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Sammanfattning 

Den ökade mängden hårdgjorda ytor i städerna skapar en större och snabbare avrinning av 

dagvatten till ledningsnäten. En del av dagens befintliga ledningar klarar inte av att hantera 

denna ökade mängd dagvatten. En snabb och kortsiktig lösning på lösa detta problem är att 

anlägga fördröjningsmagasin som avlastar ledningsnäten. 

Fram till denna tidpunkt har det inte utförs tillräckligt med undersökningar kring de olika 

effekter som placeringen av ett fördröjningsmagasin medför. Ett fördröjningsmagasin som 

anläggs för att fördröja flödet av dagvatten från ett delområde kan, vid felplacering, ha en 

negativ verkan på flödet längre ner i ledningsnätet. Denna flödesreglering kan vara till 

nackdel för ledningsnätet eftersom det fördröjda flödet från delområdet kan samverka med 

flödestoppen från en annan del av området och kan skapa översvämningar. 

Syftet med denna rapport var att undersöka om olika placeringar av ett fördröjningsmagasin 

hade någon effekt på flödet i ett dagvattensystem. Målet var att finna placeringar där ett 

fördröjningsmagasin förhindrade en samverkan av flödestoppar och minskade antalet 

översvämningarna i ledningsnätet. 

Arbetet utfördes genom hydraulisk modellering i programmet MIKE URBAN. I programmet 

undersöktes två olika modeller över dagvattensystem. 

Resultaten ur de två modellerna visar på att placeringen av magasin i ett dagvattensystem har 

betydelse för hur översvämningar kan undvikas. Lägst antal översvämningar uppstod när 

magasinen placerades i viktiga knutpunkter på ledningsnätet. 

Mer tid och resurser bör läggas ner på att undersöka effekten av fördröjningsmagasinets 

position och dimension innan de placeras ut i dagvattensystemet. På detta sätt kan både 

kostnader minskas och framtida problem undvikas. 

 

Nyckelord 
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Abstract 

The increased amount of impermeable surfaces in the cities creates a larger and faster runoff 

of rainwater into the drainage systems. Some of today's existing pipelines are not able to 

handle this increased amount of storm water. A quick and short term solution to solve this 

problem is to construct delaying reservoirs that unburden the drainage system. 

Up to this point, not enough studies have been conducted on the different effects that a 

placement of a reservoir brings to a drainage system. If incorrectly positioned, a reservoir 

built for delaying the flow of storm water from a section of a drainage system can, have a 

negative effect on the flow further down the system. This flow regulation can be harmful to 

the system when the delayed flow from the section can interact with the flood peak from 

another section and can cause flooding. 

The purpose of this report was to study if different placements of a reservoir had any effect 

on the flow in a storm water drainage system. The aim was to find places where a reservoir 

could be positioned to prevent the collaboration of peak flows.   

This thesis was mainly conducted with the use of the hydraulic modeling program MIKE 

URBAN in which studies of two models are the bases of the results presented in this report.  

The results from the two models show that the placement of a reservoir in a drainage system 

has a large sway on how to avoid flooding. The least amount of floods was attained when the 

reservoir was placed in certain key positions in the drainage system. 

More time and resources should be devoted to further investigate the effect of a reservoir’s 

position and dimensions before being placed into a drainage system. This way, expenditures 

could be reduced and simultaneously future flooding avoided. 

Keywords 
Storm water, drainage system, sewer, delay, reservoir, flood, MIKE URBAN 
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Förord 

Detta examensarbete är en avslutande del i högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik & 

design (180 högskolepoäng) på Kungliga Tekniska högskolan, campus Haninge. Arbetet 

omfattar 15 högskolepoäng och har utförts av två studenter i samarbete med VA-teknik 

avdelningen på Tyréns AB i Stockholm. 

Vi vill först och främst tacka Tyréns AB för deras ovärderliga samarbete genom detta 

examensarbete. Vi vill också rikta ett stort tack till våra två handledare Hans Hammarlund 

från Tyréns AB och Tommy Giertz från KTH för deras stöd och vägledning. 

Robert Hagelin och Steve Mbanzabugabo 

Stockholm, Maj 2015 
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1. Inledning 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsningar och metod för det utförda 

examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av från hustak, gator och andra hårdgjorda 

ytor. Under perioder med kraftigt regn eller snöavsmältning kan stora mängder dagvatten 

skapa problem i form av översvämningar. För att motverka översvämningar avleds dagvattnet 

genom olika dagvattensystem (NSVA, 2015)  

Bebyggelse och förtätning av städerna ökar mängden hårdgjorda ytor vilket skapar en större 

och snabbare avrinning av dagvatten till ledningsnätet. En del av dagens befintliga ledningar 

saknar tillräcklig kapacitet för att hantera denna ökade mängd dagvatten. En lösning på detta 

problem är att bygga fördröjningsmagasin som utjämnar flödet i dagvattensystemen (Stahre, 

2004). 

1.2 Problembild 
Idag råder en viss osäkerhet kring vilken effekt placeringen av fördröjningsmagasinen får på 

flödet i ledningsnäten. Ett fördröjningsmagasin som anläggs för att fördröja flödet av 

dagvatten från ett delområde kan ha en negativ verkan på flödet längre ner i ledningsnätet. 

Det fördröjda flödet kan samverka med flödestoppen från en annan del av området och skapa 

översvämningar (Hammarlund, 2015). Placeringen av fördröjningen utefter 

huvudledningsnätet kan vara av betydelse för att motverka översvämningar genom att det 

fördröjda flödet och flödestopparna inte tillåts att samverka. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka var i ett dagvattensystem en fördröjning 

ska placeras för att undvika översvämningar. Målet var att finna placeringar där ett 

fördröjningsmagasin fångar upp stora vattenmassor samtidigt som det skapar ett fördröjt 

flöde av dagvatten som inte tillåts samverka med flödestoppar från andra delområden.  
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1.4 Avgränsningar 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng.  

Resultaten och slutsatsen i detta examensarbete baseras på undersökningar i det hydrauliska 

modelleringsprogrammet MIKE URBAN. Endast två modeller av dagvattensystem kommer 

att undersökas. 

Vid placeringen av fördröjningsmagasin kommer ingen hänsyn tas till ekonomiska eller 

juridiska aspekter.  

Arbetet avgränsas till undersökningar av dagvattenledningar och inte kombinerade ledningar 

med spillvatten. Avgränsning sker även till avrinning av regnvatten och ingen hänsyn tas till 

snösmältning. 

1.5 Metod 

 

Figur 1: Arbetsprocessen för examensarbetet 

Detta examensarbete kan delas in i fyra steg vilka framgår av Figur 1 ovan.  

 Förstudie  

En inledande förstudie med syfte att beskriva examensarbetet till utförande, 

avgränsningar och förväntade resultat.  

 Teoretisk modell 

En teoretisk modell över ett avrinningsområde skapas för att undersöka problemet 

samtidigt som en inlärning av modelleringsprogrammet MIKE URBAN sker. 

 Verklig modell 

Med resultaten från den teoretiska modellen kan sedan vidare undersökningar ske på 

en modell från verkligheten. Denna modell från Stockholm Vatten är tagen från ett 

område i södra Stockholm. 

 Rapportskrivning  
I examensarbetets avslutande skede sammanställs arbetet med en rapportskrivning 

där en utvärdering och diskussion av resultaten sker. 

Utöver dessa fyra steg kommer även en litteraturstudie att genomföras under examensarbetets 

tidiga skede. Med syfte att söka upp litteratur som tidigare skrivits inom området vilket kan 

användas som en informationsbas men också användas för jämförelser och diskussion. 

  

Förstudie Teoretisk modell Verklig modell Rapportskrivning 
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2. Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs det företag och den miljö där huvuddelen av detta examensarbete 

genomförts. 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Tyréns AB och Kungliga Tekniska 

Högskolan. 

Den huvudsakliga delen av arbetet har utförts på VA-teknik avdelningen på Tyréns 

huvudkontor i Stockholm. Där arbetar flertalet ingenjörer på heltid med uppdrag inom vatten 

och avlopp. Här har vi kunnat rådfråga experter och ta del av information som legat till 

underlag för detta arbete.   

Det stiftelseägda företaget Tyréns AB grundades 1942 av Sven Tyrén och är idag ett av 

Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med runt 1300 anställda (Tyréns, 

2015). 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs den kunskapsgrund som varit nödvändig för att kunna utföra detta 

examensarbete. 

3.1 Kunskapsgrund 
Utförandet av detta arbete grundar sig i en högskoleingenjörsutbildning inom byggteknik 

med fördjupning inom VA-teknik. Genom denna treåriga högskoleutbildning har vi fått 

grundläggande kunskaper inom byggteknik som varit nödvändiga för att kunna genomföra 

detta examensarbete. Nedan listas kurserna som vi har använt oss av i detta arbete. 

AF1713 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 

En av de första kurserna i utbildningen som gav grundläggande kunskaper om att arbeta i 

projektform och skriva rapport. Här fick vi även kunskaper i att söka information, värdera 

källor och presentera resultat. 

HS1007 Strömningslära 

Grundläggande kurs inom flödesmekanik. 

HS1009 Samhällsplanering 

Grundläggande kunskaper inom VA-teknik med beräkningsprinciper för dagvattenavrinning 

och dimensionering av VA-ledningar 

AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 

Inriktningkurs som bygger vidare på VA-tekniken där vi utförde ett projektarbete med 

dimensionering och projektering av VA-ledningar.   

AH1908 Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 

Fördjupning inom VA-tekniken där vi utförde ett projektarbete inom underhållsteknik av 

VA-ledningar. 

3.2 Införskaffad kunskap 
Den största delen av detta examensarbete utfördes genom hydraulisk modellering i 

modelleringsprogrammet MIKE URBAN. Eftersom att vi inte tidigare hade arbetat i detta 

program ägnades den första tiden av arbetet till inlärning av programmet. Handledning i 

programmet har getts av Hans Hammarlund på Tyréns AB.  
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4. Fördröjning av dagvatten 

I detta kapitel beskrivs fördröjningar av dagvatten och dess inverkan på flödet i 

dagvattenledningsnät. Här beskrivs även vad som tidigare skrivits inom området och varför 

detta examensarbete har kommit till.  

4.1 Dagvattenhantering 
”Utbyggnad av nya bebyggelseområden och förtätning av befintliga områden gör att 

mängden hårdgjorda ytor ständigt ökar. Som följd härav minskar den naturliga 

infiltrationen, vilket leder till att mer nederbördsvatten rinner av från området. Avrinningen 

sker också snabbare än tidigare och flödestopparna blir betydligt större.” (Stahre, 2004). 

