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BEGREPPSLISTA 

 

Avbördning Ett mått på hur mycket vatten som per tidsenhet 

passerar genom en tvärsektion av ett vattendrag. 

Avrinningsområde (även dräneringsområde) Ett avrinningsområde avgränsas ytterst av en 

ytvattendelare. All avrinning från området har ett 

gemensamt utlopp vid en given punkt i ett vattendrag. 

Avrinningsområdet definieras av uppströms områden till 

denna punkt.  

Naturliga avrinningsområden sammanfaller inte alltid 

med tekniska avrinningsområden. 

Tekniska avrinningsområden Ett tekniskt avrinningsområde är ett område som är 

kopplat till dagvattennätet. Ett lokalt litet område där 

dagvattnet leds till dagvattenledningen innan det går ut i 

vattendraget. 

Bostadsområdena I föreliggande studie avses bostadsområdena Rödäng 

och Västerslätt 

Hydraulisk modell En matematisk modell som beskriver det fysikaliska 

beroendet för vattennivåer utifrån en tvärsnittsarea, 

friktion och flöde.  

Hydraulik  Vetenskapen som berör strömningsmekanik, d.v.s. för 

beräkningar av t.ex. flödeshastigheter, samt energi- och 

vattennivåer i ett vattendrag. 

Hydrograf  En graf som visar hur en hydrologisk observation (ofta 

flöde, annars t.ex. vattennivå) varierar över tid. En 

flödeshydrograf som över tid inte är konstant (stationärt) 

är ett icke-stationärt flöde. 

Hydrologi Vetenskapen om vattnet i naturen, dess förekomst, 

cirkulation och fördelning. Hydrologin studerar de olika 

faserna och processerna i den hydrologiska cykeln. 

Hydrologisk data Jordtyp, mättnadsgrad av vatten i marken, regn, 

temperaturer, solinstrålning m.m. 

Hydrologisk modellering En hydrologisk modellering är en modell som genom 

temperatur, jordtyp, mättnadsgrad, nederbörd mm får 

fram en flödesserie för det specifika området. 

Alla flöden från SMHIs vattenwebb är framtagna med 

den hydrologiska modellen S-HYPE 

Icke-stationärt flöde Se ”hydrograph” 

Ledningsnät Nätverk av ledningar (rör) i marken. I föreliggande studie 

är det enbart ledningsnätet för dagvatten som studeras. 

MQ Medelvattenföring 
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MHQ Medelhögvattenföring 

Momentanflöde Toppflödet under ett dygn kan vara betydligt högre än 

dygnsmedelföringen 

Naturmarksflöde I föreliggande studie: Ett flöde som inte är kopplat till ett 

specifikt regn över urbana områden utan är ett flöde som 

beror av hydrologiska parametrar så som jordtyp, regn, 

temperatur mm. Dessa flöden är framtagna genom 

hydrologisk modellering 

RDI-model RDI står för Rain Dependent Infiltration och är en 

hydrologisk modell som har satts upp av WSP. Där man 

får fram en flödesserie utifrån hydrologiska indata. 

Reglervolym Den volym i en dagvattenanläggning (t.ex. en damm 

eller våtmark) som är ovan den permanenta 

vattenspegeln, som alltså fylls upp när anläggningen 

fördröjer vatten (anläggningens kapacitet).  

Sjöprocent Hur stor andel av ett avrinningsområde som består av 

sjöyta. 

Skyfall SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm på en timme 

eller minst 1 mm på en minut. 

Vattenwebb https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ 

En hemsida med hydrologiska data som är modellerad 

eller uppmätt av SMHI. 

Återkomsttid Återkomsttid är ett statistiskt begrepp som används i 

flera sammanhang för att beskriva hur pass vanlig eller 

ovanlig en händelse är. Begreppet används också vid 

dimensionering, då en konstruktion ska anpassas för att 

klara av en viss nivå eller ett visst flöde. Tex 10-årsregn. 

10-årsregn 10-årsregn är ett regn som statistiskt uppkommer en 

gång vart 10:e år.  

Ett 10-årsregn består av olika mängd (mm) vatten 

beroende på regnets intensitet och varaktighet. 

10-årsregnet har en juridisk innebörd för VA-

huvudmannen för alla områden som har anläggningsår 

före 2016, och för vissa (mindre bebyggda områden) 

som är anlagda sedan dess. För regn med mindre än 10 

års återkomsttid är det VA-huvudmannens ansvar att 

marköversvämning inte sker.  För både Rödäng och 

Västerslätt ansvarar VA-huvudmannen för avledning 

utan dämning ovan marknivå upp till ett 10-årsregn. 

20-årsregn 20-årsregn är ett regn som statistiskt uppkommer en 

gång vart 20:e år.  

Ett 20-årsregn består av olika mängd (mm) vatten 

beroende på regnets intensitet och varaktighet. 

https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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30-årsregn 30-årsregn är ett regn som statistiskt uppkommer en 

gång vart 30:e år.  

Ett 30-årsregn består av olika mängd (mm) vatten 

beroende på regnets intensitet och varaktighet. 

100-årsregn 100-årsregn är ett regn som statistiskt uppkommer en 

gång vart 100:e år.  

Ett 100-årsregn består av olika mängd (mm) vatten 

beroende på regnets intensitet och varaktighet.  

10-årsflöde (HQ10) Samma som HQ10. 10-årsflöde är ett naturmarksflöde 

som statistiskt uppkommer en gång vart 10:e år.  I 

Tvärån är dygnsmedelvärdet 4,87 m3/s (hydrologisk 

modellering SMHI Vattenwebb 2021-12-07). 

Ett 10-årsflöde kan uppstå utifrån olika kombinationer av 

förutsättningar. Det är därför inte kopplat till ett specifikt 

regn så som ett 10-årsregn. 

Det är inte ett 10-årsregn som genererar ett 10-årsflöde i 

Tvärån. 

20-årsflöde (HQ20) Samma som HQ20. 20-årsflöde är ett naturmarksflöde 

som statistiskt uppkommer en gång vart 20:e år.  

Ett 20-årsflöde kan uppstå utifrån olika kombinationer av 

förutsättningar. Det är därför inte kopplat till ett specifikt 

regn så som ett 20-årsregn. 

Det är inte ett 20-årsregn som genererar ett 20-årsflöde i 

Tvärån. 

50-årsflöde (HQ50) Samma som HQ50. 50-årsflöde är ett naturmarksflöde 

som statistiskt uppkommer en gång vart 50:e år.  (I 

Tvärån 6,14 m3/s enligt hydrologisk modellering av 

SMHI 2021-12-07) 

Ett 50-årsflöde kan uppstå utifrån olika kombinationer av 

förutsättningar. Det är därför inte kopplat till ett specifikt 

regn så som ett 50-årsregn. 

Det är inte ett 50-årsregn som genererar ett 50-årsflöde i 

Tvärån. 

100-årsflöde Samma som HQ100. 100-årsflöde är ett 

naturmarksflöde som statistiskt uppkommer en gång vart 

100:e år.   

Ett 100-årsflöde kan uppstå utifrån olika kombinationer 

av förutsättningar. Det är därför inte kopplat till ett 

specifikt regn så som ett 100-årsregn. 

Det är inte ett 100-årsregn som genererar ett 100-

årsflöde i Tvärån. 

1200-ledning En dagvattenledning med dimensionen 1200 mm i 

innerdiameter. 



  

 
 

1 SAMMANFATTNING 

WSP har fått i uppdrag att bygga upp en hydraulisk modell för Tvärån där inmätningar av 

vattendragets botten och slänter och broar har byggt upp en teoretisk modell. Modellen har kalibrerats 

mot inmätta vattennivåer och validerats med hjälp av drifterfarenheter från oktober och november 

2020 samt vattennivåerna under hösten 2021. Modellen har använts för att simulera de åtgärdsförslag 

som är framtagna av WSP, för att se vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska risken för 

översvämningar med fokus på bostadsområdena Rödäng och Västerslätt. 

Den hydrauliska modellen är en modell där vattendraget (Tvärån) är ihopkopplat med ledningsnätet 

och markytan. Detta för att kunna se hur vattnet från både Tvärån och regn kan svämma över och 

rinna på ytan. 

WSP har tagit fram 26 olika åtgärdsförslag med syftet att minska risken för översvämningar. Både vad 

gäller höga flöden i Tvärån samt översvämningar p.g.a. kraftiga regn.  

Eftersom Rödäng är byggt i en lågpunkt kommer detta område att översvämmas vid kraftiga regn 

oavsett vattennivå i Tvärån. Vid höga nivåer i Tvärån orsakar även ganska vanliga regn att vatten 

ställer sig på gatan och vid låga vattennivåer i Tvärån krävs det ett större regn (11-års-regn eller 

större) för att det ska bli översvämningar på marken. 

WSP har kommit fram till att man behöver kombinera flera olika åtgärdsförslag för att både minska 

översvämningarna p.g.a. skyfall och för att minska nivåerna p.g.a. att Tvärån svämmar över. 

Man behöver sänka vattennivån i Tvärån till en nivå som är under marknivån inne på området Rödäng 

eller Västerslätt även vid höga flöden i ån. De åtgärdsförslag som WSP har kommit fram till att man 

behöver fortsätta att utreda ger en sänkning av vattennivån i Tvärån men man behöver titta på dessa 

mer i detalj för att säkerställa att de ger en tillräckligt stor sänkning överallt. 

WSP föreslår att man går vidare och utreder följande alternativ: 

• Alternativ A: Åtgärd 14 (+18) +19 
Förslaget innebär att anlägga ny tunnel tillsammans med att skapa sekundära 
avrinningsvägar. Om Rödängs lågpunkt förses med intagsanordningar som klarar 100-
årsregnet och kopplas till den nya tunneln ser WSP inget behov av en pumpstation i detta 
scenario. 

• Alternativ B: Åtgärd 11 +18 +19 
Förslaget består i att sänka botten i Tvärån 1+2 m tillsammans med en permanent 
pumpstation på Rödäng samt att skapa sekundära avrinningsvägar.  

