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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Vid extrema skyfall klarar inte dagvattennätet att ta hand om allt regnvatten. Det 

innebär större markavrinning och ökad risk för översvämningar i lågpunkter. Följden 

kan bli kostsamma konsekvenser för infrastruktur och bebyggelse. Med de 

klimatförändringar som sker är bedömningen att extrema regntillfällen kommer att 

inträffa oftare och vara mer intensiva.  

 

Syftet med uppdraget har varit att upprätta skyfallskarteringar för Mörbylånga 

kommuns två största tätorter, Färjestaden och Mörbylånga (Figur 1) . Dessa beskriver 

översvämningsrisker vid extrema skyfall. Skyfallsmodellen tas fram i modellverktyget 

MIKE FLOOD som beskriver både ytavrinning och flöden i dagvattennätet. I utredningen 

har översvämningsområden karterats för skyfall motsvarande regn med återkomsttid 

20-, 50- och 100 år med klimatfaktor 1,25. Kartering av översvämningar vid regn med 

återkomsttiden 100 år rekommenderas av MSB och används för generell 

samhällsplanering med syftet att förebygga omfattande skador vid skyfall. Kartering 

för de kortare återkomsttiderna syftar till att visa en mindre extrem situation och kan 

användas för i planeringssyfte och att utvärdera ledningsnätets funktion. 

 

 

Figur 1. Översikt över tätorterna som utreds. 
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I Mörbylånga kommun finns planer på att anlägga skyddsvallar för att skydda 

tätorterna mot framtida havsytehöjningar. Skyddsvallen har inkluderats i 

skyfallsanalysen för att utreda dess påverkan på översvämningsutbredningen vid 

skyfall. 

 

Mörbylånga kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en dagvattenplan där 

skyfallskarteringen utgör ett värdefull underlag. Resultatet från karteringen kan 

användas för att planera s k blå-gröna stråk där regnvatten på markytan kan 

transporteras och fördröjas utan att skador inträffar på bebyggelse eller infrastruktur. 

Kunskap om områden som riskerar att svämmas över vid skyfall är också viktigt i 

kommunens övriga planeringsarbeten.  

 

Metodik för beräkning av markavrinning följer råd i rapporten ”Vägledning för 

skyfallskartering - Tips för genomförande och exempel på användning”, 

publikationsnummer MSB1121, utgiven av MSB 2017. 

2 METOD SKYFALL  

Följande avsnitt beskriver metodiken som har tillämpats vid skyfallskarteringen. 

Modelltekniska detaljer och kvalitetsgranskning av modeller beskrivs i en 

kompletterande modelldokumentation: ”Modell Mörbylånga och Färjestaden”. 

2.1 INDATA  

Vid uppbyggnad av kombinerad markavrinningsmodell och ledningsnätsmodell i MIKE 

FLOOD har följande underlag använts och bearbetats:  

• Laserskannade höjddata, Mörbylånga kommun 

• Byggnadspolygoner, Mörbylånga kommun 

• Väglinjer, Mörbylånga kommun 

• Vägbredder, NVDB 

• SGU:s Jordartskarta i skala 1: 25 000–50 000, Mörbylånga kommun 

• Skyddsvall som shape-fil, Mörbylånga kommun 

• Underlag utbyggnadsområden, Mörbylånga kommun 

• Underlag pumpstation, Mörbylånga kommun 

• Underlag damm Mörbylånga, Mörbylånga kommun 

• IR-foto, Mörbylånga kommun 

• Ledningsdatabas, Mörbylånga kommun 

2.2 AVRINNINGSOMRÅDE OCH BERÄKNINGSOMRÅDE 

Beräkningsområden har tagits fram utifrån topografi och med syftet att göra 

avgränsning utifrån avrinningsområden. Öster om tätorterna finns en höjdplatå som 

fungerar som en vattendelare, där området väster om platån sluttar ned mot tätorterna 

och havet. Detta innebär att regnvatten från omkringliggande jordbruksmark kommer 

att rinna i riktning mot samhällena och riskera att förvärra översvämningssituationen. 