Dagvattnet som rinner i våra städer avleds i olika typer av system som slutna ledningar eller 

öppna system som diken, dammar och åar. Innan 1950 byggdes de slutna ledningarna i 

kombinerade system där spillvatten och dagvatten rann tillsammans. Nuförtiden byggs 

däremot nästan alla ledningar i duplikatsystem där spillvattnet och dagvattnet skiljs åt i 

separata ledningar (Stahre, 2004). 

När mängden dagvatten ökar krävs det en större kapacitet på städernas ledningsnät. Vid 

kraftiga regn rinner en stor mängd vatten av under en kort period. Detta medför att de äldre 

underdimensionerade ledningsnäten i våra storstäder får överbelastningsproblem. För att lösa 

problemen måste ledningarnas kapacitet att transportera dagvatten förbättras (Stahre, 2004).  

En lösning är att bygga in fördröjningsmagasin i ledningsnäten som tillfälligt kan fördröja 

flödestopparna och minska belastningen på ledningsnätet. En annan snabbare och mindre 

kostsam lösning är att fördröja dagvattnet innan det når ledningsnäten så att tillförseln 

bromsas upp (Stahre, 2004). Detta kallas för lokal fördröjning av dagvatten och sker genom 

att exempelvis bygga in dammar där vattnet kan samlas upp innan det förs vidare till 

ledningsnäten.  

4.2 Fördröjningssystem 
Fördröjningen av dagvatten sker genom att bygga in slutna magasinsvolymer under marken 

eller öppna system ovan mark. För att få till en helhetslösning och minska belastningen på 

ledningsnäten är det inte en fråga om att välja det ena eller det andra systemet. De olika 

systemen kompletterar varandra och det är varje enskild situation som bör avgöra vilka 

lösningar som ska användas (Stahre, 2004). 

Det har idag blivit vanligare att använda olika öppna system för att jämna ut flödet och 

minska påfrestningen på ledningsnäten. ”Denna typ av lösningar är i allmänhet mer 

lågteknologisk och mindre kostnadskrävande än åtgärder som går ut på att öka 

ledningssystemets kapacitet.” (Stahre, 2004). 

I utbyggnaden av dagens nya dagvattenledningar är det idag även vanligt att inte 

dimensionera efter de kraftigaste flödestopparna. Istället byggs fördröjningsmagasin in i 

ledningsnäten för att kompensera och balansera ut flödestopparna. Fördröjningsmagasin 

används också för att avlasta påfrestningar som kan uppstå i äldre underdimensionerade 

ledningsnät under perioder med kraftigt regn (Rent Dagvatten, 2013). 
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4.2.1 Slutna system 

Genom att bygga in magasinsvolymer i ledningsnätet kan dagvattnet tillfälligt samlas upp och 

fördröjas. Vattnet portioneras därefter ut i ledningsnätet efter en viss tid så att flödestopparna 

minskas.  

I Figur 2 nedan visas en principskiss över ett genomströmningsmagasin. 

 

Figur 2: Principskiss för ett genomströmningsmagasin 

(Lidström, 2012) 

Ett problem med de slutna systemen är att de ofta har en fast volym vilket medför en 

översvämningsrisk när vattenmassorna blir för stora. De bör därför dimensioneras efter ett 

regn som inträffar mer sällan än vad omkringliggande ledningarna dimensionerats för 

(Lidström, 2012). 

4.2.2 Öppna system 

Med öppna system menas de fördröjningssystem som ligger ovan mark. Det finns fyra 

kategorier av öppna dagvattenlösningar som vardera innefattar olika typer av tekniska 

lösningar för att hantera dagvatten (Stahre, 2004), vilket framgår av Tabell 1 på nästa sida.  
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Tabell 1: Dagvattenhantering i öppna system 

Kategori Teknisk utformning 

Lokalt omhändertagande 

(privat mark) 

 Gröna tak 

 Infiltration på gräsytor 

 Genomsläppliga beläggningar 

 Infiltration i stenfyllningar (perkolation) 

 Dammar 

 Uppsamling och återanvändning av 

takvatten för bevattning, WC-spolning etc. 

Fördröjning nära källan 

(allmän platsmark) 

 Genomsläppliga beläggningar 

 Infiltration på gräsytor 

 Infiltration i stenfyllningar (perkolation) 

 Tillfällig uppdämning av dagvatten på 

speciellt anlagda översvämningsytor 

 Dammar 

 Våtmarker 

Trög avledning 

(allmän platsmark) 

 Svackdiken 

 Kanaler 

 Bäckar/diken 

Samlad fördröjning 

(allmän platsmark) 

 Dammar 

 Våtmarksområden 

 Sjöar 

(Stahre, 2004) 

Till skillnad från dagvattenhantering i slutna system är de öppna systemen inte lika låsta till 

en fast volym av vatten och kan därför hantera variationer i dagvattenflödet på ett bättre sätt. I 

situationer där stora mängder dagvatten tillförs systemet under kort tid har de öppna systemen 

en fördel gentemot de slutna systemen (Hammarlund, 2015). 

4.3 Placering av fördröjningssystem 
För att minska belastningen på ledningsnäten bör åtgärder sättas in i flera punkter på 

avrinningsområdet. ”Hela systemet bör ses som en integrerad enhet. Som grundläggande 

princip gäller att nederbördsvatten så tidigt som möjligt ska återföras till det naturliga 

kretsloppet.” (Stahre, 2004). 

Fyra viktiga punkter för att motverka en ökad belastning på ledningsnäten är att: 

 Minska andelen hårdgjorda ytor. 

 Ta hand om det avrinnande dagvattnet så nära källan som möjligt. 

 Avleda dagvattnet i öppna avrinningsstråk där flödet utjämnas under transporten. 

 Komplettera genom att anlägga fördröjningssystem längre ner i systemet. 

(Stahre, 2004) 
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5. Hydraulisk modellering 

I detta kapitel förklaras arbetet med hydraulisk modellering där modelleringsverktyget MIKE 

URBAN och använda beräkningsparametrar förklaras. 

5.1 Nederbörd 
Regn med en viss intensitet och återkomsttid är en avgörande faktor vid dimensionering av 

dagvattenledningar. Ledningarna måste dimensioneras efter den mängd vatten som faller vid 

olika typer av regn utan att översvämningar uppstår (Lidström, 2012).  

Genom flertalet nederbördsobservationer har ett samband påvisats mellan regnets 

återkomsttid och dess intensitet. Generellt gäller att ju högre intensitet ett regn har desto 

längre är återkomsttiden. Ett regn med 10-årig återkomsttid har en högre intensitet än ett regn 

med 1-årig återkomsttid (Lidström, 2012). 

5.1.1 Flödestoppar 

Under perioder med kraftigt regn faller en stor mängd vatten under en kort tid som medför ett 

ökat flöde i dagvattenledningarna. Ett högt flöde under en kort tidsperiod kallas för 

flödestopp.  Storleken på flödestopparna påverkas av årstiden och mängden hårdgjorda ytor. 

I Figur 3 illustreras hur flödet kan varierar med tiden. 

 

Figur 3: Variation av flödet i en ledning. Bilden är tagen ur MIKE VIEW. 
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5.1.2 Samverkan av flödestoppar 

Det finns idag osäkerhet kring vilken effekt ett fördröjningsmagasin som anläggs för att 

fördröja flödet av dagvatten från ett delområde får för påverkan på flödet längre ner i 

systemet. En nackdel kan vara att det fördröjda flödet samverkar med flödestoppen från ett 

annat delområde och tillsammans skapar ett förhöjt flöde som leder till översvämning 

(Hammarlund, 2015). 

I Figur 4 redovisas hur flödestoppar från olika delområden samverkar och skapar ett förhöjt 

flöde.  

 

Figur 4: Samverkan av flödestoppar. Bilden är tagen ur MIKE VIEW. 

5.2 Avrinning 
Enligt nationalencyklopedin definieras ett avrinningsområde som: 

”…dräneringsområde, det område som från nederbörden samlar det vatten som rinner fram 

till en viss plats.” (NE, 2015). 

I ett dagvattensystem kan det finnas ett flertal brunnar som är kopplade till olika 

avrinningsområden. Nederbörd som faller på ett avrinningsområde påverkas av områdets 

egenskaper när det rinner av mot brunnen. Den mängd vatten som till slut når brunnen är inte 

lika stor som den mängd vatten som initialt föll på avrinningsområdet. Vid beräkning av 

avrinningen används därför begrepp som avrinningskoefficient och rinntid som tar hänsyn till 

avrinningsområdets egenskaper (Lidström, 2012). 

5.2.1 Avrinningskoefficienter 

En avrinningskoefficient används för att beskriva hur stor del av ett avrinningsområde som 

bidrar med ytavrinningen. Avrinningskoefficienten påverkas av områdets egenskaper som 

storlek, infiltration, lutning, regnintensitet, avdunstning och årstid (Lidström, 2012).    

I Tabell 2 på nästa sida redovisas avrinningskoefficienter för olika bebyggelsetyper tagna ur 

Svenskt Vatten P90 – Dimensionering av allmänna avloppsledningar. 
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Tabell 2: Avrinningskoefficienten för olika bebyggelsetyper 

Bebyggelsetyp 

 

Avrinningskoefficient 

Flackt Kuperat 

Slutet byggnadssätt, ingen vegetation 0,7 0,9 

Slutet byggnadssätt med planterade gårdar, 

industri-och skolområden 

 

0,5 

 

0,7 

Öppet byggnadssätt 0,4 0,6 

Radhus 0,4 0,6 

Villor < 1000 m
2 

0,25 0,35 

Villor > 1000 m
2 

0,15 0,25 

(Svenskt Vatten AB, 2004) 

5.2.2 Rinntid 

”Rinntiden definieras som den tid det tar för en vattenpartikel att rinna från en viss punkt i 

avrinningsområdet till den punkt där flödet ska mätas.” (Lidström, 2012). 

5.3 Trycklinje 
Trycklinjen i ett ledningsnät är den nivå som en fri vattenyta stiger till. Om trycklinjen ligger 

över marknivån vid en brunn kommer vattnet i ledningen att tryckas upp och skapa 

översvämning. Genom att undersöka trycklinjen i ledningsnäten kan översvämningar 

undvikas (Ahlin, 2015). 

5.4 Ledningsdimensionering 
Mängden regn-och smältvatten används vid dimensionering av dagvattenledningar.  Men i 

allmänhet är det avrinningen av regnvatten från ett visst område som är dimensionerande 

(Lidström, 2012).  

Den rationella metoden och tid-area metoden är två metoder som används för att beräkna 

regnvattenavrinningen. 

5.4.1 Rationella metoden 

Efter ett regntillfälle sker en ytavrinning som är beroende av ytans storlek och 

markbeskaffenhet. Användning av den rationella metoden kräver att vissa villkor uppfylls: 

 Avrinningsområdet ska vara i det närmaste rektangulärt 

 Avrinningskoefficienter med samma värde bör vara jämnt utspridda över området 

 Rinntiderna får inte variera i för stor utsträckning 

Eftersom att metoden kräver dessa villkor för att inte ge fel värde bör denna beräkning av 

regnvattenavrinningen utföras på små och jämnt exploaterade områden (Lidström, 2012). 