• Alternativ C: Åtgärd 25 (+18) +19 
Kombinationslösningen av två 1200-ledningar och en kortare sänkning av Tvärån tillsammans 
med en permanent pumpstation på Rödäng samt att skapa sekundära avrinningsvägar. 
Eventuellt kan de instängda delarna av Rödäng kopplas på 1200-ledningarna, och då behövs 
ingen pumpstation om intagsanordningarna dimensioneras för ett 100-årsregn.  

• Alternativ D: Åtgärd 26 (+18) +19  
Skapandet av en våtmark där överskottet från Tvärån leds in. Denna våtmark och 
översvämningsyta agerar som ett fördröjningsmagasin, där flödestoppen kan utjämnas. 
Utöver denna funktion är det också från våtmarken 1200-ledingarna anläggs för att leda 
överskottsflödet söderut vid högnivå. Detta gör att samma mängd vatten kan ledas bort från 
Tvärån som i alternativ C men att Tvärån i sig får inte den avtappningen direkt, utan det går 
via en våtmark. Eventuellt kan de instängda delarna av Rödäng kopplas på 1200-ledningarna, 
och då behövs ingen pumpstation. 
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2 BAKGRUND OCH SYFTE 

Bakgrunden till detta uppdrag är att Umeå drabbades av kraftiga översvämningar p.g.a. höga flöden 

och regn vid två tillfällen under hösten år 2020.  

WSPs uppdrag är att ta fram en hydraulisk modell över Tvärån samt att ta fram åtgärdsförslag för att 

minska risken för översvämningar nu och i framtiden. Uppdraget har delats upp i två delar. Del 1 har 

bestått i att ta fram en hydraulisk modell samt att kunna validera modellen utifrån de händelserna som 

har inträffat. Den delen redovisades i en separat del, och finns som bilaga 2 i denna rapport, och 

innehåller modelluppbyggnadsparametrar och antaganden. Denna del av uppdraget (föreliggande 

rapport), är att ta fram olika typer av åtgärdsförslag, för att minska risken för översvämningar vid en 

100-års-situation. Den hydrauliska modellen ska används för att ta reda på om en åtgärd kan sänka 

vattennivån i Tvärån.  

WSP ska även ta fram ett grovt tidsatt flödesschema för de olika åtgärdsförslagen som ger mest 

effekt. 

WSP har i del 1 av detta uppdrag tittat på hur Tvärån är utformad idag tillsammans med tillhörande 

avrinningsområden. En hydraulisk modell har byggts upp över Tvärån från Forslundagymnasiet och 

ner till mynningen i Umeälven. Se bilaga 2. 

I del 2 av uppdraget (föreliggande rapport) ska WSP komma fram till och utvärdera olika typer av 

åtgärdsförslag som gör att utbredningen av översvämningar eller att de negativa effekterna av dem 

minskar vid skyfall och/eller höga naturmarksflöden. En kombination av åtgärdsförslag 

rekommenderas för vidare utredning i syfte att klara av en 100-årssituation. 

Åtgärdsförslagen ska tas fram för att fungera både på lång och kort sikt. Åtgärdsförslagen på lång sikt 

(enskilda eller i olika kombinationer) är permanenta och ska ge en minskning av översvämningar. 

Åtgärdsförslagen på kort sikt ska fungera då läget är akut och kan vara temporära. 
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3 MODELL 

Den hydrauliska modellen som byggdes upp i den första delen av detta uppdrag (se bilaga 2) har 

använts som grund när olika åtgärdsförslag har simulerats. De modellparametrar som använts och 

andra antaganden redovisas i del 1 rapporten som finns i bilaga 2. Tväråns sträckning, inflödet från 

Klockarbäcken och modellens start och slutpunkt kan ses i Figur 1 

  

Figur 1. Tväråns sträckning från Piparbölesjöns utlopp och ner till Umeåälven med markering av den hydrauliska modellens 

start och slutpunkt. 
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För flera av de åtgärdsförslag som har simulerats har den hydrauliska modellen byggts om eller 

justerats för varje åtgärdsförslag. Modellen är en sammansatt modell där vattendrag och ledningsnätet 

(1D) tillsammans med avrinningsområden är ihopsatt med markytan (2D). Vattendraget, ledningsnätet 

och dess delavrinningsområden i modellen kan ses Figur 2. I Figur 3 ses Tväråns alla 

delavrinningsområden. I ett av delavrinningsområdena rinner Klockarbäcken, som finns med som ett 

inflöde till modellen.  

Den hydrauliska modellen för vattendraget Tvärån är uppbyggd med 52 st inmätta tvärsektioner och 

inmätta vattennivåer samt konstruktioner som t.ex. broar. Modellen är på en sträcka av ca 6 km. 

Broarnas nummer (namn) och placering visas i Figur 4 - Figur 6. För mer detaljer gällande den 

hydrauliska modellen, se bilaga 2. 

 

 

Figur 2: Vattendraget tillsammans med ledningsnätet och kopplade delavrinningsområden i modellen. 
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Klockarbäckens avrinningsområde är ett delavrinningsområde till Tvärån. Klockarbäcken rinner in i 

Tvärån strax uppströms Rödäng och Västerslätt. Klockarbäckens avrinningsområde har sjöprocenten 

0% medan Tvärån har sjöprocent på 1,7 % (enligt vattenwebb). Prästsjön är en del av Klockarbäckens 

avrinningsområde men eftersom sjön rinner till Klockarbäcken längre ner i systemet och att det enbart 

är en liten area som kommer till sjön som i sin tur mynnar ut i Klockarbäcken så approximeras 

sjöprocenten rent modelltekniskt till att vara 0 % (enligt vattenwebb).  

 

Figur 3: Tväråns avrinningsområden uppdelat på fem delavrinningsområden. 

Tvärån 

Klockarbäcken 

Piparbölessjön 
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Figur 4: Broarnas placering och nummer. 
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Figur 5: Broarnas placering och nummer. 
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Figur 6: Broarnas placering och nummer. Förutom 2480-147-1 som är en trappa. 

Flödet som har analyserats är november-situationen, alltså det flöde i Tvärån och det regn som inföll 

den 2–3 november 2020. Eftersom det inte fanns någon mätning i Tvärån under 2020 och det inte 

finns något sätt att veta hur mycket grenar och andra främmande föremål som fanns i vattendraget 

och påverkade nivåerna kan man inte vara helt säker på exakt vilka nivåer som uppkom. Därför kan 

inte heller modellen anses vara 100 % tillförlitlig när det kommer till exakta nivåer. WSP har med 

hänsyn till detta inte tittat på specifika nivåer för åtgärdsförslagen utan har fokuserat på att se vilka 

skillnader i nivå som åtgärderna ger upphov till.  

Bestämmande sektioner är t.ex. broar, smala passager, stora höjdskillnader, dämningar m.m. Tas en 

bestämmande sektion bort i ett vattendrag så är det vanligt att en ny bestämmande sektion identifieras 

uppåt i systemet. En dämmande sektion kan dämma mycket (stor förändring på en kort sträcka) eller 

lite (inte så stor ökning på kort sträcka). 
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4 TVÄRÅN 

Under hösten 2021 har Tvärån undersökts genom t.ex. platsbesök för att se hur Tvärån rör sig, vilka 

flaskhalsar som finns, dämmen, broar m.m. se Figur 7 - Figur 12. Allt för att förstå Tvärån bättre och 

för att kunna ta fram olika åtgärdsförslag som minskar både vattennivån i Tvärån och risken för 

översvämningar.  

 

Figur 7: Bild på Tvärån vid GC-bro uppströms Backenvägen som förbinder Västerslätt och Rödäng. Foto:WSP 

 

Figur 8: Bild på Tvärån tagen från GC-bron, i Figur 7, i uppströmsriktningen. Foto: WSP. 
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Figur 9: Bild på Tvärån mellan Rödäng och Västerslätt. Foto: WSP. 

 

Figur 10: Bild på Tvärån mellan Rödäng och Västerslätt. Foto: WSP. 
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Figur 11: Bild på Tvärån där Industrivägen gick över vattendraget med en rörbro. Rörbron togs bort i november år 2020 Foto: 
WSP 

 

Figur 12: Bild på Tvärån strax uppströms där Industrivägen gick över vattendraget med en rörbro. Rörbron togs bort i november 

år 2020 Foto: WSP. 
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En vattennivåmätare har satts upp av Umeå kommun under bro 2480-133-1. Den uppmätta 

vattennivån har använts för att verifiera modellen. WSP har även utgått från de uppmätta värdena för 

att kunna ställa in modellen samt att tillsammans med SMHI:s prognosdata (nederbörd) göra 

vattennivåprognoser. Mätaren syns i Figur 13 och dess läge framgår av Figur 14. Med dessa 

uppmätta data kan man justera modellen för att i framtiden t.ex. kunna använda den för att ta fram 

prognoser som kan hjälpa kommunen att få en förvarning om när flödena och nivåerna ökar kraftigt. 

 

Figur 13: Umeå kommuns nivåmätare vid Rödäng, placering framgår i Figur 14. 

 

Figur 14: Läget för kommunens nivåmätare 
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5 HUR PÅVERKAS RÖDÄNG OCH VÄSTERSLÄTT 
AV TVÄRÅN  

Tvärån har runnit i samma sträckning redan innan man exploaterade Rödäng och innan man byggde 

ut och förtätade på Västerslätt. Det finns även dokumenterat att det förekommit både höga flöden i 

Tvärån samt översvämningar på fastigheter (se bilaga 2 och Figur 15 som är ett utdrag ur den 

rapporten). Piparbölesjön och dess avrinningsområde bidrar till de höga flödena i Tvärån. Sjön gör 

dock att systemet blir trögare.  