Därav har betydande arealer av jordbruksmark inkluderats i skyfallsmodellerna. I Figur 

2 presenteras beräkningsområdena för Mörbylånga och Färjestaden. 
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Figur 2. Beräkningsområden som har använts vid skyfallsanalysen.  

2.3 BEARBETNING HÖJDDATA 

Höjdmodeller med topografi och byggnader har skapats utifrån LAS-data tillsammans 

med byggnadspolygoner erhållna från kommunen. Upplösningen som har använts för 

skyfallsanalysen är 2x2 m. Höjdmodellerna har bearbetats för att beskriva de verkliga 

förhållandena för vattentransport så bra möjligt. Bearbetningen har inneburit att broar 

och viadukter sänkts ner så att höjdmodellen visar nivån på vägbanan under bron. 

Gångtunnlar har sänkts ner till samma nivå som intilliggande mark. 

 

Öppna dagvattenlösningar såsom dammar utgår från höjddata i höjdmodellen. För 

befintliga dammar gäller därför nivån på den vattenspegel som fanns vid tillfället för 

laserskanningen. I nordöstra Mörbylånga tätort finns en damm som fördröjer 

regnvatten från jordbruksmark som inte var anlagd då laserskanningen genomfördes. 

Denna damm har en viktig funktion ur översvämningssynpunkt och har därför 

representerats i modellen genom att sänka ned höjdmodellen. Dimensioneringen av 

dammen har utgått ifrån ritningsunderlag erhållet av Mörbylånga kommun. För att inte 

underskatta avrinningen från jordbruksmarken som leds till dammen har höjdmodellen 

justerats så att ett sammanhängande dikessystem erhållits.   

 

Planerade skyddsvallar har representerats i höjdmodellen genom att höja upp 

topografin längs med vallen. På vissa sträckor har flera alternativ på vallens placering 

funnits och i denna utredning valdes konsekvent den yttersta dragningen av vallen.   

2.4 HÅRDGJORDA YTOR 

I markavrinningsmodellen särskiljs hårdgjorda och genomsläppliga ytor. Hårdgjorda 

ytor inom tätorterna har identifierats med bildanalys. Denna utgår från IR-foto och 

karterar asfalterade, grusade och stensatta ytor. Karteringen har kompletterats med 

Mörbylånga Färjestaden 



 

 

 

 

Uppdrag: 302070, Kävlinge värme och skyfallskartering 2020-05-29 

Beställare: Kävlinge kommun Rapport 

 

O:\MAL\292642\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\200529\Mörbylånga_Skyfallsanalys_Koncept_200529.docx 

7(33) 

byggnads- och vägytor som erhållits från kommunen.  Figur 3 visar exempel på 

resultat från bildanalysen för Färjestaden. I exemplet framträder hur bildanalysen 

lyckas kartera stora hårdgjorda ytor i hamn- och handelsområdet. 

 

Figur 3. Exempel på resultat från bildanalys för bedömning av hårdgjordhet. 

2.5 MARKYTANS RÅHET 

Markens råhet eller skrovlighet beskrivs i skyfallsmodellerna med hjälp av Mannings 

tal. Markens råhet styr vattnets hastighet på markytan och påverkar därmed 

översvämningsförloppet. I modellerna delades områdena upp mellan vattenytor och 

hårdgjorda ytor samt övriga permeabla ytor. Vattenytor och hårdgjorda ytor, såsom 

hustak, vägar, industrimark och parkeringsytor, har beskrivits med Mannings tal 50 

vilket motsvarar ett lågt flödesmotstånd med snabb avrinning som följd. För större 

diken har ett lägre Mannings tal på 20 använts. Övriga ytor beskrivs med Mannings tal 

2 motsvarande ett större flödesmotstånd med långsammare avrinning. 

