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Abstract
Gävle municipality's plans to exploit the city to the south are under the general plan for
the areas Järvsta and Ersbo, these areas are dewatered to Järvsta stream. This thesis is an
investigation of the Järvsta stream regarding flood risk areas within the basin with
consideration to the planned development areas. Investigation of the catchment area has
been carried out through field visits, literature studies and modeling with MIKE
FLOOD.
The problem with Järvsta stream is that it is already heavily loaded. With increased
development areas for housing and commercial areas in Hemlingby and Järvsta
expected Järvsta stream to be even more loaded in case of extreme rainfall. Ersbo
industrial area is also expected to affect surface water flows, hence higher proportion
paved surface in combination with the planned landfill for snow in the industrial area
expect to impact the flow frequencies. The landfill for snow in Ersbo affects the flow
frequencies during the melt period.
Risk Points of flooding is found in low points and passages under E4, Södra
Kungsvägen, Upplandsleden and Bomhusvägen. These points should delay stormwater
to increase control over flows and reduce the risk of flooding and cost of restoration of
the buildings and infrastructure. Risk points adjacent to the existing residential areas
and planned residential areas should be prioritized for investigation.
Keywords: Järvstabäcken, climate change, stormwater, modeling, extreme rainfall,
MIKE FLOOD, exploitation

Sammanfattning
Gävle kommun har planer på att exploatera Gävle stad söderut. Planerna finns enligt
översiktsplanen Gävle Stad 2025 för bland annat områdena Järvsta och Ersbo. Dessa
områden avvattnas mot Järvstabäcken. Detta examensarbete är en utredning av
Järvstabäckens avrinningsområde med hänsyn till avrinningsområdets beskaffenhet,
klimatförändringar och planerad exploatering. Utifrån dessa faktorer analyseras
riskpunkter för översvämning inom avrinningsområdet. Utredningen av
avrinningsområdet har genomförts via fältbesök, litteraturstudier och modellering i
MIKE FLOOD.
Problematiken kring avrinningsområdet ligger i att Järvstabäcken redan är högt
belastad. Med utökade exploateringsområden för bostäder och handelsområden i
Hemlingby och Järvsta förväntas Järvstabäcken belastas ytterligare. Ersbo
industriområde förväntas även påverka dagvattenflödena då mer andel hårdgjorda ytor
tas i anspråk vid utökat handelsområde i kombination med planerad snötipp på
industriområdet. Snötippen förväntas påverka flödet under smältperioden.
Riskpunkter för översvämningar återfinns i lågpunkter och passager under E4, Södra
Kungsvägen, Upplandsleden och Bomhusvägen. I dessa punkter bör fördröjning av
dagvattnet anläggas för att öka kontrollen över flödena och minska risken och
kostnaderna för återställande av byggnader och infrastruktur vid översvämning.
Riskpunkter i anslutning till befintlig bebyggelse och planerade bostadsområden bör
prioriteras för utredning.
Keywords: Järvstabäcken, klimat, dagvatten, modellering, extremregn, MIKE FLOOD,
exploatering
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Gävle kommun växer och befolkningsmängden uppgick den 31 december 2014 till
98 314 invånare (Mårtensson, 2015). Med rådande situation finns det ett behov av fler
bostäder och industriområden. Kommunen har under 2000-talet exploaterat Hemlingby
och planer finns på utbyggnad av handelsområde, industri och nya bostadsområden. Ett
aktuellt område för exploatering är söder om Ersbo Skogsmur i anslutning till E4. Ett
annat aktuellt område, inom avrinningsområdet för Järvstabäcken, vilket omnämns i
översiktsplanen för Gävle kommun, är Järvsta (Gävle kommun, 2009).
Avrinningsområdet för Järvstabäcken består mestadels av skogsmark med inslag av
bostadsområden och urban miljö i norra delen av avrinningsområdet. En viktig aspekt,
utgångspunkten för examensarbetet, är dagvattenfrågan som har påverkats av
upprättandet av Ersbo industriområde och kommer påverkas ytterligare vid ny
exploatering. Hemlingbysjön och Järvstabäcken spelar en central roll för
omhändertagandet av dagvattnet inom avrinningsområdet. Hemlingbysjön fyller en
magasinerande effekt för Järvstabäcken då dagvatten väster om E4 leds naturligt via
diken mot sjön och sen vidare till bäcken.

1.1.1 Avrinningsområde
Ett avrinningsområde definieras som ett område uppströms en viss punkt där vattnet
kommer ifrån, se Figur 1. Utvald punkt kan exempelvis vara vattendrag såsom sjöar,
bäckar, floder etc. Varje avrinningsområde avgränsas av vattendelare där all nederbörd
som faller innanför vattendelaren kommer att bidra med vattenflöde i vattendragets
utvalda punkt. Nederbörd som istället hamnar utanför avrinningsområdet bidrar inte
med flöde i den utvalda punkten utan bidrar istället med flöde till ett annat vattendrag.
Vattendelaren är den gräns som delar in avrinningsområden. Nederbörd som faller inom
ett avrinningsområde kan infiltrera, dunsta eller rinna av (Grip & Rodhe, 1985).

