pågående projekt. 

 

4-Print        Används för att skriva ut ritningen eller information om projektet till 

exempel 

   tabeller och diagram. 

 

5- Copy        Används för att kopiera objekt från EPANET, här kan man välja till vilket 

format ska objektet kopieras. Det kan kopieras som Bitmap (bild), Metafile (paint fil) 

eller Data (text). Vi kommer att visa detta senare i exemplen. 

 

6- Delete        är till för att radera objekt. 

 

7- Find        Används för att hitta komponenter, denna knapp används i stora och 

komplicerade vattennät då har man ett stort antal komponenter och då kan det bli svårt 

att hitta önskad komponent. 

 

8- Run        Används för att köra modellen. 
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9- Query         är ett verktyg som hjälper att hitta komponenter med önskade 

egenskaper, till exempel om vi vill hitta knutpunkter med elevation noll så klickar vi på 

Query och sedan väljer vi att hitta knutpunkter med elevation lika mycket med noll och 

sedan klicka på Submit, se Figuren nedan.  

 

 

 

10- Graph       Används för att ta fram information om komponenterna och vattennätet i 

form av diagram, vi återkommer till Graph funktionen med mer beskrivning i 

exemplen. 

11- Table        Används för att ta fram information om komponenter och vattennätet i 

form av tabeller, vi återkommer till Table funktionen med mer beskrivning i exemplen. 
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12- Options        Används för att styra visningsegenskaperna i EPANET, man kan även 

komma åt Options genom att högerklicka vart som helst i Network Map fönstret och 

välja Options. 

Man kommer även åt Options i View menyn. 

 

 

 

 

13- Select Object          Används för att markera objekt på ritningen. 
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14- Select Vertex           Används för att justera krökningen på böjda rör, markera det 

böjda röret och du kommer att se att Select Vertex blir aktiverat och nu kan man klicka 

på den och justera krökningen på röret genom att flytta punkterna (rutorna) som är 

synliga på röret, se figuren nedan. 
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15- Select Region        är till för att markera ett område i ritningen. 

 

16- Pan         Används för att dra och flytta ritningen. 

 

17- Zoom In, Zoom Out                

 

18- Full Extent        Används för att återställa visningsskalan till 100 %. 

19- Add Junction        (knutpunkt) Används för att lägga till knutpunkter i ritningen, 

knutpunkter är de punkterna i ledningsnätet där vattenledningar ansluter till varandra 

samt punkterna där vattnet flödar in eller ut i ledningsnätet. 

20- Add Reservoir         Används för att lägga en reservoar till systemet. Reservoaren 

är en knutpunkt med oändlig vattenmängd som försörjer systemet med vatten och den 

symboliserar ett vattenverk. 

 

21- Add Tank       Används för att lägga till en tank i systemet till exempel ett 

vattentorn, tanken är en knutpunkt med en begränsad vattenmängd som varierar med 

tiden under en simuleringsperiod. 

 

22- Add Pipe        Används för att lägga till ett rör, man lägger knutpunkterna först och 

sedan ansluter man dem med rör. 

 

23- Add Pump         Används för att lägga till en pump i systemet, precis som rör så 

måste man sätta knutpunkterna först och sedan kan man sätta pumpen mellan 

knutpunkterna. Pumpar kännetecknas av pumpkurvor och därför måste vi definiera en 

pumpkurva till pumpen för att den ska fungera, hur man lägger till en pumpkurva 

kommer vi att visa i exemplen. 

Observera att det är viktigt att dra pumpen i rätt riktning när man sätter den på ritningen, 

se figuren nedan, till exempel om vi vill sätta en pump som ska pumpa från knutpunkt 1 

till knutpunkt 2 så ska vi klicka på Add Pump och sedan klicka på knutpunkt 1 och 

därefter knutpunkt 2. 
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24- Add Valve         Används för att lägga till en ventil i systemet och ventiler lägger 

man på samma sätt som rör, först lägger man knutpunkterna och sedan klickar man på 

Add Valve och därefter klicka på knutpunkterna i önskad riktning. 

Ventilen är en komponent som begränsar trycket eller flödet i en önskad punkt i nätet. 