2.6 INFILTRATION 

Vid extrema regn överskrids markens infiltrationsförmåga, vilket medför att det sker 

en avrinning på markytan. För att beskriva infiltrationsförloppet och 

infiltrationskapaciteten i de övre genomsläppliga marklagren används en 

infiltrationsmodul i modellerna. Hur mycket en jordart kan infiltrera beror på dess 
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permeabilitet som i sin tur beror på vilken porvolym, porstorlek och 

vattenmättnadsgrad som jordarten har.  

 

Det översta jordlagret ska inom bebyggelse representera matjordslagret och inom 

jordbruksmark, det översta uppluckrade jordlagret. Värdet på infiltrationen i det 

underliggande jordlagret baseras på uppgifter genomsläpplighetsförmågan för 

jordarter från SGU:s jordartskarta 1:25 0000 – 50 0000. I Mörbylånga och Färjestaden 

finns inslag av både genomsläppliga sandiga jordar och tätare lerjordar. SGU har 

förenklat jordartskarta till att visa jordarters genomsläpplighetsförmåga, se Figur 4. 

  

 

Figur 4. Genomsläpplighetsförmåga, SGU 

SGU:s kartering av genomsläpplighet ger endast en indikation på infiltrationsförmågan. 

Detta eftersom genomsläppligheten beror på många faktorer såsom läge i terrängen 

och mättnadsgrad. Det kan även finnas inslag av mindre genomsläppligt material i en 

jordart som klassificerats med en hög genomsläpplighet. Det finns därför risk att 

underskatta eller överskatta infiltrationsförmågan. Både i Färjestaden och Mörbylånga 

förekommer sandiga jordar av postglacialt ursprung där det sannolikt finns skikt med 

lägre genomsläpplighet. Efter dialog med kommunen, samt utifrån observationer och 

känslighetsanalys har en konservativ beskrivning av infiltrationskapaciteten använts.  

En försiktighetsprincip tillämpas där en lägre infiltrationskapacitet ansätta för jordlager 

som SGU klassificerat med en hög genomsläpplighet. Därav minskar risken att 

underskatta översvämningskonsekvenserna till följd av en överskattad 

infiltrationsförmåga. 

Färjestaden 

Mörbylånga 
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Samtliga parametrar som har använts i infiltrationsmodulen finns sammanställda i 

modelldokumentation.  

2.7 DAGVATTENLEDNINGSNÄT 

Modeller över dagvattennätet i Mörbylånga och Färjestaden har byggts upp i 

modellverktyget MIKE URBAN. Genom att inkludera ledningsnätet i skyfallsanalysen 

finns möjligheten att studera hur systemet reagerar vid kraftiga regn. Exempelvis kan 

kritiska punkter med bristande kapacitet identifieras. Upprättandet av modellerna har 

utgått ifrån kommunens ledningsdatabas. Förutsättningar för modelluppbyggnad har 

skilt mellan Mörbylånga och Färjestaden. I Mörbylånga har saknade uppgifter om 

ledningar, t ex vattengångar och dimensioner, kompletterats med inmätningar utförda 

av kommunen. Antaganden och förenklingar har gjorts i begränsad omfattning i de fall 

där uppgifter inte har kompletterats med inmätningar.  

 

I ledningsdatabasen för Färjestaden har uppgifter om ledningar saknats i relativt stor 

omfattning. Arbetsmetoden för Färjestaden har varit att göra antaganden och 

förenklingar då inmätning för detta projekt ansågs vara allt för tidskrävande. 

 

Vid framtida detaljutredningar rekommenderas att komplettera med inmätningar och 

kontrollera de förenklingar som gjorts i modellerna, vilka finns beskrivna i 

modelldokumentation. 

2.8 PLANERAD EXPLOATERING 

I Mörbylånga och Färjestaden finns utbyggnadsområden med planerad exploatering 

som har inkluderats i modellen. Genom att inkludera planerad bebyggelse är det 

möjligt att i ett tidigt skede identifiera platser med översvämningsproblematik och att 

utvärdera hur ytligt rinnande regnvatten bör tas om hand inom området. 