Figur 1. Järvstabäckens avrinningsområde, markerat med rött beläget söder om Gävle. Järvstabäcken
illustreras med blå linje.
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Avrinningsområdets beskaffenhet och utformning är av betydande vikt för att beräkna
flödesvolymerna från avrinningen. Ett områdes storlek varierar från 100-tals
kvadratmeter i urban miljö till 1000-tals kvadratkilometer för större recipienter (Bedient
& Huber, 2002). Storleken har en avgörande effekt för hur stor avrinningen blir. Längre
och större avrinningsområden har en lägre avrinning än mindre avrinningsområden.
Orsaken är att vattnet har längre tid på sig att infiltrera över större ytor (Giesen, Stomph,
Ridder, 2004).
I ett avrinningsområde finns det större och mindre magasin där vatten kan lagras under
sin väg genom avrinningsområdet. Ytvattenmagasinet består av sjöar, pölar och
vattendrag. Inom avrinningsområdet för Järvstabäcken spelar Hemlingbysjön en central
roll gällande magasinering av dagvatten. För avrinningsområden utan sjöar är magasinet
litet vilket medför att det vid höga flöden bildas pölar i lågpunkterna. Det är i dessa
lågpunkter sambandet mellan yt- och grundvatten blir påtagligt då vattnet i
lågpunkterna, vid rikliga regnmängder upp till 5-10 mm, anses vara en del av
grundvattenmagasinet (Grip & Rodhe, 1985).
De topografiska förutsättningarna styr avrinningen inom avrinningsområdet där det
största utströmningsområdet fås i ett konkavt sluttande område. Detta hänger ihop med
att svackor är fuktigast. För plana områden finns det stor risk att grundvattenytan når
marknivå och grundvattenbildningen ovanför blir större än största möjliga vattenflöde.
Till följd av detta blir det mättade utströmningsområdet stort. Störst
infiltrationsmöjlighet fås i konvext sluttande områden då grundvattenytan inte når
marknivå och ytvattnet kan infiltrera (Grip & Rodhe, 1985).
Den hydrauliska cykeln är en invecklad och komplex process där några definierade
tillstånd ligger till grund för beräkningen av hur avrinningsområdet hanterar regnflöden.
Dessa tillstånd är infiltrationen samt avdunstningen. Exempelvis blir avrinningen från
ett avrinningsområde med hög infiltration i kombination med ett lågintensivt regn
nästan försumbar. Om marken i avrinningsområdet istället har låg infiltration i samband
med ett intensivt regn blir avrinningens volym likställd med volymen på regnet (Bedient
& Huber, 2002).
Under året varierar avrinningen. På de flesta håll i Sverige är nederbörden som störst
under sensommaren i juli och augusti och som minst under senvintern.
Avrinningsbilden är dock en helt annan då flödestopparna och vattentillförseln är som
störst under våren vid snösmältningen, se Figur 2.
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Figur 2. Avrinningens variation (2011) mellan årstiderna (www.smhi.se).

Avdunstningen har central roll för vattentillförseln. Tidigare studier tyder på att
avdunstningen följer temperaturvariationerna genom året. Detta innebär att
avdunstningen är högst under sommaren och minst under senhösten (Grip & Rodhe,
1985).
En viktig aspekt för avrinningen är utströmningsområdenas storlek vilket har inverkan
på avrinningen på ett flertal sätt. Ett stort utströmningsområde innebär att det finns stora
markområden med ytligt grundvatten och hög markvattenhalt. Vid infiltration ökar
grundvattenutflödet och avrinningen till vattendragen (Grip & Rodhe, 1985).
Exploatering inom avrinningsområden medför signifikant negativ effekt för
hållbarheten gällande både grund och- ytvattnet och visar på vilka problem framtida
flöden i kombination med exploatering kan orsaka (Wijesekara, Gupta, Valeo, Hasbani,
Qiao, Delamey & Marceau, 2011). Att ökad markanvändningen påverkar ytavrinningen
är forskarna eniga om. För Elbow River i södra Alberta i Kanada har utförda
modelleringar på ökat markanvändande visat sig påverka floden på olika sätt. Resultaten
visar på att ytvattenavrinningen ökar med 7.3 % då bebyggelsen ökar med 65 %,
parkområden med 20 % och jordbruket med 1 % samtidigt som löv- och
barrskogsområden minskar med 28- respektive 6 %. Klimatförändring är även en faktor
vilken förväntas påverka klimatet i den utsträckningen att frekvensen och intensiteten av
kraftiga stormar och regn ökar. Ökade flöden innebär större risk för översvämningar
vilket ställer krav på städer och kommuner att behandla dessa problem i planeringsfasen
(Sales-Ortells & Medema, 2014). Flödet inom avrinningsområdet för Big River belägen
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i östra delen av Missouri där exploateringen ökat med 300 % mellan 1992-2006 visar att
flödesfrekvensen ökat med 140 % vid intensiva regn. Höga flöden förväntas äventyra
säkerheten för konstruktioner och försämra vattenkvalitén (Chu, Knouft, Ghulam,
Guzman, Pan, 2013).

1.1.2 Ekonomiska och ekologiska risker
Dagvatten är generellt av god mikrobiologisk kvalité. Det är då dagvattnet får kontakt
med ytor, exempelvis vägar, tak, parkeringar, grönytor etc. det riskerar att bli
kontaminerat (Marsalek & Rochfort, 2004). Urbaniseringen har förändrat kvalitén och
den ekologiska statusen för recipienter. Det har lett till ett paradigmskifte gällande
hanteringen av dagvatten som på senare tid tenderar att hanteras i avrinningsområdena
(Hamel & Fletcher, 2013). Ett annat problem med dagvatten är att det kan överbelasta
spillvattennätet beroende på sammankopplade dag- och spillvattenledningar men även
inläckage via trasiga spillvattenledningar (Panasiuk, Hedstrom, Marsalek, Ashley,
Viklander, 2015). Detta medför att det vid höga flöden uppstår bräddningar från
spillvattennätet vilket leder till miljö- och hälsoproblem. Ett flertal myndigheter har
uppmärksammat bräddningar då det vid bräddning sker utsläpp av både övergödande
ämnen men även smittoämnen (Bengtsson Sjörs, 2014).
Risken för bräddning vid höga flöden är överhängande för sammankopplade och trasiga
ledningsnät. Det finns en betalningsvilja bland invånare att minimera denna risk genom
att förbättra spillvattennätet. Enligt undersökningar utförda i Schweiz uppskattas 71 %
av invånarna vara beredda att betala en högre avgift för att undgå detta problem
(Veronesi, Chawla, Maurer & Lienert, 2013).
Översvämningar orsakar inte bara problem gällande hälsa och miljö. Den ekonomiska
aspekten vägs in i en studie utförd i Holland Eindhoven gällande fastigheter och
översvämningar. Ekonomiska besparingar kan göras med förebyggande riskåtgärder. De
årliga åtgärdskostnaderna förväntas minska med 130 500 euro (Sušnik, Strehl, Postmes,
Vamvakeridou-Lyroudia, Savić , Kapelan & Mälzer, 2013). Ett annat exempel där den
ekonomiska aspekten utreds är i Japan. Genomförda modelleringar och beräkningar vid
översvämning tyder på att staten uppskattningsvis renoverar och återställer ledningsnät
och infrastruktur för tio billioner USD. Detta uppskattas kunna bespara staten 210
billioner USD vid förebyggande åtgärder. Modelleringen och den ekonomiska
beräkningen bygger på vissa antaganden. Regnet anges till 100-årsregn vid värsta
scenario då all mark är mättad och ingen infiltration kan ske. Anläggningarna antas vara
dimensionerade för regn med 50 års återkomsttid (Kazama, Sato & Kawagoe, 2009).