 
Figur 15: I bilden visas uppmätta vattennivåer vid olika platser i Tvärån vid olika tidpunkter. Även flödet vid samma tidpunkt är 
dokumenterat. I bilden framgår att hög dygnmedelvattenföring har inträffat -65, -67 samt -73. 2 nov 2020 var 
dygnsmedelvattenföringen 5,4 m3/s enligt SMHI. Dokument från Vakins arkiv, levererat av Petter Walan 2021 

Ett vattendrag där avrinningsområdet består av en stor sjö, är sjöprocenten hög. Ju högre sjöprocent 

desto mer utdragen blir flödestoppen, dvs att flödet stiger långsamt och sjunker undan långsamt.  

Vid regn i avrinningsområdena uppströms Tvärån vid Rödäng ger hårdgjord mark en snabb begränsad 

flödestopp, men den absoluta merparten av avrinningsområdena är naturmark som ger en ganska 

liten topp vid enskilda regnhändelser. Den stora flödestoppen kommer efter långa perioder med 

mycket regn. 

Det finns delar av Rödäng och Västerslätt som översvämmas när Tvärån har höga nivåer, även om 

det inte kommer något regn den dagen. Detta beror på att det är mättat i marken och nivåerna i 

Tvärån stiger så mycket att Tvärån bräddar över sina kanter.  

Dagvattennäten på Rödäng och Västerslätt leds ut till Tvärån, och när Tvärån har höga nivåer står 

ledningarna dämda. De dämda ledningarna har inte samma kapacitet som vid normalnivå i Tvärån. 

Om det kommer ett regn som ledningarna inte har kapacitet att leda bort ansamlas vattnet i lokala 

lågpunkter på marken och på fastigheter istället för att ledas vidare på ytan mot Tvärån i de instänga 

områdena. Det finns ett stort instängt område på Rödäng och några mindre utspridda över både 

Rödäng och Västerslätt. 
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Att valla in Tvärån för att förebygga översvämningar är inte en lösning i sig självt, eftersom 

dagvattenledningarna agerar som kommunicerande kärl som gör att vatten ”rinner in” från Tvärån 

under vallarna och skapar översvämningar inne i bostadsområdena. Detta sker inom områden där 

marknivån är lägre än Tväråns nivå. Det blir alltså exakt samma nivå på båda sidor av vallen, om inte 

varenda dagvattenledning proppas.  För att Tvärån inte ska översvämma områdena bör vattennivån 

inte gå över nivån +9,8 m på sträckan mellan Rödäng och Västerslätt. 

Eftersom delar av bostadsområdena ligger lägre än Tväråns bankar idag så finns det heller inget sätt 

för översvämmat vatten på bostadsområdena att ta sig någon annanstans, det fastnar i lågpunkten 

och kan först rinna iväg (via rännstensbrunnar och dagvattenledningar) när Tväråns nivå sjunker 

undan.  

En visualisering av hur dagvattennätet sammanbinder bostadsområdena med Tvärån återfinns som 

Figur 16 och hur översvämningar skapas till följd av höga naturmarksflöden återfinns som Figur 17.  

Normal nivå 

 

Figur 16. En visualisering av Tvärån och intilliggande bostadsområden vid normal nivå. Vid normal nivå i Tvärån utan regn sker 
inga översvämningar, men Tvärån dämmer upp en bit i dagvattennätet eftersom dagvattennätets utlopp ligger helt eller delvis 
under vattennivån.  

 

Högnivå i Tvärån 

 

Figur 17. Vid höga naturmarksflöden kommer nivån i Tvärån att stiga vilket dels orsakar 

översvämningar på grund av att Tvärån svämmar över direkt till omkringliggande områden dels 

indirekt genom dagvattennätet till alla områden vars marknivå är lägre än Tväråns nivå. Dessa 

översvämningar sker helt utan regn vid översvämningstillfället.  
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6 HUR PÅVERKAS RÖDÄNG OCH VÄSTERSLÄTT 
VID KRAFTIGA REGN  

Vid normal vattenföring i Tvärån klarar dagvattennätet i bostadsområdena ungefär av ett 10-årsregn, 

alltså ett regn som rent statistiskt uppkommer endast en gång på tio år.  

När det kommer regn större än 10-årsregn (alltså 11-årsregn, 100-årsregn, ”Gävleregn” eller 

”Köpenhamnsregn”) så kan inte rännstensbrunnarna och dagvattenledningarna hantera det extra 

vattnet, utöver 10-årsregnet, och vattnet stannar kvar på ytan istället för att ledas ner under mark.  

6.1 LÅGPUNKTER 

Rödäng är byggt i en lågpunkt, vilket betyder att flera byggnader ligger lägre än omgivande mark. Tex 

lägre än Tvärån. Det innebär att om det kommer ett större regn kan inte vattnet rinna vidare någon 

annanstans, utan det fastnar i lågpunkterna vid bostadsområdet. Vattnet blir då stående runt 

byggnader och orsakar skador. Även på Västerslätt finns instängda områden där vatten fastnar när 

dagvattennätet går fullt.  

6.2 LEDNINGSKAPACITET 

Vid höga nivåer i Tvärån minskar ledningarnas kapacitet, vilket innebär att översvämningsproblematik 

orsakas vid vanligare regn än 10-årsregn. Ju högre flöde i Tvärån, kommer desto vanligare regn 

skapa översvämningar.  

En visualisering av hur skyfall skapar översvämningar inom bostadsområdena återfinns som Figur 18.  

Stort regn 

 

Figur 18. Vid ett stort regn kan inte dagvattennätet avleda allt regnvatten. När dagvattenledningarna går fulla kommer 
överskridande volymer att ”fastna” på ytan, och eftersom det inte finns några säkra sekundära avrinningsvägar kan vattnet inte 

rinna på ytan till ån, utan kommer ansamlas i lågpunkter i bostadsområdena. Dessa översvämningar sker varje gång det 
kommer ett regn som är mer intensivt än vad dagvattennätet klarar, även om det är lågnivå i Tvärån. Vid en kombination av 
regn och höga nivåer blir det ännu lättare översvämning. 
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7 ÅTGÄRDSUTREDNING 

I föreliggande utredning har uppgiften varit att arbeta fram och utreda olika åtgärdsförslag som ska 

minska risken för översvämningar. Åtgärdsförslagen ska minska utbredningen av översvämningar 

och/eller se till att fastigheter inte tar skada vid översvämningar.  

WSP har arbetat fram 26 åtgärdsförslag, vissa fokuserar på att sänka nivån i vattendraget och andra 

på att regn som faller på ytan inte ska orsaka skada inom bostadsområdena. Åtgärderna har valts 

fram i dialog med de problem driften på Gator och Parker på Umeå kommun upplevde under hösten 

2020 samt de åtgärder WSP tror skulle kunna göra skillnad baserat på vattendragets utformning och 

simulerade trycklinjer som visar flaskhalsar, översvämningsområden med mera. Alla åtgärdsförslagen 

som är presenterade nedan är framtagna för att minska översvämningarna på Rödäng och Västerslätt, 

genomförbarheten har inte undersökts. 

7.1 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1 

I åtgärdsförslag 1 har broarna 2480-132-1 och 2480-133-1 tagits bort från modellen. D.v.s. vid infarten 

till Rödäng från Blå vägen. 

 

Figur 19: De gula pilarna visar placeringen av de broarna som tas bort i modellen. 
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7.2 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 2 

I åtgärdsförslag 2 har bron 24-1307-1, på Blå vägen, tagits bort från modellen. 

 

Figur 20: De gula pilarna visar placeringen av den bro som tas bort i modellen. 

7.3 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 3 

I åtgärdsförslag 3 har bron 2480-65-1, på Storgatan, tagits bort från modellen. 

 

Figur 21: De gula pilarna visar placeringen av den broarna som tas bort i modellen. 
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7.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 4 

I åtgärdsförslag 4 har broarna 2480-15-1 (bilbro) och 2480-16-1 (GC-bro), på Bollplansgatan, tagits 

bort från modellen.  

 

Figur 22: De gula pilarna visar placeringen av de broarna som tas bort i modellen. 

7.5 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 5 

I åtgärdsförslag 5 har en strypning av flödet skapats för att fördröja vattnet på åkermark uppströms 

bostadsområdena. En kulvert med dimensionen 1000 mm har placerats i passagen under den tidigare 

järnvägsbanken för att se vad som sker när det blir en strypning på denna plats. 

 

Figur 23: Markering där kulverten är placerad under järnvägen. 
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7.6 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 6 

I åtgärdsförslag 6 har vattendraget grävts ur på sträckan mellan Industrivägen och bro 2480-118-1.  

 

Figur 24: Den röda linjen visar sträckan som har grävts om.  

7.7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 7 

I åtgärdsförslag 7 har en kulvert med dimensionen 1200 mm lagts in för att leda vattnet från nod 

DUT372 och med ett utlopp vid nod DUT193. Finns möjlighet att de kan anläggs med styrd borrning.  

 

Figur 25: Den röda linjen visar kulvertens dragning i modellen. 
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7.8 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 8 

I åtgärdsförslag 8 har en kulvert med dimensionen 1200 mm lagts in för att leda vattnet från nod 

DUT224 och med ett utlopp vid nod DUT193. Finns möjlighet att de kan anläggs med styrd borrning 

 

Figur 26: Den röda linjen visar kulvertens dragning i modellen. 

7.9 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 9 

I åtgärdsförslag 9 har vattendraget breddats mellan bro 2480-65-1 (Storgatan) och bro 2480-66-1 

(Kvarndammen). 

 

Figur 27: Den röda linjen visar på vilken sträcken som har breddats. 
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7.10 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 10 

I åtgärdsförslag 10 har botten sänkts mellan Industrivägen och fram till bro 2480-66-1 med 1 m (en 

sträcka om ca 2 km). 

 

Figur 28: Den röda linjen visar på vilken sträcka som har grävts ur med 1 m. 
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7.11 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 11 

I åtgärdsförslag 11 har botten sänkts mellan Industrivägen och fram till bro 2480-66-1 med 1 m på 

första sträckan (ca 800 m) och 2 m på andra sträckan (ca 1200 m).  

