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1. INLEDNING 

Structor Vatten & Miljö Uppsala har fått i uppdrag att sätta upp en hydraulisk modell 

som visar vattnets utbredning i planerad situation. Planerad situation innebar realiserad 

detaljplan för Ströpsta 3:94, beläget i Nykvarn kommun. Syftet med uppdraget är att 

utreda översvämningsrisken för tänkt exploatering vid händelse av ett framtida 100-

årsflöde i Moraån. 

Modellen byggs i det hydrauliska modellverktyget HEC-RAS. 

1.1. Underlag 
• Plan- och profilritningar från markavvattningsföretagets handlingar, Wällingens 

sänkning m.fl. från år 1898 

• Höjddata från Lantmäteriet (1x1 meter), hämtad 2021-12-21 

• Planerad höjdsättning för planområdet 

• Flöden i Moraån och flöden från planområdet vid skyfall efter tänkt 

exploatering, Ströpsta 3:94. Nykvarn kommun Dagvattenutredning, Structor 

Uppsala AB 2019-09-11 

• Data från SMHI vattenwebb, hämtad 2022-02-01 

1.2. Avgränsningar utförande 
Inmätningar av dikessektioner för Moraån har inte gjorts inom ramen för detta uppdrag 

och ingen mätning av flöde har genomförts. Modellen har satts upp utifrån laserdata 

(1x1 m) och dikessektioner enligt markavvattningsföretaget och inhämtning av uppmätt 

flöde från en närliggande mätstation har fungerat som underlag för att konstruera en 

flödesserie. Inmätningar av vattennivåer, Moraåns bottennivå och marknivåer har endast 

gjorts i vissa punkter för att verifiera att verkligheten bedöms stämma överens med 

markavvattningsföretagets handlingar och laserdata.  

Modellen har kalibrerats mot markavvattningsföretagets handlingar och de flöden som 

framgår i handlingarna enligt Dagvattenutredning, Structor Uppsala AB 2019-09-11. 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

Det för beräkningen berörda området, modellområdet, ligger intill Järnavägen, sydöst 

om Nykvarn i Nykvarns kommun. Det modellerade diket (Moraån) är cirka 1,2 

kilometer långt, sträcker sig genom jordbruksmark och skogsmark och mynnar i Lill-

Vartåsjön, se Figur 1. Inom Moraåns sträckning finns två befintliga kulvertar under 

befintliga körbanor. Trumman under Järnavägen, nedströms planområdet, bedöms ha en 

överkapacitet i förhållande till dikessektionens kapacitet. Moraån tillhör 

markavvattningsföretaget Wällingens sänkning m.fl. från år 1898.  
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Figur 2-1. Modellområdet (blå polygon), planområdet (brun polygon) och det modellerade diket (svart linje) 

tillsammans med diket flödesriktning (blå pilar). Bakgrundskarta: Bing Aerial. 

3. MODELL 

3.1. Modellverktyg 
Vattennivåer har beräknats med hjälp av den tvådimensionella hydrauliska modellen 

HEC-RAS 6.0.0. 

3.2. Uppbyggnad av modell 
Beräkningar utgår från laserdata från Lantmäteriet (upplösning 1x1 meter), där vattnets 

flödesvägar följer topografin i modellen. För att inkludera Moraån i modellen har 

terrängmodellen justerats efter angivna sektioner i markavvattningsföretagets handling. 

Planerade höjder inom planområdet har erhållits från Nykvarns kommun och lagts in i 

modellen.  

Flödesberäkningar har utgått från en konstruerad flödesserie, där vattenföringen varierar 

enligt nedan angivna randvillkor. 
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3.3. Randvillkor 

3.3.1. Randvillkor nedströms - normalvattendjup 
I den nedersta delen av diket lutar bottennivån relativt flackt mot Lill-Vartåsjön, med en 

lutning på 0,5 ‰ längs en sträcka på drygt 500 meter. I beräkningarna har 

normalvattendjupet (lutningen 0,5 ‰) använts som randvillkor. Det innebär att dikets 

geometri och strömningsförluster styr vattennivåerna längre uppströms i diket då 

beräkningen utförs som subkritisk strömning. Vattennivåer för Lill-Vartåsjön i relation 

till flödessituationer har inte funnits tillgängliga för indata i modellen men bedömningen 

är att sjöns nivå inte kommer vara styrande för Moraåns kapacitet kring planområdet i 

den modellerade översvämningssituationen. Det innebär att strömningsförluster i 

Moraåns geometri och omgivande marknivåer bedöms styra vattennivåerna kring 

planområdet. 