1.2 Problem
Vid utförda observationer har det konstaterats att avrinningsområdet har ett omfattande
dikessystem med ett flertal så kallade hydrauliska flaskhalsar där dagvatten ansamlas.
Det omfattande dikessystemet tyder på att marken har låg infiltrationsförmåga. Vattnet
infiltrerar inte i marken utan transporteras naturligt via dikessystemet (Bengtsson Sjörs,
2011).
Eftersom Hemlingby köpstad och Ersbo industriområde växer i snabb takt samtidigt
som nya bostadsområden inom avrinningsområdet och snödeponi i Ersbo planeras ökar
problematiken kring dagvattenhanteringen. Det beror på att mer markyta tas i anspråk
och dagvattenflödena ökar samtidigt som möjligheten för dagvatten att infiltrera och
bromsas i våtmarker minskar. Dessa faktorer i samband med exploatering och
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klimatförändringar bidrar till ökad stress för omkringliggande recipienter och
grundvattentäkter (Chu mfl., 2013). Tidigare utredningar av Hemlingbyområdet och
dess omfattande dikessystem indikerar på begränsad kapacitet och vikten av fördröjning
uppströms planområdet för Ersbo industriområde betonas (Gävle kommun, 2003).
Ökat antal hårdgjorda ytor och det i nuläget redan belastade dikessystemet i
kombination med klimatförändringar motiverar kommunen att utreda dagvattenfrågan.
Detta för att i framtiden ha möjlighet att exploatera inom avrinningsområdet för
Järvstabäcken.

1.3 Mål och syfte
Syftet med examensarbetet är att utreda Järvstabäckens avrinningsområde och
identifiera riskpunkter för översvämningar.
Målet med examensarbetet är att utredningen ska kunna användas i framtiden som
underlag vid beslutsfattande vid upprättande av eventuella bostadsområden och
utbyggnad av industri inom avrinningsområdet för Järvstabäcken.
Frågeställningar:
 Hur ser avrinningsområdet ut gällande nuvarande och framtida
markanvändning?
 Var finns riskpunkterna för översvämning inom avrinningsområdet i nuläget?
 Vilka riskområden inom avrinningsområdet bör prioriteras?

1.4 Omfattning
Examensarbetet berör avrinningsområdets karaktär och dagvattenhanteringen inom
bestämt område för Gävle kommun. Arbetet avgränsas till Järvstabäckens
avrinningsområde med dess framtida utmaningar i och med nya områden för
exploatering.
Arbetet riktar sig till Gävle kommun, VA-huvudmän, VA-ingenjörer, miljöhandläggare
och konsulter.

2. Teori
Följande kapitel utreder bakomliggande teori kring jordarter och dess genomsläpplighet
samt teorin om nederbörd och ytlig vattenavrinning. För teorin används publikationer,
läroböcker, kommunala och statliga rapporter och tidigare utförda examensarbeten.

2.1 Jordart
Jordarter bildas via olika processer. Dessa kan exempelvis vittring av berg,
sedimentansamling på havs- och sjöbottnar och omlagring av äldre jordarter.
Jordarternas sammansättning är en betydande faktor för vilka växter och djur som kan
etableras. Vissa jordarter lämpar sig för åkermark medan andra jordarter lämpar sig för
skogsbruk. I Sverige har i stort sätt alla jordarter bildats under kvartärtiden vilken
började för 2,5 miljoner år sedan. Processerna pågår än idag (Sveriges geologiska
undersökning, u.å.).
I Sverige har istiderna och inlandsisen spelat en central roll för bildningen av jordarter.
Den senaste istiden började för ungefär 115 000 år sedan. De sista återstående delarna
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av inlandsisen försvann för 10 000 år sedan. Inlandsisen är en starkt bidragande orsak
till att morän är den mest förekommande jordarten i landet. Morän upptar närmare två
tredjedelar av landytan (Svensson, 2012).

2.1.1 Morän
Morän bildas av glaciärer eller inlandsisar då isen bryter loss, krossar och transporterar
löst material från berggrunden. Morän delas in i olika moräntyper, se tabell 1, efter
kornsammansättning och blockhalt (Länsstyrelsen, 2007).
Tabell 1. Benämning och förekomst av olika typer av morän (Länsstyrelsen, 2007).

Nuvarande
benämning
Sandig- siltig
morän
Sandig morän
Grusig morän
Moränlera

Äldre benämning
Moig morän
Sandig- moig
morän
Grusig- sandig
morän
Moränlera

Geoteknisk
benämning
Finkornig morän

Anmärkning

Blandkorning
morän
Grovkornig morän

Vanligaste typen

Finkornig morän

Vanlig i bl. a.
Skåne

I terrängens högst belägna partier är morän den dominerande jordarten. Moränens slag
och mineralogi beror på lokala förutsättningar i berggrunden. I områden med hård
berggrund förekommer blockig och kornig morän. I vissa delar av Sverige förekommer
relativt unga bergarter varpå de lätt eroderar. I dessa områden är moränen finkornig och
blockfattig (Sveriges geologiska undersökning, u.å.). I Figur 3 illustreras moränens
utbredning i landet.

Figur 3. Dominerande jordartsklasser i Sverige (Sveriges geologiska undersökning u.å.)

I Gävleområdet, likväl som inom Järvstabäckens avrinningsområde, är morän den
dominerande jordarten. Moränen är en mager och dåligt genomsläpplig jordart där gran
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och tall lätt kan etablera sig. Moränmarken ger inte tillräcklig avkastning som
odlingsmark. Den naturliga vegetationstypen för moränmark är barrskog. (Gävle
kommun, 2003).