 

Ekvationen för den rationella metoden ser ut enligt följande: 
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 qd dim = A · i (tr ) · φ  (4:1) 

qd dim = dimensionerande flöde (l/s) 

A = avrinningsområdets storlek (ha) 

i (tr ) = dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha) 

φ = avrinningskoefficient 

tr = regnets varaktighet, för den rationella metoden är denna lika med områdets rinntid 

(Lidström, 2012) 

5.4.2 Tid-area metoden 

Denna metod är en utveckling av den rationella metoden där en större hänsyn tas till olika 

delytors medverkan till avrinningen i ett område. Avrinningsområdet delas in i ett antal 

delområden och för varje regns varaktighet undersöks vilken delyta som ger störst avrinning 

vid utloppet från området. I början är det endast de närmaste delarna av området som bidrar 

till avrinningen eftersom att rinntiden för områden längre bort är större. Det är först efter att 

det gått en tid som hela området bidrar till avrinningen. Tid-area metoden kan användas vid 

handberäkning men förekommer även i datorprogram (Lidström, 2012). 

5.4.3 Råhet 

Råhet används för att beskriva en ytas skrovlighet vilket bestämmer hur stor friktionen 

mellan vattnet och ledningsrören blir. Råheten för olika material anges i k-värden (Ahlin, 

2015). 

Vid dimensionering av dagvattenledningar måste hänsyn tas till denna råhet. 

I Tabell 3 nedan redovisas rekommenderade värden på råhet för nya ledningar i olika 

material. 

Tabell 3: Råhet för ledningar av olika material i god kondition 

Material k-värde (mm) för ledning i drift 

Betong 1,0 

Gjutjärn 1,0 

Stål 1,0 

PE, PVC 0,2 

(Lidström, 2012) 

5.4.4 Colebrooks diagram 

Colebrooks diagram är ett verktyg som används vid dimensioneringen av dagvattenledningar. 

Om ledningens dimensionerande vattenflöde, råhet och lutning är känt kan Colebrooks 

diagram användas för att finna ledningsdiametern.  

I Bilaga 1 visas Colebrooks diagram för k-värdet 1,0. 
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5.5 Dimensionering av magasin 

Ett sätt att reglera flödet i dagvattenledningar är att använda fördröjningsmagasin. Det finns 

olika sätt att dimensionera ett fördröjningsmagasin. Dimensioneringen beror i stor 

utsträckning på tillflödet och frånflödet av vatten i magasinet under en viss tidsperiod, vilket 

medför att hänsyn måste tas till:  

 Avrinningsområdets storlek (ha) 

 Avrinningskoefficienten φ för området  

 Dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha) 

 (Lidström, 2012) 

I kapitel 6.1.4 Dimensionering av magasin - Teoretiska modellen (s.17) och 6.2.3 

Dimensionering av magasin – Verkliga modellen (s.21) beskrivs dimensioneringen av 

magasin för detta arbete mer utförligt. 

5.6 MIKE URBAN 
MIKE URBAN är ett hydrauliskt modelleringsverktyg skapat av DHI (Dansk Hydraulisk 

Institut). Programmet är baserat på ett geografiskt informationssystem (GIS) med syfte att 

användas för att utföra hydrauliska modelleringar på vattenledningar i stadsmiljöer. (DHI, 

2015) 

MIKE URBAN ger stöd åt tre olika modelleringsmotorer: 

 SWMM (Storm Water Management Model) 

En modelleringsmotor som används för planering, analys och dimensionering av 

dagvatten- och avloppssystem, utvecklad av US Environmental Protection Agency 

(EPA).  

 EPANET 

En modelleringsmotor som utför hydrauliska- och kvalitets simulationer på trycksatta 

ledningsnät för vattendistribution, utvecklad av US Environmental Protection Agency 

(EPA). 

 MOUSE 

DHI’s egna modelleringsmotor för modeller med dagvatten i stadsmiljö (utförligare 

förklaring nedan i kapitel 5.6.1 MOUSE). 

(DHI, 2014) 

5.6.1 MOUSE 

I detta arbete användes modelleringsmotorn MOUSE (Model of Urban Sewers) som är en del 

av MIKE URBAN. Denna modelleringsmotor används främst för att utföra modellering och 

simulationer på dagvatten i stadsmiljö.  

I MOUSE finns det flera olika verktyg som kan användas vid modellering av 

dagvattensystem, som exempelvis: 

 Simulering av olika typer av nederbörd 

 Skapa ledningsnät och avrinningsområden med olika utformning och egenskaper 

 Beräkna tryck och flöde av dagvatten i ledningsnät 

 m.m. 

(DHI, 2014) 
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Figur 5: Vy från programmet MIKE URBAN - MOUSE 

5.6.2 MIKE VIEW 
MIKE VIEW är ett program som används för att granska resultaten av de simulationer som 

utförs i MIKE URBAN. Exempel på vad som kan granskas och redovisas i MIKE VIEW: 

 Ledningar i horisontell eller vertikal vy 

 Flöde, trycklinjer och vattennivån i ledningarna 

 Kurvor för tidsserier och varaktighet av flödet i ledningarna 

(DHI, 2015) 

 

Figur 6: Profil av en ledning. Bilden är tagen från MIKE VIEW 
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6. Genomförande 

I detta kapitel redogörs för hur uppgiften metodmässigt har lösts och hur arbetet har 

genomförts. 

6.1 Teoretisk modell 
Det första steget var att skapa en teoretisk modell över ett dagvattenledningsnät i 

modelleringsverktyget MIKE URBAN. Modellen byggdes upp av avrinningsområden med 

olika egenskaper för att på ett bättre sätt återspegla till verkligheten.  

I Figur 7 visas uppbyggnaden av den teoretiska modellen.  

 

Figur 7: Teoretiska modellen. Bilden är tagen från MIKE URBAN. 

Varje avrinningsområde fick olika avrinningskoefficienter beroende på vilken typ av 

bebyggelse (centrum, radhus och villor) och geometri (flackt eller kuperat). Dessa togs från 

Svenskt Vatten P90 – Dimensionering av allmänna avloppsledningar som även redogörs i 

kapitel 5.2.1 Avrinningskoefficienter (s.9).  

Tabell 4: Avrinningskoefficienter för olika bebyggelsetyper i den teoretiska modellen 

Bebyggelsetyp Avrinningskoefficient 

Flackt Kuperat 

Centrum 0,5 0,7 

Radhus 0,4 0,6 

Villor 0,25 0,35 

För att skapa översvämningsproblem i ledningsnätet som sedan kunde åtgärdas 

dimensionerades ledningar i den teoretiska modellen för att klara av ett 1-årigt regn. Därefter 

simulerades ett kraftigare 10-årigt regn på samma ledningsnät vilket medförde att det uppstod 

översvämningar i systemet. Genom denna simulation gavs en insyn i var det uppstod problem 

när ledningarna var underdimensionerade.  
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6.1.1 Placering av ett magasin 

I nästa steg utplacerades ett magasin på olika positioner i ledningsnätet för att undersöka var 

det skapade bäst effekt med minst antal översvämningar. 

Magasinet skapades på ett förenklat sätt genom att öka diametern på de befintliga brunnarna i 

ledningsnätet. Diametern på brunnen ökades till 100 m (ursprungligen 1 m) eftersom att detta 

skulle skapa en tillräcklig effekt i modellen vid en simulation av 10-årigt regn.  

Resultaten bestämdes genom att jämföra antalet översvämmade brunnar när magasinet 

flyttades runt i olika positioner. 

I kapitel 7.1.1 Placering av ett magasin (s.22) presenteras resultaten av simulationerna. Mer 

detaljerad information finns i Bilaga 2 där bilder på de olika simulationerna presenteras. 

6.1.2 Övervinna problemet med översvämning 

För att komma åt alla problem med översvämningar krävdes det att magasin med olika 

dimensioner placerades ut på flera positioner i ledningsnätet. I kapitel 7.1.2 Övervinna 

problemet med översvämning (s.24) redovisas en modell där flera magasin med olika 

dimensioner placerats ut i ledningsnätet och på så sätt förhindrar översvämningar. 

Magasinen placerades med utgång från de resultat som framkom tidigare när endast ett 

magasin åt gången placerades ut. Målet var att använda så få magasin med så liten dimension 

som möjligt för att göra det mer realistiskt. 

Det finns fler olika sätt att åtgärda problemen i den teoretiska modellen. I denna rapport 

valdes att endast redovisa en lösning.  

6.1.3 Industriområde 

För att djupare kunna undersöka effekten av olika placeringar på fördörjningsmagasin 

utvecklades den teoretiska modellen genom en tillbyggnad av ett nytt område. 

Idén var att ett nytt område i form av ett industriområde skulle byggas och kopplas till det 

ursprungliga området. Det ursprungliga ledningsnätet fick en ökad tillförsel av dagvatten från 

det nya delområdet vilket medförde fler översvämningar och samverkan av flödestoppar. 

I Figur 8 på nästa sida visas hur industriområdet kopplas till det ursprungliga området. 
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Figur 8: Den teoretiska modellen med ett tillagt industriområde. Bilden är tagen ur MIKE URBAN. 

Dimensioneringen av ledningarna i det nya industriområdet utfördes enligt Tid-area 

metoden med hjälp av Colebrooks diagram som båda förklaras i kapitel 5. 

Utifrån tidigare resultat bestämdes det att ett magasin skulle placeras ut vid brunn 7 och 

sedan skulle undersökningar utföras på var ett ytterligare magasin kunde placeras för att 

minska översvämningar. I undersökningarna jämfördes effekten av att placera ut ett magasin i 

industriområdet mot olika positioner i det ursprungliga ledningsnätet. 

Magasinen skapades med samma förenklade metod som i tidigare undersökningar genom att 

öka brunnarnas diameter till 100 m. 

Påkopplingen av industriområdet skedde på olika punkter i det ursprungliga ledningsnätet för 

att undersöka vad detta fick för effekt. För att underlätta arbetet i MIKE URBAN bestämdes 

det att låta industriområdet ligga på en position och endast dra ledningar till de punkter där 

det skulle kopplas på. Dimensionerna på denna ledning som sträckte sig mellan magasinet 

och det ursprungliga området minskades när ett magasin placerades i industriområdet. 

Anledningen till denna nya dimensionering var att motverka en för hastig tömning av 

magasinet. 