3.3.2. Randvillkor uppströms - vattenföring 
Som indata till modellen har mätdata över vattenföring i Saxbroån (stationsnummer 

2402), lokaliserad cirka 19 km sydost om utredningsområdet, använts. Uppmätt mätdata 

har jämförts mot modellerat flödesdata enligt S-HYPE för det aktuella 

avrinningsområdet (”Inloppet i Vällingen”) inom vilket utredningsområdet är 

lokaliserat. Under perioden 2004 – 2020 identifierades uppmätt och modellerat 

maxflöde inom aktuellt avrinningsområde 2013-04-18 och 2013-04-19. 100-årsflöde till 

det aktuella diket har beräknats till 2000 liter/sekund (Dagvattenutredning, Structor 

Uppsala AB 2019-09-11). Vattenföringen har justerats med en faktor för att erhålla ett 

troligt förlopp av ett vårflöde för Moraån med det beräknade 100-årsflödet 2000 

liter/sekund som maximalt flöde, utifrån mätdata och modellerat data från S-HYPE. 

Justeringen utfördes på hela dataperioden, se  Figur 3-1.  

Avrinningsområdets area uppströms modellens övre punkt har med hjälp av verktyget 

Scalgo Live bedömts till 1,4 km2. Enligt S-HYPE är HQ50 680 liter / sekund, vilket är 

betydligt mindre än 2000 l/s som tagits fram från Svenskt Vatten formel. Det kan bero 

på att S-HYPE också tar hänsyn till markanvändning och det finns stora 

torvmarksområden inom tillrinningsområdena som troligen har en utjämnande effekt. 

Därför bedöms 2000 l/s vara en överskattning av 100-årsflödet. En beräkning har också 

gjorts (Structor Uppsala AB 2019-09-11) av vilken maximal vattenmängd som kan ta 

sig genom trumman uppströms det modellerade sträckan (se Figur 4-1). Beräkningarna 

visade att den maximala vattenmängden är cirka 2000 l/s, enligt dagvattenutredningen 

Structor Uppsala AB 2019-09-11. 
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Figur 3-1. Beräknad vattenföring i inloppet till utredningsområdet. Flödesscenario är konstruerad utifrån mätdata i 

Saxbroån och modellerad data från det aktuella avrinningsområdet (Inloppet i Vällingen). Data hämtad från SMHI:s 

Vattenwebb. 

3.3.3. Tillkommande flöde från planområdet 
Inom modellen har ett inre randvillkor ansatts, med ett tillkommande högsta flöde från 

planområdet på 400 liter/sekund, motsvarande flödet vid ett 100-årsregn 

(Dagvattenutredning, Structor Uppsala AB 2019-09-11). Flödesscenariot har 

konstruerats likt uppströms randvillkor, utifrån avrinningsområdens 

storleksförhållanden och uppmätt flödesdata från Saxboån. För att uppnå ett maximalt 

flöde på 400 liter/sekund från planområdet har justering gjorts med motsvarande faktor. 

Justeringen utfördes på hela dataperioden, se Figur 3-2. Målsättningen med detta är att 

åstadkomma en beskrivning av vad som händer när dessa två extremsituationer inträffar 

samtidigt – ett 100-årsregn inom planområdet och ett 100-årsflöde i Moraån. Ett 100-

årsregn har dock i regel ett annat förlopp och förekommer under mycket mer begränsad 

tid än ett 100-årsflöde, och det är därmed väldigt osannolikt att det skulle inträffa i 

samband med ett 100-årsflöde för Moråan. 
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Figur 3-2. Använda randvillkor i modellen, där flöden är baserade på uppmätt flödesdata i Saxboån och justerad efter 

avrinningsområdets storlek.  