2.1.2 Hydraulisk konduktivitet
Hydraulisk konduktivitet syftar till markens förmåga att leda vatten (Grip & Rodhe,
1985). Genomsläppligheten hos en jordart beror enligt Lind & Nyborg (1986) på
faktorerna kornform, porform, kornens rundning, kornens ytstruktur, aggregatbildning,
kornorientering, porositet, kornfördelning och mineralogi. Sammantaget blir
porstorleksfördelning och porsystemets uppbyggnad, men även jordens vattenhalt
avgörande för konduktiviteten.
Att bestämma en jordarts konduktivitet kan göras på olika sätt. Vanligen görs
bestämningen i laboratorierum eller ute i fält. Problematiken för båda
tillvägagångssätten ligger i att antalet bestämningar är för få med hänsyn till jord- och
berglagrets heterogenitet. Därmed blir proverna endast relativt representativa (Knutsson
& Morfeldt, 1993).
Den hydrauliska konduktiviteten är av betydande del vid beräkning av flödet i jorden. I
Tabell 2 presenteras olika jordarters hydrauliska konduktivitet, förmågan att leda vattnet
för mättade jordarter (Grip & Rodhe, 1985)
Tabell 2. Mättad hydraulisk konduktivitet för olika jordarter (Grip & Rodhe, 1985).

Jordart
Fingrus
Grovsand
Mellansand
Grovmo
Finmo
Mjäla
Lera

Grusig morän
Sandig Morän
Moig morän
Lerig morän
Moränlera

Hydraulisk konduktivitet
vid mättnad (m/s)
10-1 – 10-3
10-2 – 10-4
10-3 – 10-5
10-4 – 10-6
10-5 – 10-7
10-6 – 10-8
10-7 – 10-9
10-8 – 10-10
<10-9

Vatten i mark innehåller energi i form av kinetisk och potentiell energi. Den kinetiska
energin försummas då vattnets rörelse i mark oftast sker relativt långsamt. Dock har den
potentiella energin stor betydelse för bestämning av den hydrauliska konduktiviteten.
Potentiella energin används för att beskriva vattenflödet (Q) (Svensson, 2012).
Darcys lag 1856, avsåg ursprungligen grundvattenströmning men har senare även
fungerat för omättad strömming. Grip och Rodhe (1985) beskriver Darcys lag som
”Flödet mellan två närliggande punkter i marken är proportionellt mot den totala
potentialskillnaden mellan punkterna” (s. 30). Darcys lag används för att beskriva hur
snabbt vatten flödar genom en jordart och tar hänsyn till tvärsnittsarean (m2),
konduktiviteten (m/s), vattnets totala potential (m), sträckan (m) och ändringen av
totalpotentialen per längdenhet (m/m).
Att marken är mättad innebär att jordarten är dränkt av vatten. Där grundvattenytan i
regel är nära marknivån. Detta innebär ett problem med avseende på avrinningen,
eftersom mättad jord inte infiltrerar vatten på samma sätt som en omättad jord gör.
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Resultatet blir att den mättade jorden bidrar till snabba flöden och höga
avrinningsflöden vid nederbörd vilket försämrar reningsgraden och ökar riskerna för
översvämningar (M. Alsmyr, personlig kommunikation 28 april 2015).

2.2 Klimat och flöden
Följande avsnitt utreder teorin om nederbörd och ytvattenflöden och baseras på Svenskt
Vattens standarder P90 och P104 och Vägverkets publikation VVMB 310 för
hydraulisk dimensionering. Där anges standarder för regns olika intensitet och
varaktighet samt Mannings tal för olika typer av ytor.

2.2.1 Nederbörd
Nederbörd bildas genom kondensation av vattenånga med molnbildning och
efterföljande nederbördsutlösning som resultat. Nederbörd kommer i olika former, den
kan vara flytande eller fast. Nederbördsdata baseras på mätningar och observationer av
historisk nederbörd över tid. Regnen och nederbörden presenteras ofta som konstanta
regnintensiteter eller regnvolymer under ett valt tidsintervall (Svenskt Vatten, 2011).
För beräkning av olika regns intensiteter används Dahlströms formel (2010). Denna
formel (Ekvation 1) bygger på ett samband mellan regnens intensitet, varaktighet och
återkomsttid. Återkomstid är ett värde på hur återkommande regnen är. För detta
examensarbete används återkomsttiden 100 år vilket innebär att regnet statistiskt sätt
återkommer var hundrade år.

i = 190*3√Å ∗

ln(𝑇𝑟)
𝑇𝑟0,98

+ 2

(1)

där
iÅ
Tr
Å

= regnintensitet, l/s, ha
= regnvaraktighet, minuter
= återkomsttid, månader

Nederbördsintensitet är komplex och varierar lokalt i landet för regnvaraktigheter upp
till ett dygn (Svenskt Vatten, 2004). Den generella lösningen inom branschen är att
använda Dahlströms formel (2010) och multiplicera denna med lokal klimatfaktor.
Klimatfaktorer baseras på olika klimatscenarier och uttrycker sig i vind, nederbörd och
temperatur (Länsstyrelsen, 2010). För detta examensarbete används klimatfaktor 1,15
vilket anses vara representativt för Mellansverige och Gävleborg (Svenskt Vatten,
2011). Sambandet mellan regnintensitet och regnvarakaktighet presenteras i Figur 4.
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Figur 4. Regnstatistik Dahlström (2010), sambandet mellan regnintensiteten och regnets varaktighet vid
olika återkomsttider (Svenskt Vatten, 2011).

2.2.2 Mannings ekvation
En annan parameter i modelleringen är sammanvägningen av råheten som kan påverka
ett vattenflöde. Eliza Pantzar (2012) beskriver Mannings ekvation där ”Flödet i en
kinematisk våg antas vidare vara likformigt och instationärt.” (s. 12) vilket innebär att
vattenytan är parallell med bottenytan. För detta fall kan en likformig flödesformel
användas, ”Mannings ekvation” (Ekvation 2).