I Figur 9 på nästa sida tydliggörs de punkter där industriområdet kopplades till det 

ursprungliga ledningsnätet. 
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Figur 9: Påkopplingspunkter av industriområdet till det ursprungliga ledningsnätet. Bilden är tagen ur 

MIKE URBAN 

Avrinningskoefficienten till de olika avrinningsområdena i det nya industriområdet är taget ur 

Svenskt Vatten P90 – Dimensionering av allmänna avloppsledningar (se kapitel 5.2.1 

Avrinningskoefficienter (s.9)) och satt till 0,5 eftersom området anses vara flackt. 

I kapitel 7.1.3 Industriområde (s.25) redovisas resultaten av olika placeringar på magasin. 

Mer detaljerad information finns i Bilaga 3 där bilder på de olika simulationerna 

presenteras. 

6.1.4 Dimensionering av magasin – Teoretiska modellen 

Fördröjningsmagasin som byggs in i slutna system dimensioneras efter flödet i ledningsnätet 

och får en begränsad volym, se kapitel 5.5 Dimensionering av magasin (s.12).  

Tidigare hade undersökningar endast genomförts med magasin som skapades genom en 

förenklad metod där brunnarna i ledningsnätet fick en ökad volym. När magasinsvolymen 

skapades på detta sätt begränsades inte den volym vatten som maximalt kunde tas upp av 

magasinet.  

Genom ett Excel-beräkningsblad (skapat av Tyréns) kunde vägledande beräkningar 

genomföras för att bestämma en dimensionerad magasinsvolym. Dimensioneringen av 

magasinet bestämdes sedan noggrannare genom tester i modelleringsprogrammet MIKE 

URBAN. En översikt över Tyréns beräkningsblad finns i Bilaga 7. 

I Tyréns beräkningsblad kan den data som framgår av Tabell 5 föras in för att få ut en 

erforderlig magasinsvolym. Ur bladet kan även ett från-och tillflöde till magasinet tas fram.  
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Tabell 5: Data som användes för att dimensionera magasinet 

Områdets egenskaper Använd data 

Storlek 47,92 ha 

Avrinningskoefficient 0,5 

Klimatfaktor (nederbörd) 1,2 

Återkomsttid (nederbörd) 10 år 

Varaktighet (nederbörd) 10 min 

Dagvattenflöde från magasinet 655 (l/s) eller 13,7 (l/s, ha) 

Dagvattenflöde till magasinet 6550 (l/s) 

Det förekommer krav på att mängden dagvatten som leds bort från ett område ska vara lika 

stor som den mängd vatten som rann till magasinet när området var obebyggt. För att få fram 

detta frånflöde av dagvatten ändrades avrinningskoefficienten till 0,05 vilket representerar ett 

obebyggt område. På så sätt beräknades ett tillflöde av dagvatten till magasinet på 655 l/s 

(eller 13,7 l/s, ha) vilket enligt riktlinjerna är den mängd vatten som minst måste avledas från 

magasinet (Hammarlund, 2015). 

Genom Tyréns beräkningsblad och tester i MIKE URBAN bestämdes en dimensionerad 

magasinsvolym på 5250 m
3
. Mer detaljerad information finns i kapitel 7.1.5 Felkällor (s.32). 

När dimensioneringen av magasinet var slutfört placerades ett magasin åt gången ut på olika 

positioner i ledningsnätet för att undersöka var det gav bäst effekt. 

I kapitel 7.1.4 Industriområde med dimensionerat magasin (s.29) redogörs resultaten av 

simuleringarna med ett dimensionerat magasin. Mer detaljerad information finns i Bilaga 4 

där bilder på de olika simulationerna presenteras. 
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6.2 Verklig modell 

Modellen över ett dagvattensystem taget från ett område söder om Stockholm tillhandahölls 

av Stockholm Vatten.  

I Figur 10 visas det på ett ungefärligt sätt var modellen över dagvattensystemet togs ifrån. 

 

Figur 10: En modell över ett dagvattensystem från södra Stockholm. Bilden är tagen från Google Maps 

Mängden hårdgjorda ytor i området har ökat kraftigt under de senaste åren vilket har medfört 

en större avrinning av dagvatten. Eftersom att ledningsnätet var dimensionerat efter en 

mindre mängd dagvatten klarade det inte av de ökade påfrestningarna och översvämningar 

uppstod. 

I Figur 11 visas uppbyggnaden av modellen över ett dagvattensystem i södra Stockholm. 

 

Figur 11: Uppbyggnad av modellen över ett dagvattensystem i södra Stockholm 

Undersökningen av denna modell utfördes på liknande sätt som i den teoretiska modellen. 

6.2.1 Placering av ett magasin 

Till en början utfördes undersökningar på var ett magasin kunde placeras för att minska 

antalet översvämningar på ledningsnätet.  
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Magasinet skapades på samma förenklade sätt som i tidigare modellen genom att öka 

diametern på de befintliga brunnarna i ledningsnätet. Som i den teoretiska modellen 

bestämdes det att diametern skulle sättas till 100 m (ursprungligen 1 m) eftersom att detta 

skulle skapa en tillräcklig effekt när simulationer utfördes. Genom att simulera ett 10-årigt 

regn och flytta runt magasinet på olika positioner i ledningsnätet kunde resultat tas fram. 

Resultaten bestämdes genom att jämföra antalet översvämmade brunnar mellan de olika 

simulationerna. 

I kapitel 7.2.1 Placering av ett magasin (s.33) presenteras resultaten av de olika 

simulationerna. För mer detaljerad information se Bilaga 5 där bilder på de olika 

simulationerna presenteras. 

6.2.2 Industriområde 

I nästa steg undersöktes vad som hände när ett industriområde kopplades till det befintliga 

ledningsnätet.  

I denna modell fanns det fem områden som i framtiden var planerade att bebyggas, men som 

idag inte används. Genom att koppla på ett område i taget till det ursprungliga nätet kunde 

resultaten jämföras mellan de olika påkopplingarna. Vid varje ny påkoppling 

dimensionerades ett magasin efter flödet i industriområdet som sedan flyttades runt i 

ledningsnätet för att finna de placeringar där de gav bäst effekt. 

Avrinningskoefficienten i dessa områden var tidigare satt till 0 vilket innebar att de i tidigare 

simulationer inte har bidragit med avrinnande dagvatten till ledningsnätet. För att skapa ett 

industriområde som bidrar med dagvatten måste avrinningskoefficienten ändras. Eftersom att 

topografin på områdena var okänd kunde man inte veta om avrinningsområdena var flacka 

eller kuperade. På grund av detta bestämdes det att ett medelvärde av avrinningskoefficienten 

för ett industriområde skulle användas. Medelvärdet är taget ur Svenskt Vatten P90 – 

Dimensionering av allmänna avloppsledningar och satt till 0,6. 

I Figur 12 visas de fem olika industriområden som användes i denna modell. 

 

Figur 12: Industriområden som användes i denna modell. Bilden är tagen ur MIKE URBAN 

Resultaten av de simulationer som utfördes med varje tillkopplat industriområde finns i 

kapitel 7.2.2 Industriområde (s.35). För mer detaljerad information se Bilaga 6 där bilder 

på de olika simulationerna presenteras. 
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6.2.3 Dimensionering av magasin – Verkliga modellen 

Även i denna modell utfördes undersökningar på vilka effekter ett dimensionerat magasin 

medför. Beräkningsbladet från Tyréns som tidigare användes för att dimensionera ett magasin 

gav inte en dimensionering på magasin som kunde användas direkt i MIKE URBAN (se 

kapitel 6.1.4 Dimensionerat magasin - Teoretiska modellen (s.17)). Därför utfördes 

dimensioneringen av magasin i denna modell genom en annan metod än i den teoretiska 

modellen. 

När ett nytt industriområde kopplades till det befintliga ledningsnätet ökade flödet i 

ledningsnätet, vilket medförde att ett större antal brunnar svämmade över. För att på ett 

förenklat sätt få ett magasin dimensionerat efter flödet från industriområdet ökades diametern 

på brunnen i påkopplingspunkten, till dess att antalet översvämningar överensstämde med det 

antal som fanns innan industriområdet kopplades på. Volymen på magasinet bestämdes sedan 

genom att mäta vattennivån.  

Eftersom att de olika industriområdena var av olika storlek och kopplat till olika positioner på 

ledningsnätet behövde denna dimensionering utföras för varje industriområde.  

I Tabell 6 visas den volym som magasinen fick när olika industriområden kopplades på.  

Tabell 6: Volymen på magasin för olika påkopplingar av industriområden  

Industriområde Områdets area  

(ha) 

Diameter 

(m) 

Volym 

(m
3
) 

Ny 7 4,928 40 744 

Ny 8 4,565 59 760 

Ny 10 5,089 114 805 

Ny 21 6,049 52 1329 

Ny 24 2,754 87 889 
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7. Resultat 

I detta kapitel samlas de resultat som uppnåtts med de metoder som beskrivits i tidigare 

kapitel. Resultaten analyseras och jämförs med varandra för att kunna skapa underlag till en 

slutsats.  

7.1 Teoretisk modell 

 

Figur 13: Teoretiska modellen. Bilden är tagen ur MIKE URBAN 

7.1.1 Placering av ett magasin 

Magasinen skapades genom att öka diametern på brunnarna till 100 m. Därefter utfördes 

simulationer på 10-årigt regn för att undersöka var ett magasin gav minst antal 

översvämningar.  

I Tabell 7 på nästa sida redovisas resultaten med antalet översvämmade brunnar när ett 

magasin placeras ut vid olika positioner. För mer detaljerad information se Bilaga 2 där 

bilder på de olika simulationerna presenteras. 

 
  



 

Resultat Sida 23 

 

Tabell 7: Resultaten av att placera ut ett magasin i det ursprungliga ledningsnätet 

 

Simulationerna gav goda resultat när ett magasin placerades i positioner där vattenmassor 

från olika områden möts. Dessa positioner namngavs till viktiga knutpunkter. Ur Tabell 7 

framgår det att den bästa positionen för ett magasin var vid brunn 7 där antalet 

översvämmade brunnar var minst. 

Resultatet från dessa undersökningar visade var viktiga positioner för ett magasin låg i 

ledningsnätet och att magasinen krävde en större volym närmare utloppet.   

I Figur 14 tydliggörs det bästa resultatet när ett magasin placerades ut i brunn 7. 

 

Figur 14: Positionen av Brunn 7 som gav bäst resultat vid placering av magasin 
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7.1.2 Övervinna problemet med översvämning  

Med utgång från tidigare resultat där endast ett magasin placerades ut åt gången skapades en 

modell där alla översvämningsproblem skulle övervinnas.  

I Figur 15 redovisas de positioner där magasin i olika dimensioner placerades för att 

problemen skulle försvinna.  

 

Figur 15: Placeringen av magasin för att övervinna problemet med översvämning. Bilden är tagen ur 

MIKE VIEW 

För varje magasin söktes en så liten volym som möjligt samtidigt som de skulle motverka 

översvämningarna.  I Tabell 8 redovisas den volym magasinen fick i respektive position.  