3.4. Diskussion kring flöden 
Flödet i modellen bedöms vara ett maximalt flöde motsvarande ett beräknat högsta 

flöde. Flödet uppstår i en situation där trumman uppströms det modellerade diket är helt 

full, vilket bedöms som en extremt sällsynt situation baserat på karaktären av uppströms 

avrinningsområde och de översvämningsytor som kan bidra till utjämning uppströms 

trumman. Modellen har dessutom körts med detta beräknade högsta flöde tillsammans 

med de flöden som uppstår vid ett skyfall inom planområdet. Ett skyfall/extrem 

kortidsnederbörd förekommer som regel under sommaren då det finns gott om plats i 

avrinningsområdets magasin (jordprofil, våtmarker, mossar och utjämningsmagasin) 

och då förväntas inte avrinningsområdet som helhet bidra till något stort flöde. 

Sammantaget bedöms den beskrivna situationen innebära en extremsituation som inte 

anses trolig att den kommer att uppstå. 

3.5. Kalibrering 
Modellen har kalibrerats efter dimensionerande flöde för markavvattningsföretaget, 

vilket är 700 liter/sekund enligt dagvattenutredningen Structor Uppsala AB 2019-09-11. 

Det dimensionerande flödet för ett markavvattningsföretag är det flöde som ska rymmas 

inom företagets vattenanläggningar.  
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Figur 3-3. Modellerat vattendjup (m) vid en vattenföring på 632 liter/sekund från uppströms vägtrumma och 126 

liter/sekund från planområdet (kalibreringsflöde). Diket är vid det modellerade scenariot vattenfyllt och syns med 

mörk blå linje. Planområdet visas i nordväst i bild. 
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Figur 3-4. Modellerad vattennivå i sektion vid kalibreringsflöde, samt sektionens lokalisering i plan, utritad från 

vänster till höger i flödesriktningen. Sektionen är belägen strax nedströms planområdet. 

Vattennivå vid kaliberingsflöde 
Marknivå 
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Resultatet av kalibreringen visar att Moraån i modellen fylls upp med vatten vid det 

dimensionerande flödet. Resultatet uppnåddes när diket i modellen är beskriven som en 

väl underhållen sektion. I några punkter längs Moraån svämmar diket över, se 

exempelvis Figur 3-4 som beskriver en sektion strax nedströms planområdet. Det 

bedöms inte som orimligt att marknivåerna kring diket är något lägre än när 

markavvattningsföretaget kom till vilket kan innebära att vatten ställer sig på markytan 

intill diket i dessa punkter. Modellen bedöms trovärdig för denna situation. 

4. PLATSBESÖK 

Platsbesök utfördes 2022-01-03. Under platsbesöket utfördes inmätningar med GPS av 

vattennivåer, dikesbotten i ett antal punkter, marknivåer, trumdimension och fixpunkt 

som angivits i markavvattningsföretagets handlingar. Med hjälp av inmätning av 

fixpunkt kunde bottennivåer enligt markavvattningsföretag justeras till höjdsystemet 

RH 2000. Resultaten har värderats utifrån platsbesök och observerade vattennivåer i 

diket. 

 

Figur 4-1. Bilder från platsbesök 2022-01-03. T.v. Inlopp till trumman som reglerar randvillkor uppströms. T.h. 

Utlopp från samma trumma i aktuellt dike, delar av planområdet syns i vänster bildkant. 
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5. RESULTAT 

Modellering har gjorts utifrån de Mannings tal som bestämts genom kalibreringen. 

Modelleringar har utförts för flödessituationer beskrivna i avsnitt 3.3.2 och 3.3.3. 

Modellen har körts under 120 dagar, från 2013-02-01 till 2013-05-31, med maximal 

vattenföring 2013-04-19.  

Resultat har tagits ut och redovisats för följande situationer. 

1. Markavvattningsföretagets dimensionerande flöde, 700 liter/sekund (se avsnitt 

3.5).  

2. Ett framtida 100-årsflöde/beräknat högsta flöde, 2000 liter/sekund från 

uppströms vägtrumma och 400 liter/sekund från planområdet. 

3. En ögonblicksbild för en situation som beskriver en igensatt trumman under 

Järnavägen. 

Nedan presenteras resultat från beräkningarna. 