2
3

1
2

𝑄 = 𝑀𝑅 𝑆0 ∗ 𝐴

(2)

där
Q
M
R
S0
A

= flödet (m3/s)
= Mannings tal (m1/3/s)
= hydrauliska radien (m)
= markens lutning (%)
= tvärsnittsarean (m2)

Mannings ekvation kan användas för beräkning av flöden vid olika typer av tvärsnitt,
exempelvis kanaler, diken, rör eller vid ytavrinning med ytliga flöden. I Tabell 3
presenteras Mannings tal för olika typer av ytor enligt Vägverket, 2008.
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Tabell 3. Värden av Mannings tal för olika typer av ytor vid ytavrinning (Vägverket, 2008)

Markanvändning
Byggnader
Vägar
Grönområde
Skogsområde
Koloniområde
Sankmark
Kvartersmark - Villor
Kvartersmark - Flerbostadshus ytterstaden
Vatten + bassänger
Bryggor +hamnar
Torg
Idrottsplatser
Ospecificerade anläggningar + kvarter enligt detaljplan
Järnvägar
Kvartersmark - Flerbostadshus innerstan

Mannings tal
70
70
20
5
20
20
30
40
40
70
70
50
50
50
50

3. Metod
För utformandet av examensarbetet används tre tillvägagångssätt, litteraturstudie,
fältbesök samt modellering.

3.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien ger bakgrund till avrinningsområden, grundläggande geologi och
hydrologi samt ekonomiska risker och kostnader vid översvämningar. Annan utförd
forskning inom det berörda området granskas för att ge fördjupad förståelse för
bakomliggande teori och problematik.
Textböcker inom områdena hydrologi, geologi och dagvatten har huvudsakligen
använts för underlag till teorin om avrinningsområden, jordarter och förståelsen kring
dagvatten. För kommunala förhållanden och förutsättningar används Gävle stads
översiktsplaner och kommunala rapporter.
Vetenskapliga artiklar eftersöks i samsökningsverktyget Discovery där artiklar hämtas
från databaserna Science direct, Scoopus, Springerlink och Google scholar. I sökandet
användes sökorden stormwater, urban flood, exploitation, economic costs, risk,
damming, mike urban, modeling, overflow, catchment, hydrology, watershed, hydraulic
cycle. Endast granskade artiklar, så kallade peer reviewed-artiklar används. Dessa har
blivit granskade och är därmed godkända inom forskningsområdet.

3.2 Fältbesök
Vid två tillfällen, 15/4 och 12/5, under examensarbetet har avrinningsområdet besökts
för att skaffa sig en uppfattning om hur det ser ut. Vid besöken har avgörande punkter
inom avrinningsområdet fotograferats och trummors dimensioner har mätts in.
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3.3 Modellering
För modelleringsprocessen användes två mjukvaruprogram, arc GIS och Mike Urban.
Esri´s arcGIS är ett geografiskt informationssystem för hantering av geografisk
information och används bland vid framställandet av kartor. Andra
användningsområden är sammanställning av geografisk data och vid hantering av
geografisk information i en databas (Esri, 2001). Arc GIS användes för att ta fram
kartunderlaget och de geografiska förutsättningarna för Järvstabäckens
avrinningsområde.
MIKE FLOOD är en koppling mellan Mike 21 och Mike Urban är framtaget av Dansk
Hydraulisk Institut (DHI). För examensarbetets simulering används MIKE FLOOD med
dess modelleringsverktyg i 2D. MIKE FLOOD kombinerar 1D- (MIKE 11) modellering
med 2D- (MIKE 21) modellering. Fördelen med denna typ av uppdelning är att
modelleringen i 1D har betydligt snabbare processtid vilket förenklar arbetet senare i 2D
(Lantmäteriet, 2011). I MIKE FLOOD används tidigare skapat kartunderlag från
arcGIS. MIKE FLOOD kräver ett antal huvudsakliga parametrar där rinntider, topografi
och nederbörd är avgörande faktorer för resultatet.
I modelleringen genomförs två olika simuleringar med samma regnintensitet och
varaktighet. Den ena simuleringen använder ett värsta scenario-fall där 100 % av regnet
avrinner och ingen hänsyn tas till infiltration. Den andra simuleringen genomförs med
40 % avrinning vilket innebär att 60 % av regnet reduceras genom infiltration i marken.
Simuleringen med 100 % avrinning användes för att beskriva ett värsta scenario med
hänsyn till klimatförändringar och planerad exploatering inom avrinningsområdet. Den
andra simuleringen representerar mer sannolik bild av avrinningen i och med nuvarande
markanvändning. Att regnet reduceras med 60 % baseras på Svenskt Vattens
publikation P110.