Tabell 8: Placering och dimensionering av magasin för att övervinna översvämningsproblemen 

 

I denna modell söktes en optimering av magasinens placering och dimension. Målet var att 

placera ut så få magasin med så liten dimension som möjligt för att få bort alla problem med 

översvämning.  

Resultatet från denna undersökning visade att det var viktigt att tidigt fördröja flödet av 

dagvatten i ledningsnäten och därefter placera ut magasin i viktiga knutpunkter. 

Långt ut på ledningarna hade magasinen mindre dimension eftersom att vattenmassorna var 

små. Närmare utloppet ökade vattenmassorna och större dimensioner på magasinen krävdes 

för att lösa problemen. 
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7.1.3 Industriområde 

 

Figur 16: Teoretiska modellen med påkopplat industriområde. Bilden är tagen ur MIKE URBAN 

I denna del av arbetet placerades två magasin ut åt gången. Utifrån tidigare resultat, vid 

placeringen av ett magasin (se kapitel 7.1.1 Placering av ett magasin (s.22), bestämdes det 

att ett magasin skulle placeras ut vid brunn 7 eftersom att denna position gav bäst resultat. 

Sedan skulle det undersökas var ett ytterligare magasin kunde placeras för att minska 

översvämningarna. Är det bäst att placera ut ett till magasin i det ursprungliga området eller i 

det tillbyggda industriområdet? Är det bäst att ha ett magasin vid påkopplingspunkten eller i 

industriområdet? 

För att undersöka effekten av olika positioner av industriområdet kopplades det till olika 

punkter på det ursprungliga området.  

I tabellerna nedan redovisas resultaten av de simulationer som utfördes för varje påkoppling. 

De bästa resultaten för varje påkoppling redovisas i fet stil. För mer detaljerad information 

se Bilaga 3 där bilder på de olika simulationerna presenteras. 

Tabell 9: Industriområdet kopplas till Brunn 1 

 

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar

Utan magasin 51 8

B7 39 20

B7 & B1 30 29

B7 & B3 30 29
B7 & B13 34 25

B7 & B17 36 23

B7 & B34 37 22

B7 & B46 35 24

B7 & B54 34 25

B7 & B66 31 28
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Tabell 10: Industriområdet kopplas till Brunn 3 

 

Tabell 11: Industriområdet kopplas till Brunn 17 

 

Tabell 12: Industriområdet kopplas till Brunn 25 

 

Tabell 13: Industriområdet kopplas till Brunn 34 

 

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar

Utan magasin 50 9

B7 38 21

B7 & B3 30 29
B7 & B13 35 24

B7 & B15 31 28

B7 & B34 36 23

B7 & B46 34 25

B7 & B54 33 26

B7 & B66 31 28

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar

Utan magasin 48 11

B7 31 28

B7 & B13 30 29

B7 & B17 27 32

B7 & B34 29 30

B7 & B46 26 33

B7 & B54 25 34
B7 & B66 30 29

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar

Utan magasin 48 11

B7 31 28

B7 & B13 30 29

B7 & B25 27 32

B7 & B34 29 30

B7 & B46 26 33

B7 & B54 26 33
B7 & B66 30 29

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar

Utan magasin 48 11

B7 31 28

B7 & B13 30 29

B7 & B34 28 31

B7 & B46 26 33

B7 & B54 26 33
B7 & B66 30 29
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Tabell 14: Industriområdet kopplas till Brunn 50 

 

Tabell 15: Industriområdet kopplas till Brunn 60 

 

När industriområdet kopplades på i närheten av ledningsnätets utlopp (vid brunn 1 eller brunn 

3) visade resultaten att ett magasin gav bäst effekt när det placerades vid påkopplingspunkten. 

Innan påkopplingen flödade redan stora mängder vatten i dessa punkter. Ett magasin i dessa 

punkter skapade en god effekt eftersom att det kunde samla upp denna vattenmängd samtidigt 

som ledningarna nära utloppet var av stor dimension. Även den nya vattenmängd som tillkom 

vid påkopplingen av industriområdet kunde samlas upp av magasinet eftersom det hade en 

stor volym. 

När det nya industriområdet kopplades till punkter längre bort från utloppet visade resultaten 

att det gav en bättre effekt att placera ut ett magasin vid brunn 46 eller brunn 54 än vid 

påkopplingspunkten. Denna effekt berodde på att dessa brunnar låg vid viktiga knutpunkter 

på ledningsnätet och hade en större vattensamling. Det hade sedan tidigare bevisats att dessa 

knutpunkter gav god effekt.  

Jämförelser utfördes även på att placera ett magasin vid påkopplingspunkten eller i 

industriområdet (brunn 66). För samtliga påkopplingar visade resultaten att ett magasin hade 

bättre effekt vid påkopplingspunkten än i industriområdet (brunn 66). 

I Figur 17 på nästa sida tydliggörs de viktiga positioner som det talas om i dessa resultat. De 

positioner som gav goda resultat och den position i industriområdet (B66) som användes vid 

jämförelser. 

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar

Utan magasin 48 11

B7 30 29

B7 & B13 30 29

B7 & B34 28 31

B7 & B46 26 33

B7 & B50 28 31

B7 & B54 25 34
B7 & B66 30 29

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar

Utan magasin 48 11

B7 31 28

B7 & B13 30 29

B7 & B34 28 31

B7 & B46 26 33

B7 & B54 25 34
B7 & B60 28 31

B7 & B66 29 30
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Figur 17: Viktiga positioner från undersökningarna i den teoretiska modellen med ett påkopplat 

industriområde. Bilden är tagen ur MIKE URBAN 
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7.1.4 Industriområde med dimensionerat magasin 

Ett magasin dimensionerat efter flödet i industriområdet placerades ut på olika punkter i 

ledningsnätet. Magasinet var i denna del av arbetet begränsad med en volym på 5250 m
3
. 

I dessa undersökningar placerades endast ett magasin ut åt gången vid olika punkter.  

I tabellerna nedan redovisas resultaten av de simulationer som utfördes för varje påkoppling. 

Text inom parantes anger antalet brunnar i industriområdet som är översvämmade 

respektive icke översvämmade. Volymtal färgat i rött innebär att magasinets maximala volym 

överskridits och det är översvämning i punkten. För mer detaljerad information se Bilaga 4 

där bilder på de olika simulationerna presenteras. 

Tabell 16: Industriområdet kopplas till Brunn 1 

 

Tabell 17: Industriområdet kopplas till Brunn 3 

 

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym (m³)

Utan magasin 51 8 (7) -

B1 50 9 (7) 5250

B3 49 10 (7) 5250

B7 40 19 (7) 2966

B15 44 15 (7) 795

B17 48 11 (7) 391

B25 46 13 (7) 310

B34 47 12 (7) 473

B46 46 13 (7) 738

B50 49 10 (7) 129

B54 45 14 (7) 764

B60 49 10 (7) 184

B66 50 9 (7) 5190

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym (m³)

Utan magasin 50 9 (7) -

B1 50 9 (7) 4331

B3 50 9 (7) 5250

B7 40 19 (7) 3176
B15 44 15 (7) 1095

B17 47 12 (7) 394

B25 46 13 (7) 310

B34 46 13 (7) 475

B46 45 14 (7) 735

B50 48 11 (7) 129

B54 44 15 (7) 764

B60 48 11 (7) 186

B66 49 10 (7) 5228



 

Resultat Sida 30 

 

Tabell 18: Industriområdet kopplas till Brunn 17 

 

Tabell 19: Industriområdet kopplas till Brunn 25 

 

Tabell 20: Industriområdet kopplas till Brunn 34 

 

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym (m³)

Utan magasin 48 11 (7) -

B1 45 14 (7) 3071

B3 42 17 (7) 3308

B7 31 28 (7) 2468

B15 40 19 (7) 1906

B17 46 13 (7) 5250

B25 43 16 (7) 310

B34 43 16 (7) 475

B46 42 17 (7) 735

B50 45 14 (7) 129

B54 41 18 (7) 761

B60 45 14 (7) 184

B66 47 (1) 12 (6) 5250

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym (m³)

Utan magasin 48 11 (7) -

B1 44 15 (7) 3071

B3 42 17 (7) 3229

B7 32 27 (7) 3203

B15 38 21 (7) 753

B17 42 17 (7) 391

B25 45 14 (7) 5250

B34 43 16 (7) 470

B46 41 18 (7) 732

B50 44 15 (7) 129

B54 40 19 (7) 764

B60 44 15 (7) 184

B66 46 (1) 13 (6) 5250

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym (m³)

Utan magasin 48 11 (7) -

B1 44 (1) 15 (6) 3071

B3 42 (1) 17 (6) 3229

B7 32 (1) 27 (6) 3255

B15 38 (1) 21 (6) 756

B17 42 (1) 17 (6) 394

B25 43 (1) 16 (6) 326

B34 45 (1) 14 (6) 5250

B46 41 (1) 18 (6) 732

B50 44 (1) 15 (6) 129

B54 40 (1) 19 (6) 764

B60 44 (1) 15 (6) 184

B66 46 (2) 13 (5) 5250
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Tabell 21: Industriområdet kopplas till Brunn 50 

 

Tabell 22: Industriområdet kopplas till Brunn 60 

 

Till skillnad från tidigare undersökningar hade magasinet en begränsad volym på 5250 m
3
 

vilket medför att vissa resultat såg annorlunda ut. 

Det var tydligt i alla simuleringar att den tidigare goda positionen vid brunn 7 också gav bra 

resultat här. I denna punkt blev det lägst antal översvämmade brunnar samtidigt som 

magasinet tog upp en stor mängd vatten. 

Andra resultat som kunde utläsas ur simulationerna var att magasinet blev översvämmat varje 

gång det placerades i påkopplingspunkten. I tidigare undersökningar kunde magasinet fyllas 

med en större volym vatten vilket medförde goda resultat när det placerades i punkten för 

påkopplingen. I dessa undersökningar var volymen begränsad vilket medförde att magasinets 

kapacitet inte var tillräcklig för att hantera den stora mängd vatten som uppstod i 

påkopplingspunkten. 

Ett annat resultat som kunde utläsas ur simulationerna var att ett magasin placerat i 

industriområdet (brunn 66) inte gav någon större effekt. Magasinet fördröjde flödet från 

industriområdet och portionerade ut vattnet till ledningarna i det ursprungliga området. Men 

när dagvattnet från det ursprungliga området tillfördes till ledningsnätet blev ledningarna 

snabbt fyllda igen och översvämningar uppstod. 