 

I Mörbylånga har planerad bebyggelse inom planprogrammet för Sockerbruksområdet 

och Mörbylånga hamn (Figur 5) representerats i modellen. I Färjestaden har byggnader 

inom planområdet Hållbar Plats inkluderats (Figur 6). I modellen har planerade 

byggnader höjts upp och vägar och parkeringar har hårdgjorts. För planprogrammet i 

Mörbylånga har även planerade dammar representerats i höjdmodellen. I övrigt har 

befintlig höjdsättning använts vid skyfallsanalysen. 
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Figur 5. Programmområde för Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn med planerad och befintlig 

bebyggelse. 

 

 

Figur 6. Illustration Hållbar plats, planområde Färjestaden. Bildkälla: Mörbylånga kommun. 
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2.9 REGNBESKRIVNING 

Skyfallsanalysen har utförts för ett 20-, 50- och 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, 

samtliga med varaktigheter på 6 timmar. Varaktigheten har bedömts utifrån de olika 

beräkningsområdenas storlek. Efter regnets slut fortsätter beräkningarna vilket tillåter 

fortsatt avrinning och att maximala översvämningsdjup uppnås.  Regnbeskrivningen är 

ett CDS-regn (Figur 7), vilket är ett typregn med en intensitet som varierar över tid. 

CDS-regnet har en tydlig topp i regnintensitet som i denna skyfallsanalys vara i 10 

minuter. Den totala mängden som faller för varje modellerat regn redovisas i Tabell 1. 

 

Figur 7. karaktären hos ett CDS-regn (SVU-rapport 2016.) 

Tabell 1. Total regnmängd som faller vid de modellerade regnen som har en varaktighet på 6h och 

klimatfaktor på 1,25. 

 

20-årsregn 50-årsregn  100-årsregn 

Regnmängd (mm) 64   85 106  

 

2.10 HAVSYTENIVÅ 

Vid skyfallsanalysen har en förhöjd havsytenivå ansatts som motsvarar 

medelvattenståndet i ett framtida klimat (år 2100). Nivån som har använts är +96 cm 

(RH2000), enligt Rapport Nr 2011-52 Klimatanalys för Skåne. 
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2.11 SAMMANFATTNING AV BERÄKNINGSSCENARIER 

Skyfallsanalysen har utförts med datorverktyget MIKE FLOOD. För varje tätort har 6 

beräkningar genomförts för regn med olika återkomsttider med och utan skyddsvall. I 

Tabell 2 sammanfattas beräkningsscenarierna.   

 

Tabell 2. Beräkningscenarier vid skyfallsanalysen för Mörbylånga och Färjestaden. Samtliga regn har 

klimatjusterats med en faktor 1,25. 

Scenario  Höjdmodell  Regnets återkomsttid 

1 Med skyddsvall 20 år 

2 Utan skyddsvall 20 år 

3 Med skyddsvall 50 år 

4 Utan skyddsvall 50 år 

5 Med skyddsvall 100 år 

6 Utan skyddsvall 100 år 

 

3 RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas resultat och exempelkartor för de kartskikt som levereras i 

uppdraget. Beräkningsresultat för samtliga beräkningscenarier som levereras i 

uppdraget är:  

 

Marköversvämningar 

• Maximalt översvämningsdjup (m) 

• Maximalt flöde (m
3

/s/m) 

• Vattenvolymer i lågpunkter (m
3

) 

 

Ledningsnät 

• Maximalt utflöde från brunn till markyta (m
3

/s) 

• Maximalt flöde i ledning (m
3

/s) 

3.1 MAXIMALT ÖVERSÄVMNINGSDJUP 

Följande kartor visar översiktligt maximalt vattendjup och utbredning i Mörbylånga och 

Färjestaden vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Med maximalt vattendjup 

menas det största översvämningsdjup för varje beräkningscell som inträffar under 

beräkningen. Det finns alltså ingen tid kopplad till maximalt vattendjup och det är 

därmed inte givet att dessa djup inträffar vid samma tidpunkt.  