 

Figur 29: Den röda linjen visar på vilken sträcka som har grävts ur med 1 m och den lila linjen visar vilken sträcka som har 

grävts ur 2 m. 
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7.12 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 12 

I åtgärdsförslag 12 har bro 2480-59-1, på Rödängsvägen, tagits bort från modellen. 

 

Figur 30: Den gula pilen visar vart den borttagna bron är placerad. 

7.13 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 13 

I åtgärdsförslag 13 har broarna 2480-59-1, 2480-132-1, 2480-133-1, 24-1307-1, 2480-65-1, 2480-15-1 

och 2480-16-1 tagits bort.  

 

Figur 31: De gula pilarna visar var de borttagna broarna är placerade. 
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7.14 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 14 

I åtgärdsförslag 14 har en stor kulvert med dimensionen 2*2 m (tunnel) lagts in mellan nod DUT224 

och DUT193. Detta är en utveckling av åtgärdsförslag 8. 

 

Figur 32: Den röda linjen visar dragningen av tunneln i modellen. 
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7.15 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 15 

Åtgärdsförslag 15 är ett teoretiskt förslag som innebär att lösa in de hus som är byggda i en lågpunkt 

på delar av Rödäng, eller tillåt översvämningar vid stora regn. Detta gäller de fastigheter som inte 

klaras trots en sänkning av vattennivån i Tvärån.  

 

Figur 33: Terrängmodell samt lågpunkter på Rödäng när ledningsnätet inte har möjlighet att leda undan vattnet. Områden där 
vatten är stående är lågpunkter. Fastigheter inom dessa områden är i riskzonen för skador på grund av vatten runt 
byggnaderna. Bild tagen från Scalgo Live. 

7.16 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 16  

I åtgärdsförslag 16 föreslås att identifiera de områden på Rödäng som är riskområden och som 

riskerar att översvämmas. I dessa områden behöver höjdsättningen förändras genom tex. påla/lyft upp 

marken. Syftet är alltså att göra om en eller flera gropar till kullar. WSP har inte gjort några vidare 

beräkningar eller analyser i detta förslag.  

  



 

 

 
10318593 •  Tvärån hydraulisk utredning och åtgärdsförslag  | 32   

 

7.17 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 17 

Västra länken sammanbinder Klockarbäckens handelsområde/industriområde och älven. Längs med 

vägen ser WSP en möjlighet att lägga en ledning som inte används vid normalflöde utan kan hantera 

ett extra flöde (nödavledning) från Klockarbäcken så fort vattenföringen stiger över det normala. Detta 

är åtgärdsförslag 17, och är utanför modellen och är därför inte modellerat.  

 

Figur 34: Den röda linjen visar på var man kan leda vatten från Klockarbäcken vid högflöde längs med vägen och ut i Umeälven. 

 

 

Figur 35: Höjdprofil för den sträckan som visas i Figur 34 som ett rött streck. 
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7.18 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 18 

I åtgärdsförslag 18 föreslås en permanent pumpstation, dimensionerad för 100-årsregn, i det 

instängda området på Rödäng. Detta åtgärdsförslag är inte praktiskt utrett med lägen för 

pumpstationen eller eventuell omläggning av ledningsnät för att pumpstationen ska kunna hålla undan 

nivåerna i hela det instängda området.  

 

Figur 36. Det instängda områdets gränser utgörs ungefär av röd linje, det är vattnet som stängs inne i detta område som måste 
pumpas bort. En pumpstation för dagvatten kan anläggas inom grön cirkel (två olika möjliga förslag som gula cirklar). Vattnet  

pumpas över högpunkten till Tvärån.  
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7.19 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 19 

I åtgärdsförslag 19 skapas säkra sekundära avrinningsvägar genom att ändra höjder på allmän 

platsmark (vägar, parker, naturmark). Högpunkter på vägar och i parker tas bort för att vatten ska 

kunna rinna naturligt på ytan bort från byggnader och ner i Tvärån. Förslaget innefattar inte området 

markerat i Figur 36 då det inte är fysiskt möjligt med sekundär avrinning till Tvärån p.g.a. 

höjdsättningen. Detta åtgärdsförslag är teoretiskt och exakt vilka vägar som måste ändras och om 

vissa höjningar av vägar kan ersättas med strategiskt utplacerade vallar är inte utrett.   

 

Figur 37: De blå-gröna pilarna i figuren visar var man kan skapa säkra sekundära rinnvägar för att få bort vattnet från Rödäng 
och Västerslätt. Den runda cirkeln elliptiska markeringen visar på var man bör sänka marken och skapa översvämningsyta. 
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7.20 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 20 

I åtgärdsförslag 20 föreslås att det ska skapas mer fördröjning uppströms som nyttjas vid höga nivåer i 

dagvattennätet på Rödäng, det är inte modellerat utan endast utrett i Scalgo.  

 

Figur 38: Exempel på tre fördröjningsmagasin i Tvärån, uppströms bostadsområdena. Analys gjord i Scalgo. 
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7.21 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 21 

I åtgärdsförslag 21 föreslås att man inte vidtar några åtgärder utan ”enbart” löser situationen akut varje 

gång med vallning och tillfällig proppning samt pumpning vid ett eventuellt samtidigt regn.  

 

Figur 39. Exempelbild ur handlingsplanen för akuta åtgärder, som visar olika höjd på vallar längs Tvärån som ska byggas om 

alla dagvattenledningar proppas.  

7.22 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 22 

I åtgärdsförslag 22 föreslås att Tvärån återställs till hur den såg ut innan det slammade igen. Vid 

grävandet i november 2020 upplevdes det att ungefär 50 cm bestod av slam. Åtgärdsförslaget innebär 

att ta bort ca 50 cm i varje tvärsektion samt att även buskar tas bort i bäckfåran. 
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7.23 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 23 

I åtgärdsförslag 23 föreslås att ett nytt bräddutlopp dras mellan Kvarndammen och småbåtshamnen, 

som vid höga flöden kan leda en del av vattnet direkt ut i älven. Tre olika platser för ett bräddutlopp 

har simulerats.  

 

 

 

Figur 40: De tre figurerna visar de tre alternativ (åtgärdsförslag 23a, b och c) som har simulerats gällande ett nödutlopp till 
småbåtshamnen i Umeälven. 
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7.24 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 24 

Åtgärdsförslag 24 innebär en kombination av åtgärdsförslag 6 och åtgärdsförslag 7 simulerats. Bredda 

vattendraget på en kort sträcka samt lägga in två 1200-ledningar. 

 

Figur 41: De röda linjerna visar de två kulvertarna i modellen samt den lila linjen som visar vilken sträcka som har grävts ur. 
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7.25 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 25 

I åtgärdsförslag 25 har en kombination av åtgärdsförslag 6 och åtgärdsförslag 8 som simulerats. 

Bredda vattendraget på en kort sträcka samt lägga in två 1200-ledningar. 

 

Figur 42: De röda linjerna visar de två kulvertarna i modellen samt den lila linjen som visar vilken sträcka som har grävts ur. 
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7.26 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 26 

I åtgärdsförslag 26 har en fördröjningsdamm/våtmark skapats mellan Rödberget och Tvärån. Tväråns 

vatten ska kunna brädda över till Våtmarken vid höga flöden och då ledas vidare via två 1200-

ledningar som släpper vattnet i Umeälven eller strax ovan Kvarndammen.  

 

Figur 43: En intilliggande våtmark bredvid Tvärån (sammankopplade med ett överfall) med två stycken 1200-ledningar som 

leder bort vattnet från våtmarken. Ledningarna och våtmarken är schematiskt representerade som tre pilar (rosa överfall och 
gröna ledningar) och det turkosa strecket ger en ungefärlig utbredning av våtmarken i plan. 
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8 RESULTAT 

WSP har tagit fram 26 st olika åtgärdsförslag med ambitionen att minska risken för översvämningar 

och konsekvensen av översvämningar för bostadsområdena på Rödäng och Västerslätt. En del av 

förslagen har simulerats med den framtagna hydrauliska modellen. Dessa är åtgärdsförslag 1–14 och 

23–26. De övriga åtgärdsförslagen har tagits fram utifrån andra aspekter men syftet är detsamma: 

minskade översvämningar.  

8.1 RESULTAT FRÅN DE SIMULERADE ÅTGÄRDSFÖRSLAGEN 

En sammanställning har gjorts i Tabell 1 över de förändrade vattennivåerna i Tvärån mellan Rödäng 

och Västerslätt för de åtgärdsförslag som har simulerats med den hydrauliska modellen. 

Tabell 1: Sänkning av vattennivån på sträckan mellan Rödäng och Västerslätt, vid simulerade åtgärdsförslag.  

I bilaga 1 syns resultatet vid varje åtgärd i profil. 

  
Sänkning av 
vattennivån   

Sänkning av 
vattennivån 

Åtgärdsförslag 1 2–5 cm  Åtgärdsförslag 10  50–60 cm 

Åtgärdsförslag 2  2–5 cm  Åtgärdsförslag 11   80–120 cm 

Åtgärdsförslag 3  2–5 cm  Åtgärdsförslag 12  2–5 cm 

Åtgärdsförslag 4  2–6 cm  Åtgärdsförslag 13 2–5 cm 

Åtgärdsförslag 5 0 cm  Åtgärdsförslag 14  Ca 1 m vid inloppet 

Åtgärdsförslag 6  8–10 cm  Åtgärdsförslag 23  0 cm 

Åtgärdsförslag 7  10–20 cm  Åtgärdsförslag 24  10–30 cm 

Åtgärdsförslag 8  20–30 cm  Åtgärdsförslag 25  Ca 50 cm 

Åtgärdsförslag 9  10–20 cm  Åtgärdsförslag 26  40–60 cm 

8.1.1 Kommentarer till en del av de simulerade åtgärdsförslagen 

• Åtgärdsförslag 5 (strypning) ger ingen skillnad i vattennivå i Tvärån mellan Rödäng och 

Västerslätt. Men uppströms järnvägen dämmer vattnet upp och översvämmar stora delar av 

industriområdet samt åkermark. För att enbart översvämma åkermark behöver man bygga en 

vall mot industrisidan av Tvärån. 