5.1. Begränsningar 
Inga inmätningar av vattennivåer har funnits tillgängliga för att kunna kalibrera 

modellen utifrån en översvämningssituation. En kalibrering av modellen innebär att 

justera Mannings tal (motståndet i modellen) för att efterlikna en verklig situation. Det 

är dock sällsynt att vid modelluppsättning av en modell som beskriver översvämning 

har kalibreringsdata i form av inmätta vattennivåer vid en översvämning. Mannings tal 

har ansatts utifrån beskriven kalibrering i avsnitt 3.5. 

I modellen har inte trumman under Järnavägen beskrivits. Enligt inmätning har 

trumman dimensionen 1000 mm vilket innebär att den bedöms ha kapacitet för ett större 

flöde än dikessektionen i övrigt. En förenkling har gjorts genom att samma dimension 

på dikessektion som är uppströms och nedströms Järnavägen även tar vattnet genom 

Järnavägen. För att beskriva en extremsituation med en igensatt trumma har resultat 

även redovisats för vad som händer om trumman under Järnavägen är helt igensatt, 

situation 3. 
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5.2. Resultat 

5.2.1. Situation 1 - Kalibrering 
För resultat och diskussion gällande kalibrering se avsnitt 3.5. 

5.2.2. Situation 2 – Beräknat högsta flöde/framtida 100-årsflöde 

 

Figur 5-1. Modellerat vattendjup (m) vid en vattenföring på 2000 liter/sekund från uppströms vägtrumma och 400 

liter/sekund från planområdet. Diket är vid det modellerade scenariot vattenfyllt och är markerad med en mörkare 

linje. Planområdet visas i nordväst i bild. 
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Figur 5-2. Modellerad vattennivå i sektion vid ett beräknat högsta flöde, samt sektionens lokalisering i plan, utritad 

från vänster till höger i flödesriktningen. 

 

Vattennivå vid beräknat högsta flöde 
Marknivå 
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Figur 5-3. Modellerad vattennivå i sektion vid ett beräknat högsta flöde, samt sektionens lokalisering i plan, utritad 

från vänster till höger i flödesriktningen. 

 

Vattennivå vid beräknat högsta flöde 
Marknivå 
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5.2.3. Situation 3 – Igensatt trumma under Järnavägen 

 

Figur 5-4. Modellerat vattendjup (m) vid en igensatt trumma (gul cirkel) under Järnavägen. Moraån som syns som en 

mörkare linje i bilden är vid det modellerade scenariot vattenfylld. Planområdet visas i nordväst i bild. Modellen 

indikerar att vattnet bräddar över Järnavägen (röd ellips) i flera punkter och tar sig vidare och fyller diket nedströms 

Järnavägen innan vattennivåerna når upp till marknivåerna inom planområdet.  
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Figur 5-5. Modellerade flödesriktningar (svarta pilar) vid en igensatt trumma under Järnavägen. Modellen indikerar 

att vattnet i huvudsak strömmar förbi planområdet vidare i diket och senare bräddar över Järnavägen.  
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6. SLUTSATSER 

Modellresultatet visar att Moraåns sektioner inte kommer att räcka till för att leda bort 

vatten vid beräknat högsta flöde. Planområdets höjdsättning innebär att vatten inte 

kommer att utsätta planerade byggnader inom planområdet för någon 

översvämningsrisk vid beräknat högsta flöde. Det låglänta området i nordöstra delen av 

planområdet kommer dock att fyllas med vatten från Moraån vid beräknat högsta flöde. 

Vatten kommer dessutom att översvämma de låglänta områdena norr om Moraån och 

öster om planområdet vid beräknat högsta flöde i Moraån. Vid en skyfallssituation 

bedöms vatten kunna ledas till lägre markområden även om skyfallssituationen 

sammanfaller med beräknat högsta flöde i Moraån. 

Samma slutsats bedöms gälla även om trumman under Järnavägen sätts igen och 

kapaciteten minskar/begränsas. Det bedöms leda till att översvämningsområdet bräddar 

över Järnavägen innan planområdets byggnation drabbas. 

Slänt mot Moraån i anslutning till planområdet måste anläggas på ett sätt som 

säkerställer att ingen risk för erosion och ras uppstår till följd av den belastning flödena 

kan komma att bidra med vid beräknat högsta flöde. 

Utifrån platsbesök bedöms underhåll av Moraån behöva utföras för att generellt minska 

översvämningsrisken i området.  
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