 

Färjestaden 

I Figur 8 redovisas maximalt översvämningsdjup för hela beräkningsområdet inom 

Färjestaden. Utifrån figuren ses hur tätorten påverkas av avrinning från jordbruksmark 

i öster. I kartan framträder rinnstråken från jordbruksmarken som översvämningsytor 

med en lång utsträckning. I Figur 9 - Figur 10 ses hur översvämningar med varierande 

djup uppstår inom tätorten. Merparten av lågpunkterna där vattendjupet överstiger 0,5 

m är lokaliserade till samhällets västra del.     
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Figur 8. Maximal utbredning av översvämningar och djup vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, 

Färjestaden, hela beräkningsområde.  
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Figur 9. Maximal utbredning av översvämningar och djup vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, norra 

Färjestaden.  
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Figur 10. Maximal utbredning av översvämningar och djup vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, södra 

Färjestaden.  

Mörbylånga 

I Figur 11 redovisas maximalt översvämningsdjup inom hela beräkningsområdet för 

Mörbylånga. Mörbylånga har ett liknande avrinningsmönster som Färjestaden där 

regnvatten från jordbruksmark tar sig in i samhället österifrån. I Figur 12 ses hur 

översvämningsdjup på ett antal platser inom bebyggelse uppgår till över 0,5 m.  
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Figur 11. Maximal utbredning av översvämningar och djup vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, 

Mörbylånga, hela beräkningsområde. 
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Figur 12. Maximal utbredning av översvämningar och djup vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, 

Mörbylånga tätort. 

3.2 MAXIMALT FLÖDE 

Kartskikten med maximalt flöde visar det högsta markflöde som uppstår under 

beräkningen för varje beräkningscell. Notera att enheten är m
3

/s/m, vilket kan tolkas 

som flöde per breddenhet. Detta resultat kan användas för att identifiera stråk där 

stora volymer regnvatten förväntas rinna vid ett skyfall.  

 

Färjestaden 

I Figur 13 - Figur 14 redovisas maximala markflöden för Färjestaden. I figuren framgår 

tydligt hur avrinningen sker från öster i riktning mot havet. Många av de större 

rinnstråken uppstår längs med vägar i tätorten.  
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Figur 13. Maximalt flöde vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, norra Färjestaden.  
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Figur 14. Maximalt flöde vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, södra Färjestaden. 
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Mörbylånga 

I Figur 15 redovisas maximala markflöden för Mörbylånga. Markavrinningen sker i öst-

västlig riktning och majoriteten av de större flödesstråken uppstår i tätortens centrala 

delar.   

 

Figur 15. Maximalt flöde vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, Mörbylånga. 

3.3  VATTENVOLYMER I LÅGPUNKTER 

I följande kartor redovisas en sammanställning av vattenvolymer i lågpunkter vid ett 

100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Översvämningsytorna som ingår i analysen har en 

minsta utbredning på 100 m
2

 och en volym som överstiger 100 m
3

. Resultaten kan 

användas för att identifiera lämpliga platser för fördröjningsåtgärder samt ge en 

uppskattning om vilka fördörjningsvolymer som krävs. Genom att studera avrinningen 

till en lågpunkt är det möjligt att utvärdera hur en översävmningsyta kan minskas 

genom uppströms fördröjningsåtgärder.  
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Färjestaden 

I Figur 16 - Figur 17 redovisas vattenvolymer i lågpunkter för Färjestaden. I figurerna 

ses att lågpunkter med måttliga regnvolymer är fördelade över hela tätorten. På flera 

platser uppstår större vattensamlingar på över 1500 m
3

. 

 

Figur 16. Vattenvolymer (> 100 m
3

 ) för översvämningsytor med en utbredning på minst 100 m
2

, norra 

Färjestaden. Inga volymer har beräknats för befintliga dammar (ljusblått).   
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Figur 17. Vattenvolymer (> 100 m
3

 ) för översvämningsytor med en utbredning på minst 100 m
2

, södra 

Färjestaden. Inga volymer har beräknats för befintliga dammar (ljusblått).   