 
Figur 44: Vattenutbredning vid en strypning av flödet under järnvägen. 
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• Åtgärdsförslag 10 och 11 (sänkning av botten 1 m resp. 1 och 2 m) sänker botten på 

vattendraget mellan bostadsområdena. 

Detta innebär, om inte dagvattenutloppen i Tvärån korrigeras, att de hamnar 1 respektive 2 m 

högre än åns botten jämfört med idag. Detta har positiva och negativa effekter. De kommer på 

många ställen att bli synliga i åns slänt. Det kommer sannolikt att påverka intrycket av att 

vattendraget är naturligt om inte åtgärder vidtas. Det kan bli problem med erosion i slänten 

mellan utloppet och vattennivån som kan kräva åtgärder. Eftersom mottrycket från Tvärån 

kommer bli mindre kommer dock dagvattenledningarna att få högre kapacitet än vad de har 

idag.  

 

• Åtgärdsförlag 14 (tunnel): förslaget att bygga en tunnel som är minst 2x2 m i diameter. I 

modellen har samma sträckning som i åtgärdsförslag 8 använts för att se om det gav någon 

effekt över huvud taget. Förslaget att bygga en tunnel började att utredas redan på 70-talet. 

Det gjordes flera utredningar i samband med att man ville bygga ett stort villaområde på 

Rödäng och hade haft höga flöden i Tvärån där en del fastigheter på Västerslätt 

översvämmats. Västerslätt ligger högre än Rödäng. 

Om man väljer att gå vidare med det här förslaget behöver man titta på vilken sträckning som 

är bäst ur flera olika infallsvinklar. Tidigare (70-talet) tittade man på att dra en bergtunnel från 

Tvärån vid Rödberget och ner till Umeälven. 

Om man bygger en tunnel mellan Tvärån och Umeälven är det ett alternativ att även koppla 

dagvattenledningar från Rödäng till tunneln för att minska risken för översvämningar i 

lågpunkterna på Rödäng vid skyfall. Dagvattenintagen ska vara dimensionerade för ett 100-

års-regn. 

 

• Åtgärdsförslag 26 (Våtmark): I åtgärdsförslag 26 föreslår vi att man bygger en våtmark 

mellan Rödberget och Tvärån där Tvärån kan brädda ut vid höga flödessituationer. Denna 

våtmark behöver konstrueras och dimensioneras på ett sådant sätt att man inte förvärrar 

situationen. Våtmarkens brister är att om den blir full så kan den brädda över sina kanter och 

orsaka okontrollerad översvämning. Det är svårt att dimensionera en fördröjningsyta för alla 

olika typer av flödessituationer. Det kan vara så att våtmarkens reglervolym inte alltid hinner 

tömmas innan nästa situation kommer. En risk är att våtmarken är full när nästa flödestopp 

kommer. Denna våtmark behöver ha höga kanter mot Rödängs bostadsområde men lägre 

kanter mot Tvärån, för att minska risken för okontrollerad översvämning. 

8.2 RESULTAT FRÅN ÅTGÄRDSFÖRSLAGEN UTAN SIMULERING 

Åtgärdsförslag 15 – 22 har inte simulerats med den hydrauliska modellen utan är framtagna som 

möjliga åtgärder för att minska risken att fastigheter översvämmas och/eller effekterna av en sådan 

översvämning. 

• Åtgärdsförslag 15 (lösa in hus eller tillåta översvämning): Detta är ett teoretiskt förslag 

som inte bedöms som sannolikt. Eftersom Rödäng är ett instängt område kommer det, utöver 

stora åtgärder för att sänka nivåerna i ån, krävas mycket resurser för att leda bort allt vatten 

som fastnar i lågpunkten när dagvattenledningarna inte kan leda undan vattnet. Detta sker 

alltså när det faller ett regn med större återkomsttid än 10 år samt vid mindre regn som 

sammanfaller med ett högt naturmarksflöde i Tvärån. Med tanke på att området är byggt på ett 

ofördelaktigt sätt och att det kommer gå åt mycket resurser för att förhindra översvämningar, 

har denna åtgärd lagts in som ett alternativ till att genomföra de dyra åtgärderna som en 

tunnel eller pumpstation innebär. Vid väg- och järnvägsprojekt är det inte ovanligt att lösa in 

hus som är i vägen för den nya tänkta sträckningen, och med tanke på det har WSP med 
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förslaget att antingen tillåta översvämningar i det instängda området eller att lösa in husen, 

eftersom de inte är bygga på ett långsiktigt hållbart sätt. Detta förslag kräver flera djupgående 

utredningar. 

 

• Åtgärdsförslag 16 (Identifiera riskområden och ändra höjdsättning): Är ett scenario där 

man skapar en framtidssäkrad höjdsättning med hus 50 cm över gata, och en gata som lutar 

mot vattendraget. Detta innebär för Rödäng, som ligger lågt, att man för hela det instängda 

området måste höja marken och byggnaderna, eventuellt genom pålning, för att säkerställa att 

vatten som inte kan ledas bort i dagvattennätet leds bort på ytan utan att orsaka skada på 

enskild egendom. 

 

• Åtgärdsförslag 17 (Nödavledning): Förslaget är att man bygger en ledning längs med norra 

länken för att kunna avleda flödestoppar i Klockarbäcken ner till Umeälven. Denna åtgärd är 

enbart ett komplement till andra åtgärder och kommer inte enskilt att sänka nivån i Tvärån. 

Om åtgärd 17 utreds vidare måste följande undersökas: 

o Det finns hög- och lågpunkter på sträckan, men generellt är marken är relativt flack. 

Eftersom höjdskillnaden är några meter, är det litet i förhållande till avståndet till älven   

(ca 1 km) vilket innebär att det kommer krävas låg lutning på torrfårans botten för att leda 

vattnet mot älven. Eftersom marken är så flack kommer även höjdskillnaden mellan 

dikesbotten och omgivande mark att bli större ju närmre älven vi kommer på den flacka 

kilometern.  

o Var och hur ska toppflödet avledas, alltså var den nya ledningen inlopp ska vara. Ska 

inloppet vara vid bäcken inom handelsområdet eller ska det avledas från sjön, med 

antagandet att höga nivåer i Klockarbäcken sker samtidigt som höga nivåer i sjön? Det 

måste i så fall också utredas.  

 

• Åtgärdsförslag 18: (Pumpstation) För att klara av att få bort vattnet från de instängda 

områdena på Rödäng behöver man anlägga en permanent pumpstation. Detta behöver ske 

även om nivån i Tvärån sänks eftersom regn större än 10-årsregn skapar översvämning 

oavsett nivå i ån.  

Detta är endast aktuellt för de delar av Rödäng som ligger så pass lågt att det inte med 

sekundära avrinningsvägar (se nästa kapitel) går att leda vattnet vid stora regn till Tvärån. 

Området ligger så lågt att om man skulle göra ett dike eller ränndal från lågpunkten ner till 

vattendraget skulle utloppet vara så lågt att vattendraget i sig skulle ”svämma över” in i 

avrinningsvägen. För detta lågt belägna område på Rödäng krävs därför en pumpstation som 

lyfter över det vatten dagvattennätet inte kan leda till Tvärån över högpunkten till Tvärån på 

andra sidan. Om målsättningen är att ingen skada ska ske vid 100-årsregn måste 

pumpstationen dimensioneras för de flöden som uppstår för avrinningsområdet vid 100-

årsregn.  

För dessa lågt belägna delar av Rödäng är en pumpstation ett krav för att inte få 

översvämningar från regn större än ett 10-årsregn såvida det inte  

o Skapas en ny (stor) tunnel eller ledning under Rödäng till vilken dagvatten från ytan kan 

kopplas eller 

o hela bostadsområdets höjdsättning korrigeras till att ligga över områdets gator (som ska 

ligga över Tvärån).   
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• Åtgärdsförslag 19: (Sekundära avrinningsvägar) Man behöver skapa ytliga sekundära 

rinnvägar, det är möjligt (och måste ske) på hela Västerslätt samt stora delar av Rödäng. På 

Väststerslätt bör man sänka ner b.la. parkmark för att använda som översvämningsyta. Man 

bör även skapa rinnvägar så att man leder vattnet från lågpunkterna till en punkt eller ett 

område där det antingen leds vidare i systemet eller där översvämningen inte orsakar 

problem.  

På Rödäng behöver man försöka leda vattnet till Tvärån utan att skapa vägar för vattnet i 

Tvärån att rinna bakåt in i bostadsområdet. En ytterligare analys behöver göras för att 

undersöka om man kan använda sig av Rödängsvägen för att leda ut vattnet och att det sedan 

får rinna på vägen ner till Rödängsbron innan det når Tvärån. 

 

För att avleda ett regn som ej kan hanteras av dagvattennätet krävs omfattande förändringar 

av höjder. Detta innebär t.ex. att vissa gator måste ändra höjdsättning på långa sträckor och 

att grönområden i och vid bostadsområdena sänks under gatunivå. Det måste också bildas 

”låga fåror” i grönområdet mellan vattendraget och de intilliggande vägarna som kan släppa ut 

vatten som är instängt på vägarna ut till Tvärån, Dessa fåror måste placeras med hänsyn till 

nivån i Tvärån så att naturmarksflödet inte svämmar över på gatorna.  

 

Om översvämningar vid 100-årsregn ska undvikas är att skapa sekundära rinnvägar ett 

måste för hela området utom det instängda området på Rödäng där det ej är fysiskt möjligt på 

grund av höjdsättningen. Om inte ytan modelleras om kommer det uppstå översvämningar vid 

regn som överstiger det som dagvattennätet har kapacitet för. 