3.3.1 Tillvägagångssätt
1. Framtagande av avrinningsområden: Vid framtagandet av
delavrinningsområden krävs vissa förutsättningar. Av terrängmodellen skapas
ett flödeslager vilket illustrerar flödesvägarna inom avrinningsområdet. Därefter
skapas delavrinningsområden genom att välja specifika flödespunkter utifrån
observationer och fältbesök. Till flödespunkterna skapar programmet
delavrinningsområdena utifrån topografi och flödesvägar. Resulterat
avrinningsområde jämförs med VISS där avrinningsområden för Sverige är
inritat i kartunderlaget.
2. Terrängmodell: Terrängmodellen baseras på nationell höjdmodell, levererad i
koordinatsystemet SWEREF 99 16 30, och är framtagen av Lantmäteriet.
Modellen framställs genom luftburen laserscanning med en noggrannhet på 0,1
meter i höjd. Från höjdmodellen skapas en rasterbaserad höjdmodell med en
rutnätsstruktur på 2 m x 2 m (Jansson, 2013). Levererad terrängmodell klipps
till avrinningsområdet för att i senare skede minimera antalet beräkningspunkter
för MIKE URBAN. Terrängmodellen används sedan som underlag för
simuleringen i MIKE FLOOD.
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3. Bakgrundsunderlag MIKE FLOOD: Innan simulering sätts
bakgrundsunderlag från arcGIS in i MIKE FLOOD. Dessa är terrängmodellen
och avrinningsområdet. Med grundkartan och flygfotot över området som
underlag ritas Järvstabäcken in där bäcken illustreras med blå färg genom
avrinningsområdet.
4. Insättning av trummor: Områdets topografi återfinns i terrängmodellen där
svackor, toppar och lutningar anges. En avgörande faktor för resultatet är att
befintliga vägar agerar barriärer då de är upphöjda från marknivån i modellen.
Detta åtgärdas genom insättning av trummor under vägarna för att vattnet ska
rinna igenom. Fem trummor under E4 är inmätta med GPS och resterande fyra
trummor är inlagda manuellt utifrån observationer i fält.
5. 2D Bed Resistances: Befintliga marktyper och bostadsområden ritas in manuellt
i modellen. Ytorna delas in i kategorierna vägar, skog, jordbruksmark och
befintlig bebyggelse. För ytorna anges Mannings tal utifrån vägverkets standard
VVMB 310.
6. Regnfiler: Nederbördsdata anges då regnfiler skapas utifrån Dahlströms formel
(2010) där hänsyn tas till regnets intensitet och varaktighet. För examensarbetet
används ett 100-årsregn med varaktigheten en och två timmar, lokal klimatfaktor
ansätts till 1,15. Regnintensiteten omvandlas från l/s, ha till mm/dygn genom
sambandet 1 l/s = 0,36 mm/h.
7. Exploateringsområden: Planerade exploateringsområden ritas in manuellt
genom shapefiler i arcGIS. Områdena är planerade och återfinns i Gävle
kommuns översiktsplan 2025.
8. Simulering i MIKE FLOOD: Tre simuleringar genomförs i MIKE FLOOD där
skillnaden mellan simuleringarna är regnen och avrinningsområdets
infiltrationskapacitet. De två första simuleringarna är en värsta scenariosimulering där inget vatten infiltrerar. Första simuleringen genomförs med ett
100-årsregn med 1 timmes varaktighet. Andra simuleringen körs med ett 100årsregn med två timmars varaktighet. Båda simuleringarna tar hänsyn till
befintliga marktyper såsom exempelvis vägar, skog och befintlig bebyggelse.
Efter simuleringarna beslutas vilket av regnen som är dimensionerande genom
granskning av modellen i MIKE URBAN. Regnet med två timmars varaktighet
har högre andel stående vatten vilket medför att det regnet blir dimensionerande.
Avslutande simulering genomförs med ett antagande att regnet reduceras med
60 % genom infiltration i marken.
9. Layout: Layouter skapas i arcGIS för presentation och illustration av
simuleringsresultaten. Simuleringsresultaten i MIKE FLOOD exporteras till ett
lager i arcGIS.
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4. Resultat
I resultatet presenteras nulägessituationen gällande riskzoner för översvämning inom
avrinningsområdet för Järvstabäcken. Planerade exploateringsområden illustreras i
figurer tillsammans med genomförda simuleringsresultat.
Järvstabäckens avrinningsområde består av ett småkuperat landskap där morän är den
dominerande jordarten med få inslag av torv. Avrinningsområdet består till mesta del av
skogsområden med inslag av jordbruksmark och befintliga bostadsområden. Inom
avrinningsområdet växer Hemlingbys handelsområde och Ersbo industriområde
samtidigt som nya bostadsområden planeras i anslutning till Järvsta.

4.1 Exploateringsområden
Förslagna exploateringsområden grundar sig i Gävle kommuns översiktsplan ”Gävle
stad 2025”. Berörda områden för framtida exploatering inom avrinningsområdet är
Ersbo och Järvsta, se Figur 5 och Tabell 4. En betydande faktor från Ersboområdet är
dels föroreningshalter i samband med industriområdet men även det faktum att Gävle
kommun planerar en snödeponi för hantering och deponering av stadens snömassor.
Snödeponin antas bidra med höga flödesmängder under smältperioden på våren och
sommaren. I nuläget är det oklart var detta smältvatten ska ledas.

Figur 5. Planerade exploateringsområden, markerat med gul färg, inom avrinningsområdet för
Järvstabäcken enligt Gävle kommuns översiktsplan 2025. Lila område markerar planerad utökning av
Hemlingby handelsområde.
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Tabell 4. Föreslagna exploateringsområden, områdenas storlek och antal planerade bostäder. (Gävle
kommun, 2009).

Område

Plats

Antal Bostäder

1
2
3
4

Järnvägsviadukten
Järvstabyn
Järvstakroken
Mårtsbovägen
väster
Mårtsbovägen
öster
Järvstakroken syd
Kvarnmuren
Södra
Järvstavägen
Järvsta ängar
Ersbo

10
40-60
10
20-30

Områdets storlek
(ha)
2
7
1,5
3,5

60-120

24

10-20
10
100-200

3,5
3
27

60-120
Industriområde

10
-

5
6
7
8
9
10

Exploateringsområden befinner sig inom avrinningsområdet för Järvstabäcken. Störst
inverkan på avrinningsområdet är Södra Järvstavägen med 100-200 planerade bostäder
och Ersbo industriområde med utökat industriområde inklusive planerad snötipp.

4.2 Nuläge riskpunkter
Vid utförda simuleringar identifieras ett antal riskpunkter. Nulägessituation gällande
översvämningsområden, vid 100-årsregn med två timmars varaktighet. Riskzoner
illustreras i Figur 6, 7 och 9. Resultatet i Figur 6 och 7 är genomförd simulering med
100 % avrinning, ingen hänsyn till infiltrering tas. För Figur 9 gäller 40 % avrinning
vilket innebär att 60 % av regnet reduceras genom infiltration i marken. Ett antal
riskzoner, utifrån modelleringsresultatet, identifieras med lila färg i lågpunkterna i
anslutning till E4, Södra Kungsvägen, Ostkustbanan, Upplandsleden och Bomhusvägen.
Vid fältbesök noterades inga skador på trummorna i lågpunkterna. Andra identifierade
riskområden i anslutning till planerade exploateringsområden finns i Ersbo och Järvsta.
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Figur 6. Översvämningskarta vid 100 % ytavrinning i södra delen av avrinningsområdet. Blå färg
illustrerar stående vatten mellan 0,1-0,7 meter. Lila färg indikerar på vattennivåer mellan 0,8-3,0 meter.
Gult område markerar planerat exploateringsområde i Ersbo.

För Ersbo industriområde (10) planeras större delen av området avvattnas söderut mot
E4 och vidare mot Järvstabäcken. För snödeponin är det under utredning var
smältvattnet ska ledas. Alternativen är antingen norrut mot Hemlingbybäcken eller
söderut mot Järvstabäcken. Väster om E4 finns fem lågpunkter där trummor är
installerade för passage till Hemlingbysjön och vidare till Järvstabäcken. I lågpunkterna,
illustrerat med lila färg, finns risk för dämning och slitage på vägtrummor och vägens
bärighet riskerar att försämras. Avvattningen österut mot Hemlingbysjön och
Järvstabäcken tillåter naturlig rening och fördröjning innan recipient.
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Figur 7. Översvämningskarta vid 100 % ytavrinning i norra delen av avrinningsområdet. Blå färg
illustrerar stående vatten mellan 0,1-0,7 meter. Lila färg indikerar på vattennivåer mellan 0,8-3,0 meter.
Gult område markerar planerade exploateringsområden i Järvsta.