   

25- Add Label        Används för att lägga till en etikett, etiketter används för att visa 

resultat eller text kopplat till en komponent. 
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Komponenternas egenskaper 

Man kommer åt komponenternas egenskaper genom att dubbelklicka på komponenten 

eller högerklicka och välja properties, fält markerade med en asterisk är obligatoriska 

fält och vi måste fylla i dem annars kommer modellen inte att fungera och vi får ett 

felmeddelande. 

 

Fält markerade med gul färg (de brukar vara längst ner i fönstret) är utdata-fält (resultat 

fält), de andra fälten är indata-fält. 

 

Vissa fält är gemensamma i flera komponenter såsom (ID, X-coordinate, Y-

coordinate, Description och Tag). 

I ID fältet skriver vi komponentens namn som är unikt för varje komponent och kan 

bestå av en kombination av både siffror och bokstäver, maximalt 15 stycken. 

 

(X-coordinate och Y-coordinate) anger X- och Y-koordinaterna för komponenten I 

kartan, lämnas dem tomma då blir komponenten osynlig i kartan. 

 

(Description och Tag) är valfria fält som används för att lägga till en beskrivning till 

komponenterna. 

Link: är allt som ansluter två knutpunkter. Rör, ventil och pump är en "link". 

I följande genomgång förutsätts att programmet är inställd på SI-enheterna och vald 

formel för beräkningar är D.W. (Darcy-Weisbach). 

 

Man behöver inte kunna alla fält och dem som ska beskrivas är fälten som innehåller 

parametrar där deras funktion inte direkt framgår och dem som används av modellerare 

inom VA-branschen. 
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Junctions (Knutpunkter) 

 

 

-Elevation är knutpunktens plushöjd och används endast för beräkning av trycket i 

knutpunkten och den påverkar inte andra beräkningar. 

EPANET räknar alla plushöjder i förhållande till en gemensam referenspunkt i 

modellen hela tiden.  

 

-Base demand är det genomsnittliga eller minsta värdet för uttömningsflödet (uttaget) i 

knutpunkten, om vi har ett negativt värde då innebär det att ett externt flöde strömmar in 

i knutpunkten.  

-Demand Pattern här anger man namnet på förbrukningsmönstret som man har skapat i 

Patterns, Pattern är variationen vattenförbrukningen under tiden.   

-Demand Categories här kan man ange ett antal kategorier (obegränsat antal) som man 

kan koppla till knutpunkten, de kategorierna representerar olika vattenanvändare. 

-Actual Demand visar den aktuella uttömningsflödet i knutpunkten . 

-Total Head är trycknivån (meter vattenpelare) i knutpunkten över nollpunkten i 

vertikalled i modellen. 

Till exempel vattentrycket från ett vattentorn till en vattenkran i ett hus som ligger i en 

lägre punkt, se figuren nedan. 
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-Pressure är vattentrycket i meter vattenpelare i knutpunkten, man kan göra en snabb 

kontrollberäkning genom att subtrahera Elevation från Total Head och då får man 

värdet som står på Pressure fältet. 

Som vi ser i figuren ovan:  (264.33 – 210 = 54.33) 

 

-Quality anger vattnets kvalitet i knutpunkten. 
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Rör 

 

 
 

-Length anger rörets längd i meter. 

 

-Diameter rörets diameter i millimeter. 

 

-Roughness (k-värdet) i millimeter, ”Roughness” är råheten på innerytan av röret och 

används för beräkning av friktionsförluster. 

 

-Initial Status anger statusen på röret ,(Open, Closed eller CV). 

CV står för Check valve (backventil) som tillåter vattnet att strömma i en riktning. 

När man har en backventil i ett rör innebär det att vattnet strömmar alltid från start 

knutpunkt till slut knutpunkt. 

 

-Flow flödet (Liter/sekund). 

 

-Velocity vattnets hastighet i röret (meter/sekund). 

 

-Quality anger vattnets kvalitet i röret. 
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Reservoar 

 

 
 

-Total Head är reservoarens trycknivå. 

 

-Initial Quality anger koncentrationen av ett spårämne vid beräkning av vattenkvalitet, 

ett typiskt värde är 1.0 (100%). 

 

-Net Inflow anger flödet som strömmar ut eller in i reservoaren, när vi har ett 

minustecken innebär det att flödet strömmar ut från reservoaren.  

 

-Elevation (i utdata-fältet) är plushöjden på vattennivån i reservoaren, elevation här är 

egentligen Total Head. 