 

• Åtgärdsförslag 20: (fördröjning) Att skapa fördröjningar högre upp i systemet ger inte någon 

bra effekt vid höga naturmarksflöden. Då är det blött i markerna och fördröjningsmagasinen 

fyllda. Denna åtgärd kan ge effekt vid kraftiga regn för att kapa den värsta flödestoppen så 

länge magasinen inte redan är fulla. Detta åtgärdsförslag kräver ytterligare utredningar, t.ex. 

naturvärdesinventeringar.  

 

• Åtgärdsförslag 21: (Akuta åtgärder) Om man inte gör några som helst åtgärder behöver 

man vara beredd varje år vid framförallt vårfloden på våren orsakad av snösmältning och höst-

flödena på hösten då det har regnat under en lång tid och stora naturmarksflöden skapas. Vid 

en akut situation är det proppning av dagvattennätet som behövs tillsammans med invallning 

av Tvärån mellan Rödäng och Västerslätt. Om det kommer ett samtida regn behövs dessutom 

pumpning.  

 

• Åtgärdsförslag 22: (Återställning) Vid grävande i Tvärån upplevde man att ungefär 50 cm 

av tvärsektionen bestod av slam och sediment. Vilket skulle kunna betyda att det har rasat in 

med åren. Man bör utreda ifall man kan gräva ut ca 50 cm för att återskapa Tvärån till 

befintligt skick. Detta skulle kunna ge en sänkning av vattennivån med ca 50 cm. Detta har 

dock inte simulerats men borde ge effekter som är mellan dagens nivåer och de modellerade i 

åtgärdsförslag 11. 

  



 

 

 
10318593 •  Tvärån hydraulisk utredning och åtgärdsförslag  | 45   

8.3 ALTERNATIV PLACERING ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Även om förslagen i sig inte är undersökta i detalj och behöver optimeras och detaljprojekteras så är 

deras läge relativt låst. Umeå kommun har dock undrat om Åtgärdsförslag 26 (Våtmark) skulle 

kunna byta läge till att sammanfalla med den våtmark som finns idag utan större funktion norr om 

banvallen. Detta måste utredas vidare, men det skulle eventuellt kunna vara möjligt. Som minst måste 

följande åtgärder vidtas:  

1. Valla in mot Västerslätts industriområde (för att undvika resultatet av åtgärd 5, se ovan). 

2. Leda om Klockarbäcken så att den åter går norr om banvallen, innebär ny kulvert till gammal 

bäckfåra 

3. Leda om överskottsflödet från Tvärån högre upp i systemet, så att även Tväråns vatten leds in 

till våtmarken vid höga flöden. Fler utredningar måste göras för att se till att både vattennivån 

vid lågnivå i ån idag bibehålls men att nivåminskningen vid högnivå blir detsamma som 

åtgärdsförslag 26 som det är modellerat. WSP tror att det blir svårt att få till både och, 

antingen kommer lågnivån i Tvärån nedströms också att minska eller så kommer effekten vid 

höga flöden inte vara lika stor nedströms.  

4. Förändra höjdsättning för att skapa en effektiv fördröjning 

 

9 JÄMFÖRELSEMATRIS  

För att belysa att varje åtgärdsförslag har fler aspekter och konsekvenser än bara den hydrauliska 

nivåskillnaden har en jämförelsematris tagits fram. Den belyser inte alla konsekvenser som finns med 

olika åtgärder, men tanken är att den ska ge en inblick i vilka effekter åtgärderna skulle få, dels på 

översvämningssituationen, dels i övrigt för kommunen och dess invånare. Olika områden som belyses 

är kostnad, tid, miljö, intressen, miljöjuridisk process, arbetsmiljö, grundvattennivå och parkkvaliteter.   

Denna matris levereras som bilaga 3. Matrisen är en värdering som är gjord av olika experter inom 

både WSP och kommunen. Jämförelsematrisen som den ser ut vid leveransen av denna rapport är ett 

påbörjat projekt.  

De 26 åtgärdsförslag som tagits fram har värderats först utifrån huruvida de är effektiva i att förhindra 

skador vid kommande skyfall och/eller högnivå i Tvärån. Denna bedömning har lagt dem i någon av 

de fyra flikarna: Långsiktiga åtgärder, Åtgärder med medelstor effekt och tidshorisont, Akuta åtgärder 

eller Åtgärder med låg effekt. Åtgärderna med låg effekt har inte utvärderats på något annat sätt. De 

18 åtgärder som bedöms ha tillräcklig effekt för att kvalificera till någon av de andra tre flikarna har 

gåtts igenom för att påbörja värderingen i de övriga aspekterna.  

Jämförelsematrisen är inte i sig ett underlag för beslut, utan ett komplement till ett beslutsunderlag om 

fortsatt utredning av de olika åtgärdsförslagen. När åtgärdsförslag väljs ut för vidare förstudier, kan 

åtgärdsmatrisen ligga till grund för vilka aspekter man bör bevaka i förstudierna.  
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10 TIDPLAN 

WSP har tagit fram en översiktlig tidplan där åtgärdsförslagen och dess olika moment i projekterings- 

och tillståndsprocessen för de fyra mest effektiva åtgärderna för att minska vattennivån i Tvärån är 

tidsatta.  

Tidplanen är framtaget för att se vilka moment som finns i tillstånds- och projekteringsprocesserna 

samt för att tydliggöra vilka beroenden som finns mellan de olika momenten. Detta för att utgöra ett 

komplement till ett beslutsunderlag om fortsatt utredning av de olika förslagen.  

10.1 OSÄKERHETER 

Hur lång tid olika moment tar beror mycket på vad de mer detaljerade studierna visar, t.ex. 

geotekniska eller markmiljötekniska undersökningar. Hur lång tid skriftväxlingen med mark- och 

miljödomstolen tar är också svårt att bedöma.  

En ytterligare aspekt som påverkar hur lång tid det kan ta innan åtgärden är färdigställd är när den kan 

projekteras. Kan projekteringen starta under den miljöjuridiska processen eller vill kommunen invänta 

en dom innan detaljprojektering påbörjas?  

Något som kan försena projekten väsentligt är överklaganden, det är troligt men mycket svårt att 

bedöma vilka förslag som skulle överklagas. Det är också svårt att bedöma hur lång tid en 

överklagandeprocess skulle ta. 

10.2 VIDARE UTREDNING KRING TIDPLAN 

Tidplanen levereras som bilaga 4 och bör ses som en översiktlig redovisning av de olika momenten 

och dess ungefärliga tidsåtgång, men är inte nog detaljerat att skapa planer utifrån. En eller flera 

åtgärder måste utredas vidare i en eller flera förstudier, och i förstudien går det att skapa en mer 

tillförlitlig tidplan för projektering och tillståndsprocess för respektive åtgärd.  
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11 KOSTNADSUPPSKATTNINGAR 

WSP har tagit fram översiktliga kostnadsbedömningar för de fyra stora åtgärderna för att sänka nivån i 
Tvärån: 

Table 1. Tabellen ger ett spann över kostnaderna för de olika åtgärderna, till exempel så är det troligt att åtgärd 11 kostar mellan 

34 och 41 miljoner kronor.  

 

 

 

 

 

Som grund för bedömningarna ligger de förutsättningar som finns i detta PM. Uppgifter om t.ex. 
mängder, tider för genomförande etc. saknas och många antaganden har därför krävts. Dock 
förutsätts att åtgärden får utföras, d.v.s. att erforderliga tillstånd erhålles. Vidare förutsätts att normal 
konkurrens vid anbudsgivning uppnås och konjunkturläge, lagar, regelverk med mera är ungefär som 
idag. Krav utöver gällande regelverk som exempelvis eldrivna maskiner är ej beaktat. Moms och 
eventuell finansiering ingår ej heller i kostnaden. 

Med anledning av dessa antaganden har principen med min, trolig och maxpris använts. Både för att 
täcka osäkerhet i pris men även för osäkerhet i mängdunderlagen. Därför visas kostnaderna som ett 
spann med 15 respektive 85% sannolikhet att innehålla budget. 

Alternativ 14 förutsätter en rördiameter på ca 2 meter och inte en kvadratisk sektion som beskrivet i 
förslaget. 

De enskilt största osäkerheterna anses vara hantering av blöta och eventuellt förorenade lermassor. 
Påverkan på befintliga broar, ledningar och energibrunnar är också mycket kostnadsdrivande. 
Eftersom marken inte är geotekniskt undersökt råder en osäkerhet i hur många start- och slutgropar 
som rörtryckning/borrning kräver. Metoder för rörtryckning är olika beroende på aktuell geoteknik.  

I alternativ 11 och 26 förutsätts en viss mängd återställningsarbete men detta kan byggherren 
naturligtvis lägga nästan hur mycket som helst på. 

Mer detaljer finns i Bilaga 5. 

Det tillkommer även osäkerheter och kostnader under anläggningarnas livstid i form av drift och 
underhåll. Alternativ 11 som innebär breddningar av befintlig å-fåra kommer troligen att behöva en del 
underhåll då växtligheten kan gro och därmed minska kapaciteten. De långa rörtryckningarna i övriga 
alternativ blir troligtvis utförda med betongrör vilka kan tappa funktion och täthet om stora markrörelser 
uppstår. I det fallet att sättningar i höjdled och fogförskjutningar i sidled uppstår är det svårt att 
återställa kapaciteten. Troligen blir det nya ledningar som krävs. En våtmark behöver en hel del 
underhåll de första åren men bör kunna planeras så den mestadels sköter sig själv efter en tid. 

  

Åtgärd 11, sänka botten på ån          34 160 000 kr            40 860 000 kr  

Åtgärd 14, ny kulvert          67 780 000 kr            76 460 000 kr 

Åtgärd 25, ny kulvert med breddning av ån          70 590 000 kr           79 410 000 kr 

Åtgärd 26, ny kulvert med våtmark          93 280 000 kr         102 900 000 kr 
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12 DISKUSSION 

I skyfallssäkrade områden är bebyggelsen placerad högre än vägarna och vägarna lutar mot lägre 

områden som tål att översvämmas. Allra helst vattendrag eller diken, men annars fungerar stora låga 

grönområden eller lågt belägna platser som t.ex. fotbollsplaner som reservoarer för regnvattnet fram 

tills dagvattenledningarna har kapacitet att avleda vattnet igen. Rödäng och Västerslätt är inte byggda 

på detta sätt.  