Jämförelser utfördes även på att placera ett magasin vid påkopplingspunkten eller i 

industriområdet (brunn 66). Resultaten visade att det vid de flesta påkopplingarna gav bäst 

resultat att placera magasinet vid påkopplingspunkten utom när påkopplingen skedde i 

närheten av utloppet (brunn 1 och 3). Anledningen till detta var att det vid utloppet rann en 

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym (m³)

Utan magasin 48 11 (7) -

B1 44 (1) 15 (6) 2993

B3 42 (1) 17 (6) 3176

B7 31 (1) 28 (6) 2468
B15 38 (1) 21 (6) 753

B17 42 (1) 17 (6) 394

B25 41 (1) 18 (6) 310

B34 42 (1) 17 (6) 475

B46 43 (1) 16 (6) 1444

B50 46 (1) 13 (6) 5250

B54 40 (1) 19 (6) 764

B60 44 (1) 15 (6) 184

B66 46 (1) 13 (6) 5250

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym (m³)

Utan magasin 48 11 (7) -

B1 44 (1) 15 (6) 3019

B3 42 (1) 17 (6) 3176

B7 31 (1) 28 (6) 2599
B15 38 (1) 21 (6) 751

B17 42 (1) 17 (6) 389

B25 42 (1) 17 (6) 305

B34 42 (1) 17 (6) 475

B46 41 (1) 18 (6) 727

B50 44 (1) 15 (6) 126

B54 40 (1) 19 (6) 1013

B60 45 (1) 14 (6) 5250

B66 46 (1) 13 (6) 5250
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stor mängd vatten och eftersom magasinet hade en begränsad volym hindrades flödet och 

översvämningar uppstod vid brunnarna runt omkring. 

I Figur 18 tydliggörs de viktiga positioner som det talas om på föregående sida. Den position 

som gav goda resultat (B7) och den position i industriområdet (B66) som användes vid 

jämförelser. 

 

Figur 18: Viktiga positioner från undersökningarna i den teoretiska modellen med ett påkopplat 

industriområde och ett dimensionerat magasin. Bilden är tagen ur MIKE URBAN 

7.1.5 Felkällor 

Genom Tyréns beräkningsblad beräknades en dimensionerad volym på magasinet till 5740 

m
3
. Men när denna volym sedan användes i MIKE URBAN var dimensionen på magasinet 

för stor, vilket medförde att magasinet endast utnyttjades till 91,5 %. För att användningen av 

ett dimensionerat magasin skulle ge korrekta resultat måste det utnyttjas så nära 100 % som 

möjligt. Därför utfördes tester i MIKE URBAN till dess att kapaciteten på magasinet var 

närmare 100 % och då var magasinsvolymen 5250 m
3
. 
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7.2 Verklig modell 

 

Figur 19: Uppbyggnad av modellen tagen från ett dagvattensystem i södra Stockholm. Bilden är tagen 

ur MIKE URBAN 

7.2.1 Placering av ett magasin 

I dessa undersökningar skapades magasinet på ett förenklat sätt genom att öka brunnarnas 

diameter till 100 m. Simulationer utfördes sedan på att placera ut ett magasin åt gången och 

sedan jämföra antalet översvämmade brunnar för att få fram ett resultat.  

Resultaten av magasin i olika positioner redovisas i Tabell 23. För mer detaljerad 

information se Bilaga 5 där bilder på de olika simulationerna presenteras. 

Tabell 23: Ett magasin placeras ut på olika positioner i ledningsnätet 

 

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym (m³)

Utan magasin 74 381 -

B346 66 389 467

B355 61 394 4657

B359 60 395 5184

B362 68 387 5052

B444 68 387 754

B453 59 396 3735
B523 72 383 416

B706 61 394 3888

B714 61 394 3888

B722 62 393 2977

B746 63 392 2969

B747 64 391 2207

B751 65 390 1726

B752 64 391 2073

B753 64 391 1418

B754 61 394 1283

B757 63 392 1127

B758 68 387 891

B759 68 387 853

B760 67 388 836

B761 63 392 778

B851 62 393 683
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Av tabellen framgick det att den bästa positionen för ett magasin låg vid brunn 453 där 

antalet översvämmade brunnar var minst. 

I Figur 20 tydliggörs det bästa resultatet när ett magasin placerades ut i brunn 453. 

 

Figur 20: Positionen av Brunn 453 som gav bäst resultat vid placering av ett magasin. Bilden är tagen 

ur MIKE URBAN 
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7.2.2 Industriområde 

 

Figur 21: Positionen av industriområde Ny 7. Bilden är tagen ur MIKE URBAN 

Industriområde Ny 7 kopplades till det befintliga ledningsnätet. Därefter utfördes 

simulationer när ett magasin placerades på olika punkter i ledningsnätet. Magasinet skapades 

genom att brunnarnas diameter ökades till 40 m (se kapitel 6.2.3 Dimensionering av 

magasin – Verkliga modellen (s.21)) 

I Tabell 24 redovisas resultaten av simulationerna. För mer detaljerad information se Bilaga 

6 där bilder på de olika simulationerna presenteras. 

Tabell 24: Resultat med magasin i olika positioner när industriområde Ny 7 är påkopplat  

 

 

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym (m³)

Utan magasin 77 378 -

B355 63 392 1442

B359 64 391 1490

B453 61 394 1283
B706 69 386 1307

B713 (Påkoppling) 73 382 744

B714 69 386 1311

B722 72 383 1085

B746 67 388 1718

B747 68 387 1507

B754 64 391 1078

B757 68 387 940

B761 66 389 623

B851 64 391 485
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Figur 22: Positionen av industriområde Ny 8. Bilden är tagen ur MIKE URBAN 

Industriområde Ny 8 kopplades till det befintliga ledningsnätet. Därefter utfördes 

simulationer när ett magasin placerades på olika punkter i ledningsnätet. Magasinet skapades 

genom att brunnarnas diameter ökades till 59 m (se kapitel 6.2.3 Dimensionering av 

magasin – Verkliga modellen (s.21)) 

I Tabell 25 redovisas resultaten av simulationerna. För mer detaljerad information se Bilaga 

6 där bilder på de olika simulationerna presenteras. 

Tabell 25: Resultat med magasin i olika positioner när industriområde Ny 8 är påkopplat 

 

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym (m³)

Utan magasin 79 376 -

B355 63 392 2745

B359 64 391 2888

B416 (Påkoppling) 74 381 760

B453 61 394 2379
B706 63 392 2426

B714 63 392 2432

B722 68 387 1977

B746 68 387 2378

B747 67 388 1866

B754 65 390 1238

B757 69 386 1094

B761 68 387 753

B851 64 391 655
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Figur 23: Positionen av industriområde Ny 10. Bilden är tagen ur MIKE URBAN 

Industriområde Ny 10 kopplades till det befintliga ledningsnätet. Därefter utfördes 

simulationer när ett magasin placerades på olika punkter i ledningsnätet. Magasinet skapades 

genom att brunnarnas diameter ökades till 114 m (se kapitel 6.2.3 Dimensionering av 

magasin – Verkliga modellen (s.21)) 

I Tabell 26 redovisas resultaten av simulationerna. För mer detaljerad information se Bilaga 

6 där bilder på de olika simulationerna presenteras. 

Tabell 26: Resultat med magasin i olika positioner när industriområde Ny 10 är påkopplat 

 

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym (m³)

Utan magasin 79 376 -

B355 61 394 5554

B359 62 393 6272

B431 (Påkoppling) 74 381 805

B453 59 396 4344
B706 61 394 4583

B714 61 394 4566

B722 65 390 3463

B746 66 389 3161

B747 65 390 2298

B754 63 392 1322

B757 67 388 1153

B761 67 388 804

B851 62 393 754
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Figur 24: Positionen av industriområde Ny 21. Bilden är tagen ur MIKE URBAN 

Industriområde Ny 21 kopplades till det befintliga ledningsnätet. Därefter utfördes 

simulationer när ett magasin placerades på olika punkter i ledningsnätet. Magasinet skapades 

genom att brunnarnas diameter ökades till 52 m (se kapitel 6.2.3 Dimensionering av 

magasin – Verkliga modellen (s.21)) 

I Tabell 27 redovisas resultaten av simulationerna. För mer detaljerad information se Bilaga 

6 där bilder på de olika simulationerna presenteras. 

Tabell 27: Resultat med magasin i olika positioner när industriområde Ny 21 är påkopplat 

 

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym (m³)

Utan magasin 79 376 -

B355 68 387 2225

B359 63 392 2362

B448 (Påkoppling) 74 381 1329

B453 60 395 1985
B706 63 392 2021

B714 63 392 2037

B722 65 390 1676

B746 67 388 2209

B747 66 389 1787

B754 64 391 1207

B757 67 388 1065

B761 66 389 728

B851 64 391 626
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Figur 25: Positionen av industriområde Ny 24. Bilden är tagen ur MIKE URBAN 

Industriområde Ny 24 kopplades till det befintliga ledningsnätet. Därefter utfördes 

simulationer när ett magasin placerades på olika punkter i ledningsnätet. Magasinet skapades 

genom att brunnarnas diameter ökades till 87 m (se kapitel 6.2.3 Dimensionering av 

magasin – Verkliga modellen (s.21)) 

I Tabell 28 redovisas resultaten av simulationerna. För mer detaljerad information se Bilaga 

6 där bilder på de olika simulationerna presenteras. 

Tabell 28: Resultat med magasin i olika positioner när industriområde Ny 24 är påkopplat 

 

När industriområdet kopplades till en punkt på det ursprungliga området ökade 

vattenmassorna i närheten av denna påkoppling. Punkterna som låg längre ifrån påkopplingen 

påverkades inte i någon större grad av denna tillökning av vatten.  

Vid varje påkoppling av ett nytt industriområde skapades den bästa effekten när ett magasin 

placerades vid brunn 453. Ett magasin vid brunn 453 fick en stor påverkan eftersom att det 

var en viktig knutpunkt på ledningsnätet.  

Magasin som placerades vid påkopplingen av industriområdet gav inte lika bra resultat som 

när det placerades vid brunn 453. Även om magasinen i påkopplingspunkterna tog hand om 

vattenmassorna från de olika industriområdena fanns det fortfarande bättre positioner att 

placera ut magasinen.  

Position magasin Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym (m³)

Utan magasin 77 378 -

B355 61 394 4241

B359 62 393 4611

B423 (Påkoppling) 74 381 889

B453 59 396 3475
B706 61 394 3602

B714 61 394 3607

B722 63 392 2842

B746 66 389 2850

B747 65 390 2166

B754 61 394 1290

B757 65 390 1137

B761 63 392 788

B851 62 393 707
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I Figur 26 här nedanför tydliggörs de viktiga positioner som det talas om på föregående 

sida. Påkopplingspunkterna av industriområdet samt det bästa resultatet när ett magasin 

placerades ut i brunn 453. 

 

 

Figur 26: Positionen av Brunn 453 som gav bäst resultat vid varje påkoppling av ett industriområde. 