-Quality anger vattenkvaliteten i reservoaren. 
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Magasin till exempel ett vattentorn 

 

 
 

-Elevation är plushöjden på vattentornet där vattennivån är noll, se figuren nedan. 

 

-Initial Level är vattennivån (i meter) vid början av simuleringsperioden. 

 

-Minimum Level är den minsta vattennivån (i meter) i vattentornet. 

 

-Maximum Level är den maximala vattennivån (i meter) i vattentornet. 

När vi anger minimum och maximum vattennivån så kommer programmet att ha 

vattentornet i drift mellan dessa värden, när vattnet når minimala nivån då stoppas 

utflödet och när vattnet når maximala nivån stoppas inflödet.  

 

-Diameter vattentornets diameter (i meter) om vi har ett cylindriskt vattentorn, i annat 

fall använder vi en volymkurva. 

 

-Volume Curve volymkurvan beskriver förhållandet mellan behållarens volym och 

vattennivån i behållaren. 
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-Net Inflow anger flödet som strömmar ut eller in i vattentornet, ett minustecken 

betyder utströmning och ett plustecken är inströmning. 

-Elevation (i utdata-fältet): är vattnets plushöjd i vattentornet, elevation här är 

egentligen Total Head. 

 

-Pressure är vattentrycket (meter vattenpelare) i vattentornet, precis som vi gjorde i 

knutpunkten kan vi göra här och kontrollberäkna: 

 

Elevation (i utdata-fältet) – Elevation (i indata-fältet) = Pressure 

             251.23                 –              249                       = 2.23 meter vattenpelare 

 

-Quality anger vattenkvaliteten i vattentornet.  
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Pump 

 
 

-pump Curve här anger man pumpkurvan som man har skapat i programmet. 

 

-Flow visar vattenflödet som pumpas ut. 

 

-Headloss här ser vi tryckförlusterna i pumpen. 

 

-Quality visar vattenkvaliteten för vattnet som pumpas. 
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Browser Fönstret 
i Browser fönstret som ligger längst till höger har vi två flikar Data och Map. 

o Data: genom Data fliken kan man styra hela programmet, man kommer åt alla 

komponenter och kategorier. 

o Map: denna flik används för att redovisa resultatet, här kan man välja vilka 

värden ska EPANET redovisa på kartan. 

 

Data → Options 

Hela arbetet och modelleringen med EPANET hanterar 5 kategorier i ledningsnätet och 

de är: (se figuren nedan) 

1) Hydraulics 

2) Quality 

3) Reactions 

4) Times 

5) Energy 
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I våra exempel kommer vi att jobba med (Hydraulics, Quality och Times). 

 

Hydraulics 

 

 
 

I Hydraulics kan vi styra enheterna i programmet. 

 

Förkortningar  

H-W (Hazen-Williams) 

D-W (Darcy-Weisbach) 

C-M (Chezy-Manning) 
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Times 

 

 
 

-Total Duration (i timmar) anger den totala tiden för simuleringsperioden. 

 

- Hydraulic Time Step (i timmar) definierar hur ofta ska programmet göra 

en hydraulisk beräkning, ett normalt värde är 1 timme. 

Om värdet på Hydraulic Time Step är högre än Pattern Time Step eller 

Reporting Time Step sänks den automatiskt i beräkning, alltså programmet 

räknar med ett mindre värde automatiskt. 

 

-Quality Time Step (i timmar) är tidsintervallet mellan varje återberäkning 

av vattenkvaliteten i röret. Vi behöver inte att ändra värdet här, (0,05) är ett 

standardvärde. 

 

-Pattern Time Step anger tidsintervall för en simuleringsperiod. 

Tillsammans med varje tidsintervall anges en förbrukningsfaktor som 

beskriver vattenförbrukningen i intervallet. 

Till exempel om vi väljer 6 timmar då innebär det att dagen delas till 4 delar, 

varje del består av 6 timmar. 

Väljer vi 2 timmar innebär det att dagen delas till 12 delar, varje del består 

av 2 timmar. 

 

                  -Pattern Start Time: starttiden för förbrukningsmönstret. 

 

-Reporting Time Step (i timmar) styr hur ofta ska programmet rapportera 

resultat. 

 

-Report start Time: anger när programmet ska börja rapportera resultat. 

 

-Clock Start Time: bestämmer vilken tid är starttiden i simuleringsperioden. 

 

 

 

 
 