De händelser som var under hösten år 2020 inträffade på grund av att det hade regnat stora mängder 

under en lång tid. Det ledde i sin tur till att flödet i Tvärån steg kraftigt. Händelsen är ingen 

engångsföreteelse och, som beskrivits i del 1 (Bilaga 2), skedde inte de höga nivåerna på grund av att 

områden har byggts ut och förtätats. Liknande situationer med höga flöden som följd har hänt tidigare i 

historien, vilket har lett till översvämningar. Detta kommer även att hända i framtiden. 

Rödäng är byggt i en stor lågpunkt, vilket resulterar i att det är ett instängt område där vatten inte kan 

ta sig ut. Detta gör att området blir extra drabbat vid de högre flödena i Tvärån och vid kraftiga regn. 

Att endast lösa varje högt naturmarksflöde med akuta insatser kräver beredskap och en tydlig 

handlingsplan. Den består av att valla in Tvärån och proppa utloppen från dagvattennätet. Kommer 

det ett samtidigt regn krävs även pumpning, och om det är ett stort regn är det svårt att ha tillräckligt 

stora pumpar i beredskap. Om ett för intensivt regn kommer, så att pumparna inte räcker, måste det 

dessutom finnas beredskap att riva vallar och/eller proppar i ledningsnät, vilket kräver utredningar 

kring t.ex. arbetsmiljö och säkerhet så det är mycket krafter involverade.  

12.1 ÅTGÄRDSFÖRSLAG SOM MINSKAR ÖVERSVÄMNINGSRISKEN 

Att ett åtgärdsförslag sänker nivån i Tvärån behöver inte betyda att fastigheter inte kommer att 

översvämmas. Det krävs därför olika typer av åtgärder för att minimera risken för skador vid skyfall 

jämfört med att minimera risken för skador vid höga nivåer i ån.  

Höga nivåer i Tvärån uppkommer vid hög avrinning från naturmarken uppströms, vilket sker efter 

längre perioder med mycket regn.  

Om Rödäng och Västerslätt ska kunna hantera både skyfall och höga naturmarksflöden så behövs 

således en kombination av flera olika åtgärder. Flera av dessa åtgärdsförslag är åtgärder som tar tid 

att genomföra. Man behöver både göra en del fördjupade utredningar, förprojektering, 

detaljprojektering mm innan det går att genomföra. 

Det är fyra åtgärdsförslag som ger en stor sänkning av vattennivån mellan framförallt Rödäng och 

Västerslätt.  

• Åtgärdsförslag 14: Tunnel 2x2 m 

• Åtgärdsförslag 11: Utgrävning av vattendraget på en längre sträcka 

• Åtgärdsförslag 25: Utgrävning mellan Industrivägen och bro nr 118 tillsammans med två 1200-

ledningar. 

• Åtgärdsförslag 26: Anlägga våtmark tillsammans med två 1200-ledningar 

Utformningen av tunneln är inte utredd, eftersom de tekniska förutsättningarna inte är klara (geoteknik, 

bergteknik, grundvatten, bergvärme etc). Eventuellt kan tunneln göras med mikrotunnling, vilket skulle 

vara billigare och snabbare än att skapa en ”konventionell” tunnel. Anläggningsmetod för 1200-

ledningarna är heller inte utredda, finns inte möjlighet för styrd borrning kan dessa två 1200-ledningar 

ersättas med en större ledning som kan ha en annan anläggningsmetod (t.ex. mikrotunnling).  
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Vid regn större än ett 10-årsregn över staden tillsammans med ett lågt flöde i Tvärån kommer 

framförallt Rödäng att översvämmas. Detta kommer att inträffa oavsett vilka åtgärder som görs i 

Tvärån. För att komma till rätta med detta är det framförallt två åtgärder som ger en stor minskning av 

översvämningar på markytan i områdena Rödäng och Västerslätt.  

Dessa åtgärdsförslag gäller: 

• Åtgärdsförslag 18: Pumpning 

o Om man vid åtgärdsförslag 14, 25 eller 26 kan koppla dagvattennätet till den tänkta 

tunneln kan detta ersätta åtgärd 18, givet att intagsanordningarna anpassas till ett 

100-årsregn  

• Åtgärdsförslag 19: Sekundära rinnvägar 

Omfattningen av de sekundära rinnvägarna kan minskas om avrinningsområdet till pumpstationen 

ökas. Dessa gränsdragningar bör göras i vidare förstudier. 

Gällande åtgärdsförslag 15 och 16 (att lösa in hus samt att påla/höja marken i lågpunkten på Rödäng), 

är dessa teoretiska och inte modellerade. De är förvisso åtgärdsförslag som skulle minska 

konsekvenserna av både stora regn och höga naturmarksflöden, men de är kontroversiella. De är 

inkluderade i denna rapport som ytterligare angreppsätt på ett komplext problem. Är dessa förslag 

något som kommunen vill gå vidare med behöver ytterligare utredningar göras. 

12.2 DAGVATTENNÄT 

Dagvattenledningarna är projekterade under förutsättningen att botten är där den var just vid 

projekteringstillfället och om det slammar igen så fungerar inte ledningarna som det var tänkt. 

Ledningsnätet kan inte omhänderta ett 10-årsregn om förutsättningarna för avledning har ändrats 

sedan ledningarna projekterades. Där dagvattenutlopp finns måste det rensas med jämna mellanrum 

för att funktionen ska bibehållas. Det är på flacka partier partiklar sedimenterar, och just mellan 

bostadsområdena är Tväråns botten väldigt flack vilket innebär att denna sträcka är i riskzonen för 

igenslamning. Jordarterna i området är lera och silt, så det är troligt att slänterna sjunkit in i 

vattendraget sedan den senaste större omgrävningen, vilket WSP kan bedöma var på 70-talet.  

12.3 PÅVERKAN PÅ MILJÖ 

När det kommer till påverkan på miljön och MKN för Tvärån är det förslaget att fördjupa ån (11) som 

har störst påverkan, medan kombinationslösningen 25 är medel och både tunneln (14) och 

kombinationslösningen med våtmark (26) är mest skonsamma mot det liv som idag finns i Tvärån. 

Detta eftersom både åns nuvarande fåra och normalflöde bevaras, medan endast ett överskottsflöde 

leds bort på en punkt i systemet. Skapandet av en våtmark kan dessutom skapa nya förutsättningar 

för andra arter än vad som finns i området idag, och har därför möjligheter att bidra med miljövinster. 

Grundvattnet kan påverkas av alla fyra förslag, så oavsett förslag måste grundvattennivån bevakas 

och åtgärder vidtas för att förhindra påverkan.  

12.4 TIDPLAN 

Tillståndsprocessen bedöms bli ungefär lika lång för de fyra olika alternativen, eventuellt kan åtgärder 

med skapandet av en våtmark endast kräva anmälan vilket skulle innebära en mycket snabbare 

process (en process i domstol tar vanligen 1,5-2 år utan överklaganden, en anmälan innebär ett par 

månaders utredningstid och 8 veckors handläggning hos Länsstyrelsen). Kombinationsalternativ 25 

innebär både åtgärder i ån och borrning av ledningar vilket kräver många utredningar i de inledande 

faserna för att sedan vara förhållandevis enkel och snabb att projektera och bygga. Byggtiden för 
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tunneln (14) bedöms vara längst av de olika förslagen, men om denna kan genomföras med 

mikrotunnling är byggtiden jämförbar med de övriga åtgärderna.   

För vissa vattenverksamheter finns möjlighet att anmäla verksamheten till Länsstyrelsen istället för att 

söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen. En åtgärd som omfattas av dessa regler är anläggande 

av en våtmark på maximalt 5 hektar. Även grävning eller schaktning i vattendrag med maximal 

utbredning på 500 m2 bottenyta och mindre omledningar är anmälningspliktigt. Det finns därför en 

möjlighet att åtgärd 26 inte behöver en dom i mark- och miljödomstolen utan endast en anmälan. 

Detta måste utredas vidare, men om det räcker med anmälan kan tidplanen för den miljöjuridiska 

processen väsentligt förkortas, se ovan.  

12.5 KOSTNADSUPPSKATTNINGAR 

Kostnadsuppskattningen innefattar inte åtgärdsförslagen 18 och 19, d.v.s. pumpstation i det instängda 

området på Rödäng samt sekundära avrinningsvägar inom både Rödäng och Västerslätt.  

För att genomföra kostnadsuppskattningarna har förenklingar krävts. Tunneln med dimensionen     

2x2 m har approximerats med en cirkulär tunnel med diametern 2 m. Kapaciteten är inte exakt 

densamma men eftersom detta kommer att behöva detaljprojekteras bedömdes det att förenklingen är 

nära nog i det här skedet. 

I åtgärdsförslagen för 25 och 26 var det två 1200 mm ledningar föreslagna i åtgärdsförslagen eftersom 

den första indikationen sa att styrd borrning var möjlig. Styrd borrning är en billigare förläggningsmetod 

än mikrotunnling, som är begränsad till största dimensionen 1200 mm. Av den anledningen valdes två 

ledningar av denna dimension.  

Vid kostnadsuppskattningen utreddes de befintliga jorddjupen från SGU. Geologiska förutsättningar 

utgörs främst av lera/silt med inslag av fast berg på en stäcka om 400 m. Det kan även antas att större 

block förekommer. Dialog fördes med entreprenörer, och givet att det finns ett område som har närmre 

till fast berg finns troligen inte förutsättningar för styrd borrning, om inte sträckningen väsentligen 

ändras. Givet dessa förutsättningar ovan gjordes bedömningen av entreprenörerna att mikrotunnling 

är det enda metodval man i dagsläget bedömer är möjlig för denna sträcka med dimensioner större än 

450 mm. I kostnadsuppskattningarna för åtgärd 25 och 26 är därför de två 1200-ledningarna ersatta 

av en 2000-ledning. Denna bedöms alltså vara billigare och har dessutom högre kapacitet än två 

1200-ledningar. Det har antagits mikrotunnling kan genomföras (detta är dock ej fastställt, fler 

geotekniska utredningar behövs).  