 

Mörbylånga 

I Figur 18 redovisas vattenvolymer i lågpunkter för Mörbylånga. Den största 

ansamlingen bland bebyggelse sker i en planerad dagvattendamm inom 

utbyggnadsområde i norra Mörbylånga. I merparten av de analyserade lågpunkterna är 

vattenvolymerna inom spannet 100 – 1500 m
3

. 
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Figur 18. Vattenvolymer (> 100 m
3

 ) för översvämningsytor med en utbredning på minst 100 m
2

,
 

Mörbylånga 

tätort. Inga volymer har beräknats för befintliga dammar (ljusblått).   

3.4  PÅVERKAN FRÅN SKYDDSVALL 

I detta avsnitt redovisas hur översävmningsutbredningen påverkas av planerad 

skyddsvall. Följande kartor visar översävmningsutbredningen med och utan skyddsvall 

vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Resultatet visar platser där dammen 

blockerar regnvattnets naturliga rinnvägar och på så sätt förvärrar 

översvämningssituationen.   

 

Färjestaden 

I Figur 19 - Figur 20 visas hur översvämningssituationen i Färjestaden påverkas av 

skyddsvallen. I figurerna ses hur utbredningen av översvämningsytor i anslutning till 

vallen ökar i utbredning. Denna ökning är dock begränsad och leder generellt inte till 

att risken för skador på bebyggelse ökar, undantaget ett fåtal byggnader vid hamnen. 

Något som bör påpekas är att vid de fyra byggnaderna i hamnområdets allra västra del 

skapas instängda områden i höjdmodellen vilket överskattar översvämningsdjupen 

något.  
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Figur 19. Översvämningsutbredning vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25  med och utan skyddsvall, 

norra Färjestaden. 
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Figur 20. Översvämningsutbredning vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25  med och utan skyddsvall, 

södra Färjestaden. 

 Mörbylånga 

I Figur 21  visas hur översvämningssituationen i Mörbylånga påverkas av skyddsvallen. 

I likhet med Färjestaden ökar översvämningarnas utbredning längs med vallen, men i 

begränsad omfattning. Vid vallens nordöstra del skapas ett instängt område där 

avrinning samlas.  
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Figur 21. Översvämningsutbredning vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25  med och utan skyddsvall, 

Mörbylånga tätort. 

3.5 LEDNINGSNÄTETS FUNKTION 

Följande avsnitt beskriver beräkningsresultat som kan användas för att bedöma 

ledningsnätets funktion vid de simulerade regnen. Dämningar i systemet har 

analyserats för samtliga beräkningscenarier. I princip hela ledningsnätet i Mörbylånga 

och Färjestaden dämmer vid ett 20-årsregn, och därav redovisas inte ledningar som 

går fulla. För att få en förståelse för hur dämningar i ledningsnätet påverkar 

översvämningsförloppet redovisas punkter i systemet där dämningar leder till att 

vatten trycks från ledning upp till markyta. Vidare redovisas även maximala flöden i 

ledningar. 

3.5.1  UTLÖDEN FRÅN LEDNINGSNÄT TILL MARKYTA 

Färjestaden 

Figur 22 visar brunnar där det sker ett utflöde till markytan som är större än 50 l/s vid 

ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Utifrån figuren konstateras att brunnar 

svämmar över på ett flertal platser, både uppströms och nedströms i systemet. De 
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största utflödena är lokaliserade till utlopp, men flöden upp till 300 l/s förekommer vid 

enstaka brunnar.     

 

Figur 22. Maximalt utflöde från ledningsnät till markyta vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, 

Färjestaden.  

  

Maximalt utflöde från 

ledningsnät (m3/s) 
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Mörbylånga 

Figur 22 visar brunnar där det sker ett utflöde till markytan som är större än 50 l/s vid 

ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 i Mörbylånga. Figuren visar att större utflöden 

sker i anslutning till utlopp. Vid ett mindre antal brunnar sker ett utflöde på mellan 

100 – 200 l/s.   