Vid passagen under Södra Kungsvägen noterades magasinering och fördröjning av
dagvattnen innan passage i trumma, se Figur 8. I anslutning till denna anläggning
planerar Gävle kommun fem nya exploateringsområden. Fördröjningsanläggningen
indikerar på att det idag finns problem vid höga dagvattenflöden. Denna typ av
anläggning noterades inte vid andra passager. En annan indikator på höga flöden är
dagvattendammarna i anslutning till industriområdet vid Sörby urfjäll.
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Figur 8. Dämningsanordning innan passage genom trumma under Södra Kungsvägen.

Vid passagen under Bomhusvägen där Hemlingby- och Järvstabäcken går ihop återfinns
två trummor, en 1100- och en 2000-trumma. Trummorna har stor dimension vilket
indikerar på att det tidvis uppkommer höga flöden inom avrinningsområdet.
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Figur 9. Översvämningskarta vid 40 % ytavrinning i norra delen av avrinningsområdet. Blå färg
illustrerar stående vatten mellan 0,1-0,7 meter. Lila färg indikerar på vattennivåer mellan 0,8-3,0 meter.
Gult område markerar planerade exploateringsområden inom avrinningsområdet.

4.3 Prioriterade riskpunkter
Enligt modellering och fältbesök finns ett antal riskpunkter inom avrinningsområdet för
Järvstabäcken. Ett urval av prioriterade riskpunkter anses vara punkter med anslutning
till befintlig bebyggelse och planerade exploateringsområden. Dessa riskpunkter är
prioriterade då de i nuläget råder översvämningsrisker vid extremregn och att det
planeras nya framtida bostadsområden i anslutning till riskområdet. Risken för
översvämning är överhängande på dessa platser. Kostnaderna för återställande och
renovering av byggnader och infrastruktur kan antas bli höga vid extremregn vilket bör
minimeras med förebyggande åtgärder. Tre prioriterade riskpunkter illustreras i Figur
10.
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Passagen under Södra Kungsvägen: Punkten har haft problem med höga
flöden då dämningsanordning innan passage genom trumma är installerad. Fem
nya exploateringsområden planeras i nära anslutning till denna passage vilket
förväntas påverka flödet till lågpunkten.



Planerat exploateringsområdet (fem): Området ligger i lågpunkter där
vattenmassor ansamlas vid extremregn, se Figur 10. Inom området planeras
cirka 60-120 bostäder vilket kräver kontrollerad dagvattenhantering.



Ersbo industriområde: Planerad utbyggnad av befintligt industriområde.
Området anses belasta recipient både flödes- och föroreningsmässigt. Snödeponi
inom industriområdet planeras för hantering av stadens snömassor. Ökade
flöden mot recipient förväntas öka under smältperioden.