Bilden är tagen ur MIKE URBAN 

 

7.2.3 Felkällor 

I modelleringsprogrammet MIKE URBAN uppstod det ett avrundningsfel när simulationer 

utfördes på den verkliga modellen. I olika simuleringar varierade vattennivån i vissa brunnar 

mellan några mm över och under marknivån. Detta medförde att resultaten på en och samma 

modell kunde variera mellan olika simulationer. För att åtgärda problemet avrundades 

gränsen på översvämning till 1 cm över marken (Hammarlund, 2015). 

Denna åtgärd kunde inte lösa alla problem. Vid dimensionering av magasin och påkopplingen 

av industriområde Ny 7 antogs 73 översvämningar i stället för 74. Vid användning av 

Hammarlunds avrundningskalkyl kunde inte en jämn diameter tas fram för att nå 74 

översvämningar. Därför bestämdes det att avrunda resultatet från 39,85 m till 40 m i diameter 

(Hammarlund, 2015). 
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8. Diskussion och sammanfattning 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel. 

Sammanfattningen baseras på en resultatanalys och syftar till att svara på den fråga eller de 

frågor som formuleras i tidigare kapitel. 

8.1 Teoretisk modell 
Arbetet med den teoretiska modellen fungerade som ett pilotprojekt där kunskap om 

programmet MIKE URBAN testades samtidigt som en grundläggande förståelse om 

hydraulisk modellering skapades.  

Den teoretiska modellen skapades för att ge en bild över ett avrinningsområde. Eftersom att 

modellen inte var tagen från ett verkligt exempel kunde endast begränsade slutsatser dras ur 

resultaten.  

Sammanfattning av resultat – Teoretiska modellen 

Ur den teoretiska modellen kunde följande resultat tas fram: 

 När ett eller två magasin placerades ut gav det goda resultat att placera magasinen i 

knutpunkter där stora vattenmassor möts. 

 När alla översvämningsproblem skulle lösas var det, som tidigare arbeten har visat, 

viktigare att se på en helhetslösning av dagvattensystemet genom att placera ut 

åtgärder efter hela ledningsnätet. 

 När ett industriområde kopplades till det ursprungliga ledningsnätet hade magasinet 

bättre effekt vid påkopplingen än industriområdet, om det är av stor dimension.  

 När ett dimensionerat magasin med begränsad volym placerades i 

påkopplingspunkten för industriområdet svämmade det över i de flesta simulationer. 

Men ett magasin i denna position gav ändå ett mindre antal översvämmade brunnar 

än när magasinet placerades i industriområdet. Denna typ av dimensionerat magasin 

gav en bättre effekt när det placerades på en viktig knutpunkt i det ursprungliga 

ledningsnätet. 

8.2 Verklig modell 
Resultaten från arbetet med den teoretiska modellen kunde sedan appliceras på modellen från 

ett verkligt dagvattensystem. Undersökningar kunde föras vidare och få mer tyngd när de 

utfördes på en modell över ett verkligt ledningsnät.  

Till skillnad från den teoretiska modellen var denna modell mycket större med fler brunnar 

och större avrinningsområden. Denna modell hade även ett ledningsnät som var 

dimensionerat för att fungera till skillnad från ledningsnätet som byggdes upp i den teoretiska 

modellen. Detta medförde att ledningsnätet i den verkliga modellen inte hade lika stora 

problem men att de problem som ändå fanns var verkliga problem som behövde åtgärdas. 

De olika industriområden som kopplades till det ursprungliga ledningsnätet i denna modell 

hade en mindre yta än i den teoretiska modellen. Detta medförde att mängden dagvatten som 

tillfördes det ursprungliga området från industriområdet skiljde sig mellan de olika 

modellerna och detta kunde medföra en påverkan på resultaten. 
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Sammanfattning av resultat – Verkliga modellen 

Ur den verkliga modellen kunde följande resultat tas fram: 

 När ett magasin placerades ut i ledningsnätet gav det goda resultat att placera 

magasinet i viktiga knutpunkter, likt resultaten från den teoretiska modellen. 

 När ett industriområde kopplades till det ursprungliga området hade magasinet 

(oavsett om det var dimensionerat eller inte) bäst effekt i samma viktiga knutpunkter. 

 När ett magasin placerades vid påkopplingen gav det en liten positiv påverkan. 

8.3 Slutsats 
Resultaten från detta arbete visar att placeringen av ett fördröjningsmagasin har en tydlig 

påverkan på antalet översvämningar i ett ledningsnät. Vid placeringen av magasin 

framkommer olika resultat vilket visar att vissa positioner är mer lämpliga än andra. Det som 

är genomgående i alla undersökningar är att ett magasin skapar bäst effekt i viktiga 

knutpunkter där vattenmassor från olika delar av ledningsnätet möts. Att placera ett magasin i 

dessa viktiga knutpunkter skapar även en bättre effekt än att placera ett magasin i 

industriområdet. 
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9. Rekommendation 

I detta kapitel presenteras rekommendationer för hur resultaten av detta examensarbete ska 

tolkas och användas. 

Detta examensarbete bygger på resultat av simulationer från två olika modeller. Även om vi 

kan avläsa vissa resultat ur dessa modeller bör de endast ses som vägledande. För att finna ett 

definitivt svar på frågan som ställs i detta arbete bör utförligare undersökningar utföras. 

Vi rekommenderar att vidare arbete utförs inom området för detta examensarbete så att en 

större kunskap om magasinets placering kan tas fram. Användningen av för många magasin 

eller dåligt dimensionerade magasin kan skapa onödiga kostnader och problem. Därför 

rekommenderar vi att mer tid och resurser borde läggas ner på att utreda effekten av olika 

positioner och dimensioner av magasin innan de placeras ut i ledningsnäten. Genom mer 

noggranna undersökningar kan kostnader sänkas och problem undvikas. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1 – Colebrooks diagram 

  



 

Bilagor Sida ii 

 

Bilaga 2 – Ursprungligt område Teoretisk modell  
Bildförklaring 

 

Utan magasin 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

48 11 

 



 

Bilagor Sida iii 

 

Magasin vid brunn 3 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

41 18 

Magasin vid brunn 6 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

37 22 

 



 

Bilagor Sida iv 

 

Magasin vid brunn 7 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

30 29 

Magasin vid brunn 13 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

42 17 

 



 

Bilagor Sida v 

 

Magasin vid brunn 15 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

37 22 

Magasin vid brunn 17 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

39 20 

 



 

Bilagor Sida vi 

 

Magasin vid brunn 20 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

41 18 

Magasin vid brunn 25 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

43 16 

 

 



 

Bilagor Sida vii 

 

Magasin vid brunn 29 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

39 20 

Magasin vid brunn 34 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

44 15 

 



 

Bilagor Sida viii 

 

Magasin vid brunn 37 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

44 15 

Magasin vid brunn 39 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

41 18 

 



 

Bilagor Sida ix 

 

Magasin vid brunn 42 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

43 16 

Magasin vid brunn 44 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

43 16 

 



 

Bilagor Sida x 

 

Magasin vid brunn 46 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

43 16 

Magasin vid brunn 50 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

46 13 

 



 

Bilagor Sida xi 

 

Magasin vid brunn 54 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

41 18 

Magasin vid brunn 58 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

43 16 

 



 

Bilagor Sida xii 

 

Magasin vid brunn 60 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

46 13 
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Bilaga 3 – Industriområde Teoretisk modell 

Industriområdet kopplas på vid brunn 1 

Inga magasin 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 51 8 

Industriområde 0 7 

 



 

Bilagor Sida xiv 

 

Magasin vid brunn 7  

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 39 20 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 1 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 30 29 

Industriområde 0 7 

 



 

Bilagor Sida xv 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 3 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 30 29 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 13 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 34 25 

Industriområde 0 7 

 



 

Bilagor Sida xvi 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 17 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 36 23 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 34 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 37 22 

Industriområde 0 7 

 



 

Bilagor Sida xvii 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 46 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 35 24 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 54 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 34 25 

Industriområde 0 7 

 



 

Bilagor Sida xviii 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 66 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 31 28 

Industriområde 0 7 

 

  



 

Bilagor Sida xix 

 

Industriområdet kopplas på vid brunn 3 

Utan magasin 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 50 9 

Industriområde 0 7 

Magasin i brunn 7 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 38 21 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida xx 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 3 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 30 29 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 13 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 35 24 

Industriområde 0 7 

 



 

Bilagor Sida xxi 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 15 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 31 28 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 34 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 36 23 

Industriområde 0 7 

 



 

Bilagor Sida xxii 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 46 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 34 25 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 54 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 33 26 

Industriområde 0 7 

 



 

Bilagor Sida xxiii 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 66 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 31 28 

Industriområde 0 7 

 

 

 

 

  



 

Bilagor Sida xxiv 

 

Industriområdet kopplas på vid brunn 17 

Utan magasin 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 48 11 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7  

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 31 28 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida xxv 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 13 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 30 29 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 17 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 27 32 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida xxvi 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 34 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 29 30 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 46 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 26 33 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida xxvii 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 54 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 25 34 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brun 7 och brunn 66  

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 30 29 

Industriområde 0 7 

 



 

Bilagor Sida xxviii 

 

Industriområdet kopplas på vid brunn 25 

Utan magasin 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 48 11 

Industriområde 0 7 

  



 

Bilagor Sida xxix 

 

Magasin vid brunn 7 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 31 28 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 13 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 30 29 

Industriområde 0 7 

 



 

Bilagor Sida xxx 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 25 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 27 32 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 34 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 29 30 

Industriområde 0 7 

 



 

Bilagor Sida xxxi 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 46 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 26 33 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 54 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 26 33 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida xxxii 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 66 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 30 29 

Industriområde 0 7 

 

 

  



 

Bilagor Sida xxxiii 

 

Industriområdet kopplas på vid brunn 34 

Utan magasin 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 48 11 

Industriområde 0 7 

  



 

Bilagor Sida xxxiv 

 

Magasin vid brunn 7 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 31 28 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 13 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 30 29 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida xxxv 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 34 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 28 31 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 46 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 26 33 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida xxxvi 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 54 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 26 33 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 66 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 30 29 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida xxxvii 

 

Industriområdet kopplas på vid brunn 50 

Utan magasin 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 48 11 

Industriområde 0 7 

  



 

Bilagor Sida xxxviii 

 

Magasin vid brunn 7  

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 30 29 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 13 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 30 29 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida xxxix 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 34 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 28 31 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 46 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 26 33 

Industriområde 0 7 

 



 

Bilagor Sida xl 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 50 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 28 31 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 54 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 25 34 

Industriområde 0 7 

 



 

Bilagor Sida xli 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 66 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 30 29 

Industriområde 0 7 

 

  



 

Bilagor Sida xlii 

 