 

Figur 23. Maximalt utflöde från ledningsnät till markyta vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, 

Mörbylånga.  

3.5.2  FLÖDEN I LEDNINGAR 

Färjestaden 

Figur 24 visar maximala flöden som uppstår i ledsningsnätsmodellen för Färjestaden. I 

ungefär hälften av ledningarna är flödet större än 100 l/s. De största flödena 

förekommer nedströms i systemet i ledningar med stor dimension.  

Maximalt utflöde från 

ledningsnät (m3/s) 
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Figur 24. Maximalt flöde i ledning vid 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, Färjestaden.  

  

Maximalt flöde i 

ledning (m3/s) 
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Mörbylånga 

Figur 25 visar maximala flöden som uppstår i ledningsnätsmodellen för Mörbylånga. 

För merparten av ledningarna är flödet mindre än 100 l/s. Större flöden uppstår i 

huvudledningar med stor dimension. Strax uppströms pumpstationen i västra 

Mörbylånga uppgår flödet till mer än 1 m
3

/s. 

 

 

 

Figur 25. Maximalt flöde i ledning vid 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, Mörbylånga. 

4 MODELLFILER FÖR LEVERANS 

För varje tätort levereras modellfiler i följande mappar:  

 

Mappar för varje tätort 

• DFS2 

Underlagsfiler markavrinningsberäkning dfs2-format 

• F_100ar_1_25_6h_VALL.m21 – Result files  

Resultatfil markavrinning och markavrinningsberäkning där scenario som avses 

anges i filnamn. 

• Regn 

Underlagsfil till Mike Urban, regnfil 10-årsregn dfs0-format.  

 

Under varje mapp för beräkningsområde finns även följande filer: 

• CRF-fil (resultat avrinningsberäkning 10-årsregn från catchments i Mike Urban) 

• MDB-fil (Mike Urban modelldata) 

• Couple-filer (Mike Flood modellfil) 

• M21-filer (Mike Zero modellfiler) 

Maximalt flöde i 
ledning (m3/s) 
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5 OSÄKERHETER 

Följande avsnitt beskriver begränsningar, antaganden och osäkerheter som är viktiga 

att ta hänsyn till när modellresultatet tolkas.  

 

• Höjdmodellen beskriver den topografi som var aktuell vid mättillfället för 

höjddata. Det kan därför förekomma lokala översvämningar på platser där det 

vid mättillfället fanns tillfälliga byggropar etc. Vid tolkning av resultaten är det 

därför viktigt att ta hänsyn till om eventuella förändringar av topografin har 

skett sedan insamling av höjddata.  

• Vid bedömning av hårdgjorda ytor inom tätorterna har en bildanalys utförts. 

Detta är en automatiserad process där lokala avvikelser kan uppstå. Exempelvis 

kan skuggor som faller på jordbruksmark bli hårdgjorda. Denna typ av 

felkartering är mycket begränsad och påverkar inte modellresultatet. 

• Utförd beräkning motsvarar en regnhändelse som närmast kan jämföras med 

ett skyfall som inträffar under sommartid. Innan regnet är marken relativt torr 

och mättnadsgraden är låg. Skyfallet faller över hela utredningsområdet. Det 

gör att det regn som faller med vald intensitet faller samtidigt och i lika 

omfattning över hela området. I verkligheten varierar regnets intensitet när det 

faller över ett stort område. För ett verkligt skyfall kan därmed de 

översvämningar som inträffar upplevas ske lokalt och inte i den omfattning 

som beräkningsresultatet visar. Framtagen beräkningsmodell kan användas för 

beräkningar med andra förutsättningar vad gäller infiltrationskapacitet och 

regn. Därmed kan andra typer av regnhändelser datorberäknas, t ex långvariga 

mindre intensiva regn på mer eller mindre mättad mark eller för regn med 

andra återkomsttider. 