Figur 10. Prioriterade riskområden för översvämning inom avrinningsområdet för Järvstabäcken.
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5. Diskussion
Järvstabäckens avrinningsområde består till mestadels av skogsområden vilket bidrar till
hög infiltration inom området vilket minskar flödet i Järvstabäcken. Med hänsyn till
planerade exploateringsområden och den planerade utökningen av Hemlingby
köpcentrum ökar antalet hårdgjorda ytor, vilket förväntas påverka flödet nedströms.
Hemlingby köpcentrum ligger inte inom avrinningsområdet för Järvstabäcken men
hänsyn bör tas till detta område vid kommande exploateringar inom avrinningsområdet
för att säkerhetsställa hållbar hantering och bortledning av dagvatten.
Inom avrinningsområdet finns ett antal förslagna exploateringsområden. Kommunen
kommer i planeringsfasen behöva utreda dagvattenfrågan då alla förslagna
exploateringsområden ligger inom avrinningsområdet. Naturlig avvattning sker mot
Järvstabäcken.
Avrinningsområdet beskaffenhet möjliggör naturlig hantering inom avrinningsområdet
via infiltration i skogsmark. Dock indikerar Järvstabäckens passager under vägarna på
höga flöden då åtgärder vidtagits vid passagen under Södra Kungsvägen. Barriärer är
viktiga vid extremregn då säkerheten ökar, kostnaderna för reparation och återställande
minskas samtidigt som ökad kontroll uppnås. Ett exempel på barriärer är
dagvattendammar innan passage vilket vidtagits vid passagen under Södra Kungsvägen.
Dessa typer av barriärer kan förekomma vid passagerna för att minska erosionsskador
på vägar och infrastruktur.
Ersboområdet har en stor fördel i att avvattnas söderut via Hemlingbysjön och
Järvstabäcken. Dessa fungerar som dagvattenbuffert mot höga flöden. Dagvattnet från
Ersboområdet kan då fördröjas och renas naturligt innan det når Järvstabäcken vilket är
en viktig aspekt då dagvattnet från industriområdet antas föra med sig föroreningar. Den
planerade snödeponin inom Ersboområdet förväntas bidra med ökade flöden inom
avrinningsområdet under smältperioden. Hur stor inverkan snödeponin får på flödet till
Järvstabäcken eller Hemlingbybäcken, beroende på var smältvattnet avleds behöver
utredas närmare. Vid intensiva smältperioder i samband med extrema regn kan
snödeponin förväntas bidra med betydande del dagvatten. För snödeponin föreslås lokal
fördröjning innan smältvatten leds vidare mot Järvstabäcken eller Hemlingbybäcken.
Lokal fördröjning kan ske via antingen dagvattendammar eller konstruerad våtmarker.
För snödeponin i Lindesberg används en konstruerad våtmark för att rena och fördröja
smältvattnet. Denna typ av anläggning fungerar väl enligt tidigare utredningar och är
möjlig även för Ersboområdets snödeponi.
Kritiska översvämningspunkter inom avrinningsområdet för Järvstabäcken återfinns vid
passagerna under vägarna. Passagerna under E4, Södra Kungsvägen, Järvstavägen,
Upplandsleden och Bomhusvägen är kritiska punkter där dagvatten dämmer vid
extremregn. I dessa punkter är det av vikt att ha kontrollerad passage eftersom höga
flöden dämmer och risken för skador på bebyggelse och infrastruktur är överhängande.
De tre prioriterade riskpunkterna anses vara prioriterade då de har anslutning till
befintlig eller planerad bebyggelse. Området i Ersbo anses vara prioriterat eftersom
snödeponin planeras. Dessa punkter bör utredas för att säkerhetsställa ett hållbart
hanterande av dagvattnet.
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Nuvarande fördröjningsanordning under Södra Kungsvägen är ett bra exempel på
fördröjning av dagvatten innan passage. Att det i nuläget finns en anordning för
fördröjning indikerar på att det i nuläget är finns problem med höga flöden. Faktumet att
Gävle kommun planerar fem nya exploateringsområden i nära anslutning till passagen
motiverar utredning av fördröjningsanordningens kapacitet eftersom de planerade
exploateringsområdena förväntas öka flödet. Ett annat alternativ är att
fördröjningsmagasin kan anslutas till exploateringsområdena och hantera dagvattnet
lokalt innan det når de kritiska punkterna vid passagerna.
Simuleringen i MIKE FLOOD har indikerat på problemområden och gett en nulägesbild
på var kritiska punkter för översvämningar finns. De utförda simuleringarna har
identifierat problemområden med hänsyn till planerade exploateringsområden för
översvämningspunkter inom avrinningsområdet. Simuleringen bygger på ett antal
antaganden vilket påverkar resultatet. Bland annat tas ingen hänsyn till infiltrationen vid
ena simuleringen då simuleringen genomförs med ett värsta scenario-perspektiv då
marken är mättad och ingen infiltration är möjlig. Det går att ifrågasätta detta
tillvägagångssätt då dessa förutsättningar inte är särskilt förekommande. Dock är det bra
att utgå från dessa förutsättningar då kommunen säkerligen har en viss buffert i
dagvattenfrågan.
För att återspegla verkligheten med inräknade bostadsområden har Mannings tal ändrats
för dessa typer av ytor. Skillnaden i simuleringen med ändrade Mannings tal är märkbar
men knappast avgörande. Därmed försummades modelleringen med ändrade Mannings
tal för exploateringsområden och fokus hamnade istället på riskpunkterna kopplade till
kommunens planer att exploatera.
Modelleringsverktygets styrkor ligger i att beskriva en översiktlig bild av den ytliga
avrinningen inom avrinningsområdet. Den ytliga avrinningen beskriver var det inom
avrinningsområdet finns lågpunkter där vatten ansamlas vid regn. Nackdelen med
metoden och simuleringsprogrammet är att det inte tar någon hänsyn till ytors
avrinningskoefficienter och infiltrationskapacitet. Det kan bero på att programmet mer
är anpassat för modellering i urbana miljöer. Det medförde att simuleringarna fick ett
annat fokus då exploateringsområdenas påverkan på avrinningsområdet ej kunde
simuleras i programmet. Ett annat simuleringsprogram, med avrinningskoefficienter,
skulle med fördel kunna användas för att bättre beskriva exploateringsområdenas
påverkan på avrinningsområdet.
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6. Slutsats
Järvstabäckens avrinningsområdes förutsättningar i nuläget för hantering av dagvatten
och höga flöden hanteras naturligt inom avrinningsområdet. Kritiska punkter för
översvämningar återfinns i lågpunkter och passager under E4, Södra Kungsvägen,
Upplandsleden och Bomhusvägen.
För att säkerhetsställa kontrollerad hantering och passage kan barriärer för fördröjning
av dagvatten installeras. Dessa kan installeras antingen i anslutning till de kritiska
punkterna eller i anslutning till exploateringsområdena. Exempel på fördröjning är
dagvattendammar och dämingsanordningar för att minska risken för skador på
närliggande byggnader och infrastruktur i form av vägar och järnvägar. Lågpunkter och
passager med befintliga och planerade närliggande bostadsområden bör prioriteras vid
utredning av trummor och upprättande av fördröjningsmagasin. Dessa områden är
passagen under Södra Kungsvägen, exploateringsområde fyra och fem och Ersbo
industriområde.
Ersboområdet kan renas naturligt genom skogsmark med dess buffert i Hemlingbysjön
innan Järvstabäcken. Gällande snödeponin och dess smältvatten anses lokal fördröjning
via exempelvis dagvattendamm eller konstruerad våtmark vara alternativ för hantering
av smältvatten innan vidare ledning mot Järvstabäcken. Detta för att säkerhetsställa god
ekologisk status och kontrollerad dagvattenhantering flödesmässigt.
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7. Framtida studier
Detta examensarbete ger en översiktlig bild av översvämningspunkter inom
avrinningsområdet för Järvstabäcken. De prioriterade riskpunkterna identifieras och
exempel på övergripande åtgärder för minimering av risker nämns. En intressant aspekt
att utreda i framtida studier kan vara att gå in djupare på de prioriterade riskområdena
och beskriva detaljerade lösningar för fördröjning gällande exempelvis dimensionering
och utformning. Detta är av vikt då områdena redan i nuläget är högt belastade och
antas i framtiden belastas ännu mer med hänsyn till planerade exploateringsområden
inom avrinningsområdet. Passagen vid Södra Kungsvägen är en kritisk punk för
Järvstabäcken. Denna punkt kan i framtiden utredas närmare gällande dimension och
kapacitet då fem nya exploateringsområden planeras i nära anslutning till passagen.
För utökningen av Hemlingby handelsområde, vilket inte berör Järvstabäckens
avrinningsområde idag, kan utredningar göras gällande dagvattenfrågan. I framtiden kan
detta exploateringsområde tänkas påverka avrinningsområdet för Järvstabäcken då
ledning mot Hemlingbybäcken i framtiden kanske inte är ett hållbart alternativ.
Andra typer av fortsatta studier inom området kan vara att utreda för- och nackdelar
med att leda smältvattnet från den planerade snödeponin antingen mot Järvsta- eller
Hemlingbybäcken. Snödeponins dagvattenhantering är en intressant faktor att utreda då
den antas påverka både ekologiskt och flödesmässigt under smältperioder.
Framtida studier kan även göras gällande möjligheten att leda dagvatten från de
planerade exploateringsområdena två och åtta österut mot Björsjön. Detta skulle vara en
alternativ lösning för att minska belastningen på Järvstabäcken.
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