Industriområdet kopplas på vid brunn 60 

Utan magasin 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 48 11 

Industriområde 0 7 

  



 

Bilagor Sida xliii 

 

Magasin vid brunn 7 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 31 28 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 13 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 30 29 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida xliv 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 34 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 28 31 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 46 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 26 33 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida xlv 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 54 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 25 34 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 7 och brunn 60 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 28 31 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida xlvi 

 

Magasin vid brunn 7 och brunn 66 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 29 30 

Industriområde 0 7 

  



 

Bilagor Sida xlvii 

 

Bilaga 4 – Dimensionerat magasin Teoretisk modell  

Industriområdet kopplas på vid brunn 1 

Magasin vid brunn 1 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 50 9 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 3 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 49 10 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida xlviii 

 

Magasin vid brunn 7 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 40 19 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 15 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 44 15 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida xlix 

 

Magasin vid brunn 17 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 48 11 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 25 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 46 13 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida l 

 

Magasin vid brunn 34 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 47 12 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 46 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 46 13 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida li 

 

Magasin vid brunn 50 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 49 10 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 54 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 45 14 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida lii 

 

Magasin vid brunn 60 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 49 10 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 66 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 50 9 

Industriområde 0 7 

  



 

Bilagor Sida liii 

 

Industriområdet kopplas på vid brunn 3 

Magasin vid brunn 1 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 50 9 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 3 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 50 9 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida liv 

 

Magasin vid brunn 7 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 40 19 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 15 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 44 15 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida lv 

 

Magasin vid brunn 17 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 47 12 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 25 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 46 13 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida lvi 

 

Magasin vid brunn 34 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 46 13 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 46 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 45 14 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida lvii 

 

Magasin vid brunn 50 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 48 11 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 54 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 44 15 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida lviii 

 

Magasin vid brunn 60 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 48 11 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 66 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 49 10 

Industriområde 0 7 

 

  



 

Bilagor Sida lix 

 

Industriområdet kopplas på vid brunn 17 

Magasin vid brunn 1 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 45 14 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 3 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 42 17 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida lx 

 

Magasin vid brunn 7 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 31 28 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 15 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 40 19 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida lxi 

 

Magasin vid brunn 17 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 46 13 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 25 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 43 16 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida lxii 

 

Magasin vid brunn 34 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 43 16 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 46 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 42 17 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida lxiii 

 

Magasin vid brunn 50 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 45 14 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 54 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 41 18 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida lxiv 

 

Magasin vid brunn 60 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 45 14 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 66 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 47 12 

Industriområde 1 6 

 

  



 

Bilagor Sida lxv 

 

Industriområdet kopplas på vid brunn 25  

Magasin vid brunn 1 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 44 15 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 3 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 42 17 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida lxvi 

 

Magasin vid brunn 7 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 32 27 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 15 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 38 21 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida lxvii 

 

Magasin vid brunn 17 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 42 17 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 25 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 45 14 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida lxviii 

 

Magasin vid brunn 34 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 43 16 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 46 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 41 18 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida lxix 

 

Magasin vid brunn 50 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 44 15 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 54 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 40 19 

Industriområde 0 7 



 

Bilagor Sida lxx 

 

Magasin vid brunn 60 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 44 15 

Industriområde 0 7 

Magasin vid brunn 66 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 46 13 

Industriområde 1 6 

 

  



 

Bilagor Sida lxxi 

 

Industriområdet kopplas på vid brunn 34  

Magasin vid brunn 1 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 44 15 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 3 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 42 17 

Industriområde 1 6 



 

Bilagor Sida lxxii 

 

Magasin vid brunn 7 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 32 27 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 15 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 38 21 

Industriområde 1 6 



 

Bilagor Sida lxxiii 

 

Magasin vid brunn 17 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 42 17 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 25 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 43 16 

Industriområde 1 6 



 

Bilagor Sida lxxiv 

 

Magasin vid brunn 34 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 45 14 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 46 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 41 18 

Industriområde 1 6 



 

Bilagor Sida lxxv 

 

Magasin vid brunn 50 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 44 15 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 54 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 40 19 

Industriområde 1 6 



 

Bilagor Sida lxxvi 

 

Magasin vid brunn 60 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 44 15 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 66 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 46 13 

Industriområde 2 5 

 

  



 

Bilagor Sida lxxvii 

 

Industriområdet kopplas på vid brunn 50 

Magasin vid brunn 1 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 44 15 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 3 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 42 17 

Industriområde 1 6 



 

Bilagor Sida lxxviii 

 

Magasin vid brunn 7 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 31 28 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 15 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 38 21 

Industriområde 1 6 



 

Bilagor Sida lxxix 

 

Magasin vid brunn 17 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 42 17 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 25 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 41 18 

Industriområde 1 6 



 

Bilagor Sida lxxx 

 

Magasin vid brunn 34 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 42 17 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 46 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 43 16 

Industriområde 1 6 



 

Bilagor Sida lxxxi 

 

Magasin vid brunn 50 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 46 13 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 54 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 40 19 

Industriområde 1 6 



 

Bilagor Sida lxxxii 

 

Magasin vid brunn 60 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 44 15 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 66 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 46 13 

Industriområde 1 6 

 

  



 

Bilagor Sida lxxxiii 

 

Industriområdet kopplas på vid brunn 60 

Magasin vid brunn 1 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 44 15 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 3 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 42 17 

Industriområde 1 6 



 

Bilagor Sida lxxxiv 

 

Magasin vid brunn 7 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 31 28 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 15 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 38 21 

Industriområde 1 6 



 

Bilagor Sida lxxxv 

 

Magasin vid brunn 17 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 42 17 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 25 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 42 17 

Industriområde 1 6 



 

Bilagor Sida lxxxvi 

 

Magasin vid brunn 34 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 42 17 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 46 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 41 18 

Industriområde 1 6 



 

Bilagor Sida lxxxvii 

 

Magasin vid brunn 50 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 44 15 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 54 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 40 19 

Industriområde 1 6 



 

Bilagor Sida lxxxviii 

 

Magasin vid brunn 60 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 45 14 

Industriområde 1 6 

Magasin vid brunn 66 

 

Område Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

Ursprungligt område 46 13 

Industriområde 1 6 

 

  



 

Bilagor Sida lxxxix 

 

Bilaga 5 – Ursprungligt område Verklig modell 

Utan magasin 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

74 381 

 



 

Bilagor Sida xc 

 

Magasin vid brunn 355 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

61 394 4657 



 

Bilagor Sida xci 

 

Magasin vid brunn 359 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

60 395 5184 



 

Bilagor Sida xcii 

 

Magasin vid brunn 453 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

59 396 3735 



 

Bilagor Sida xciii 

 

Magasin vid brunn 706 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

61 394 3888 



 

Bilagor Sida xciv 

 

Magasin vid brunn 714 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

61 394 3888 



 

Bilagor Sida xcv 

 

Magasin vid brunn 722 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

62 393 2977 



 

Bilagor Sida xcvi 

 

Magasin vid brunn 754 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

61 394 1283 

 

  



 

Bilagor Sida xcvii 

 

Bilaga 6 – Industriområde Verklig modell 

Påkoppling av industriområde Ny 7 

Utan magasin 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

77 378 



 

Bilagor Sida xcviii 

 

Magasin vid brunn 355 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

63 392 1442 



 

Bilagor Sida xcix 

 

Magasin vid brunn 359 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

64 391 1490 



 

Bilagor Sida c 

 

Magasin vid brunn 453 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

61 394 1283 



 

Bilagor Sida ci 

 

Magasin vid brunn 713 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

73 382 744 



 

Bilagor Sida cii 

 

Magasin vid brunn 754 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

64 391 1078 



 

Bilagor Sida ciii 

 

Magasin vid brunn 851 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

64 391 485 

 

  



 

Bilagor Sida civ 

 

Påkoppling av industriområde Ny 8 

Utan magasin 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

79 376 



 

Bilagor Sida cv 

 

Magasin vid brunn 355 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

63 392 2745 



 

Bilagor Sida cvi 

 

Magasin vid brunn 359 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

64 391 2888 



 

Bilagor Sida cvii 

 

Magasin vid brunn 416 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

74 381 760 



 

Bilagor Sida cviii 

 

Magasin vid brunn 453 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

61 394 2379 



 

Bilagor Sida cix 

 

Magasin vid brunn 706 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

63 392 2426 



 

Bilagor Sida cx 

 

Magasin vid brunn 714 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

63 392 2432 

 

  



 

Bilagor Sida cxi 

 

Påkoppling av industriområde Ny 10 

Utan magasin 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

79 376 



 

Bilagor Sida cxii 

 

Magasin vid brunn 355 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

61 394 5554 



 

Bilagor Sida cxiii 

 

Magasin vid brunn 359 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

62 393 6272 



 

Bilagor Sida cxiv 

 

Magasin vid brunn 431 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

74 381 805 



 

Bilagor Sida cxv 

 

Magasin vid brunn 453 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

59 396 4344 



 

Bilagor Sida cxvi 

 

Magasin vid brunn 706 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

61 394 4583 



 

Bilagor Sida cxvii 

 

Magasin vid brunn 714 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

61 394 4566 

 

  



 

Bilagor Sida cxviii 

 

Påkoppling av industriområde Ny 21 

Utan magasin 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

79 376 



 

Bilagor Sida cxix 

 

Magasin vid brunn 355 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

68 387 2225 



 

Bilagor Sida cxx 

 

Magasin vid brunn 359 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

63 392 2362 



 

Bilagor Sida cxxi 

 

Magasin vid brunn 448 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

74 381 1329 



 

Bilagor Sida cxxii 

 

Magasin vid brunn 453 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

60 395 1985 



 

Bilagor Sida cxxiii 

 

Magasin vid brunn 706 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

63 392 2021 



 

Bilagor Sida cxxiv 

 

Magasin vid brunn 714 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

63 392 2037 

 

  



 

Bilagor Sida cxxv 

 

Påkoppling av industriområde Ny 24 

Utan magasin 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar 

77 378 



 

Bilagor Sida cxxvi 

 

Magasin vid brunn 355 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

61 394 4241 



 

Bilagor Sida cxxvii 

 

Magasin vid brunn 359 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

62 393 4611 



 

Bilagor Sida cxxviii 

 

Magasin vid brunn 423 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

74 381 889 



 

Bilagor Sida cxxix 

 

Magasin vid brunn 453 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

59 396 3475 



 

Bilagor Sida cxxx 

 

Magasin vid brunn 706 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

61 394 3602 



 

Bilagor Sida cxxxi 

 

Magasin vid brunn 714 

 

Översvämmade brunnar Icke översvämmade brunnar Volym magasin (m3) 

61 394 3607 

 

  



 

Bilagor Sida cxxxii 

 

Bilaga 7 – Tyréns Beräkningsblad 
 

 