6 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER  

Denna skyfallskartering kan användas i kommunens arbete med dagvattenplan och 

annan skyfalls- och dagvattenutredning. Framtagen modell kan användas för 

åtgärdsplanering för kommunen och i arbete med detaljplaner. Olika åtgärder med 

syftet att skapa säkra vattenvägar och fördröjning kan beskrivas i modellen och 

effekterna av dessa datorberäknas.  

 

Vid upprättandet av ledningsnätsmodellerna har förenklingar varit nödvändiga där 

uppgifter i ledningsunderlaget saknats. För framtida detaljutredningar där modellerna 

används behöver därför behovet av kompletterande inmätningar och modelljusteringar 

kontrolleras. Ledningsnätsmodellerna kan användas vidare för att göra detaljerade 

kapacitetsutredningar av dagvattenledningsnätet. Resultatet från en sådan utredning 

ger ett underlag för att identifiera och prioritera åtgärdsbehov.  

 

Eftersom Mörbylånga och Färjestaden påverkas av avrinning från stora områden 

jordbruksmark kan det vara intressant att studera andra översvämningssituationer än 

de som beräknats i denna utredning. Ett exempel på sådant kan vara ett mindre 

intensiva långvariga regn som genererar stora volymer. Dessa volymer kommer inte att 

kunna hanteras fullt ut av ledningsnätet. Varför marköversvämningar i tätortens 

ytterkanter vid dessa situationer kan bli omfattande. Framtagen modell lämpar sig för 

att utifrån ovan förutsättningar göra nya modellberäkningar och bedöma dessa 

översvämningar. 
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Det rekommenderas att framtagna översvämningskarteringar och konsekvenser av 

dessa bedöms och beaktas i arbeten med exempelvis översiktsplan och dagvattenplan. 

De ytor som bedömts vara och är av intresse för tillfällig utjämning av flöden eller som 

kan användas för att skapa vattenvägar bör t ex reserveras eller köpas ut för att 

undvika att de bebyggs och därmed försvårar avledning av dagvatten på markytan. Vid 

ombyggnad av gator bör beaktas att rinnvägar säkerställs. 

7 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

Nedan följer en lista över definitioner och begreppsförklaringar, främst hämtade från 

MSB:s publikation ”Vägledning för skyfallskartering - Tips för genomförande och 

exempel på användning”. 

  

100-årsregn Regn som statistiskt inträffar i genomsnitt en gång 

under 100 år. 

 

Avrinning Sker när regnvatten (eller smältvatten) rör sig vidare i ett 

område antingen på markytan (ytavrinning), via 

grundvattnet (grundvattenavrinning), i ett vattendrag eller 

ledning. 

 

CDS-regn CDS-regn (Chicago Design Storm) är ett konstruerat regn 

som syftar till att efterlikna ett verkligt regn. Regnet är 

uppbyggt av block som bildar ett förregn med låg 

intensitet, ett mellanparti med hög intensitet och en 

avklingning med låg intensitet. Storleken på intensitet 

baseras på statistiska bearbetningar av långa regnserier 

som uppmätts i Sverige. 

 

Dagvatten Regn- och smältvatten som avrinner från hårdgjorda ytor.  

 

Höjdmodell En modell som beskriver markytans topografi. 

 

Infiltration Process där nederbörd tränger ner i marken.  

 

Infiltrationskapacitet Mått på markens förmåga att infiltrera vatten. 

 

Instängt område Område varifrån dagvatten ytledes inte kan avledas med 

självfall. 

 

Klimatfaktor En faktor, oftast över 1, som läggs till dagens förhållande 

som en faktor för att beskriva förändringen kopplad till ett 

ändrat framtida klimat. Klimatfaktor 1,3 innebär en ökning 

med 30 procent. 

 

Mannings tal Markytans råhet. Påverkar hur stort flödesmotståndet är 

och därmed också flödeshastigheter och 

översvämningsutbredning. 

 

Återkomsttid Tidsintervall (i medeltal, sett över en längre tidsperiod) 

mellan regn- eller avrinningstillfällen för en viss given 

intensitet och varaktighet.  
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