För de åtgärder då grävning sker i åfåran (ca 2 km för åtgärd 11, ca 400 m för åtgärd 25) kommer 

ledningar, kablar, trummor, broar etc korsas. Vissa ledningar kommer relativt enkelt kunna läggas om 

till nytt läge, medan andra kommer kräva större utredningar och anläggningsarbeten för att ersätta. 

Hur många ledningar som påverkas är osäkert, men det kommer finnas ledningar som kommer kräva 

både utredning och anläggningsarbeten innan eller i samband med arbetena i Tvärån. För åtgärd 11 

är det ett flertal broar måste byggas om då botten på ån sänks. För att minska osäkerheten i vilken 

kostnad dessa kommer ha måste en inventering genomföras av ledningarna och en förstudie på 

broombyggnad för de olika involverade broarna genomföras. Dessa kostnader är sammanvägda till en 

post i kostnadsuppskattningen, och den har i dagsläget hög osäkerhet.   

Markundersökning är jätteviktig för samtliga åtgärdsförslag för att veta vad marken består av för att 

kunna prognostisera andelen sulfidjord. Antagandet sulfidhaltig lera i kostnadsbedömningarna 

(10 000 m3 för åtgärd 11 och 14, 15 000 m3 för åtgärd 25 och 20 000 m3 för åtgärd 26) är osäker.  

  



 

 

 
10318593 •  Tvärån hydraulisk utredning och åtgärdsförslag  | 51   

12.6 FORTSATT EXPLOATERING I AVRINNINGSOMRÅDET 

De höga flödena (med till exempel återkomsttid 50-100 år) i Tvärån beror på långvariga regn (höst) 

eller snösmältning (vår). Enstaka stora regnhändelser ger stor avrinning på ytan i de exploaterade 

delarna, men det påverkar inte åns flöde eller nivå lika mycket. Det finns planer för exploatering i 

Tväråns och Klockarbäckens avrinningsområden.  

Om stora regn hanteras rätt i de nya exploateringsområdena i Tväråns avrinningsområde kommer inte 

dessa orsaka större problem i Rödäng och Västerslätt. Exploateringsområdena påverkar inte 

naturmarksflödena i någon större utsträckning, det är ett mycket stort avrinningsområde som 

dessutom har en stor sjö. Nyexploatering med korrekt höjdsättning, sekundära avrinningsvägar och 

tillräcklig fördröjning kan därför göras, utan stor risk för Tvärån och utan att förvärra situationen jämfört 

med idag.  

Höga nivåer i Klockarbäcken kommer orsaka översvämningar vid Klockarbäckens flaskhalsar 

(trummor, trånga sektioner) och inte i Tvärån. Därför påverkas inte nivåerna vid Rödäng och 

Västerslätt så mycket av ökad exploatering i det avrinningsområdet.  

Slutsatserna om hur Klockarbäcken och Tvärån fungerar vid olika flödeshändelser är inte direkt 

överförbar på andra vattendrag. Djupbäcken som också hade problem 2020 beter sig på ett annat 

sätt. Den är kulverterad långa sträckor och i och med dessa kulvertar sammanbunden med 

dagvattennätet, där dagvattnet och naturmarksflödet sammanblandas istället för att dagvattnet leds till 

vattendraget som i sig är intakt.  
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13 SLUTSATS 

WSP föreslår att man går vidare och utreder följande alternativ: 

• Alternativ A: Åtgärd 14 (+18) +19 
Förslaget innebär att anlägga ny tunnel för att minska nivåerna i Tvärån tillsammans med att 
skapa sekundära avrinningsvägar. Om Rödängs lågpunkt förses med intagsanordningar som 
klarar 100-årsregnet och kopplas till den nya tunneln ser WSP inget behov av en pumpstation 
i detta scenario.  

• Alternativ B: Åtgärd 11 +18 +19 
Förslaget består i att sänka botten i Tvärån 1+2 m tillsammans med en permanent 
pumpstation på Rödäng samt att skapa sekundära avrinningsvägar på Västerslätt och på 
delar av Rödäng så att så mycket mark som möjligt lutar mot Tvärån. 

• Alternativ C: Åtgärd 25 (+18) +19 
Kombinationslösningen av två 1200-ledningar och en kortare sänkning av Tvärån tillsammans 
med en permanent pumpstation på Rödäng samt att skapa sekundära avrinningsvägar på 
Västerslätt och på delar av Rödäng så att så mycket mark som möjligt lutar mot Tvärån. 
Eventuellt kan de instängda delarna av Rödäng kopplas på 1200-ledningarna, och då behövs 
ingen pumpstation om intagsanordningarna dimensioneras för ett 100-årsregn.  

• Alternativ D: Åtgärd 26 (+18) +19  
Skapandet av en våtmark där överskottet från Tvärån leds in. Denna våtmark och 
översvämningsyta agerar både som ett fördröjningsmagasin, där flödestoppen kan utjämnas, 
och som det ställe där de två 1200-ledingarna har sitt inlopp, vilket gör att samma mängd 
vatten kan ledas bort från Tvärån som i alternativ C men Tvärån i sig får inte den 
avtappningen direkt utan det går via en våtmark. Eventuellt kan de instängda delarna av 
Rödäng kopplas på 1200-ledningarna, och då behövs ingen pumpstation om 
intagsanordningarna dimensioneras för ett 100-årsregn. 

I alla dessa alternativ är skapandet av sekundära avrinningsvägar (åtgärd 19) för Rödäng och 

Västerslätt en kritisk åtgärd för att skydda områdena från skador till följd av stora regn. Dessutom 

hjälper dessa åtgärdsförslag till att minska konsekvenserna vid översvämningar till följd av höga 

naturmarksflöden i Tvärån. 

Förslagen går att utveckla och förfina i fortsatta utredningar innan man kan starta en förprojektering. 
Denna rapport utgör ett beslutsunderlag för de åtgärdsförslag som kan tas vidare för fortsatta 
utredningar. 
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14 FORTSATT UTREDNING 

WSP har tagit fram fyra olika alternativ, alla innehåller sekundära rinnvägar (19) och troligtvis även 

anläggandet av en dagvattenpumpstation (18). Dessa två åtgärdsförslag (18 och 19) kombineras med 

ytterligare åtgärdsförslag i eller kring själva vattendraget som sänker vattennivån i Tvärån (11, 14, 25 

och 26). För att kunna avgöra vilka eller vilket åtgärdsförslag man bör gå vidare med behöver de 

utredas i mer detalj. WSP föreslår att en alternativstudie genomförs som kommer att vara ett mycket 

gott underlag till den miljökonsekvensbeskrivning som behövs för samrådet. En alternativstudie skulle 

ta ca 5 mån och kosta ca 500 000 kr att genomföra, och skulle behandla MKB-parametrar och även 

byggbarhet. Även en kostnadsuppskattning för åtgärdsförslag 18 och 19 bör göras för att få hela 

kostnadsbilden av kombinationsförslagen.   

 

 

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. 

 



  

 
 

15 BILAGA 1, PROFILER FÖR ÅTGÄRDER 

I detta kapitel visas varje simulerad åtgärd i profil med resultatet visualiserat.  
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Figur 45: Skillnaden i vattennivå är 2–5 cm vid de borttagna broarna. Skillnaden är så pass liten att den inte syns då den blålinjen är precis bakom den röda.  
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Figur 46: Skillnaden i vattennivå är 2–5 cm vid den borttagna bron. Skillnaden är så pass liten att den inte syns då den blåa linjen är precis bakom den röda linjen. 
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Figur 47: Skillnaden i vattennivå är 2–5 cm vid den borttagna bron. Skillnaden är så pass liten att den inte syns då den blåa linjen är precis bakom den röda linjen. 
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Figur 48: Skillnaden i vattennivå är 2–5 cm vid de borttagna broarna. Skillnaden är så pass liten att den inte syns då den blåa linjen är precis bakom den röda linjen. 



 

 
 

10318593 •  Tvärån hydraulisk utredning och åtgärdsförslag  | 59   

 



 

 
 

10318593 •  Tvärån hydraulisk utredning och åtgärdsförslag  | 60   

 



 

 
 

10318593 •  Tvärån hydraulisk utredning och åtgärdsförslag  | 61   

 



 

 
 

10318593 •  Tvärån hydraulisk utredning och åtgärdsförslag  | 62   

 



 

 
 

10318593 •  Tvärån hydraulisk utredning och åtgärdsförslag  | 63   

 



 

 
 

10318593 •  Tvärån hydraulisk utredning och åtgärdsförslag  | 64   

 



 

 
 

10318593 •  Tvärån hydraulisk utredning och åtgärdsförslag  | 65   

 



 

 
 

10318593 •  Tvärån hydraulisk utredning och åtgärdsförslag  | 66   

  

Bro 2480-59-1 
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16 BILAGA 2 PM DEL1 

I denna bilaga är den rapport som skrevs i den inledande fasen av detta uppdrag. Den beskriver 

uppsättningen av modellen på ett ganska tekniskt sätt. 
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1 BAKGRUND 

Under hösten 2020 har bland annat områdena Rödäng och Västerslätt drabbats av översvämningar. 

Detta har resulterat i att dagvattenhanteringen i området ska ses över för att bättre kunna hantera 

liknande högflödessituationer i Tvärån i framtiden. I Umeå kommuns dagvattenprogram är utredning 

av Tväråns avrinningsområde medtaget. I utredningen ska hela avrinningsområdet beaktas för att 

identifiera de åtgärder som ger förutsättningar för en fortsatt dagvattensäkrad stadsutveckling kring 

Tvärån.  

2 PROJEKTMÅL 

Målet med projektet är att säkerställa att framtida flödessituationer i Tvärån klarar ända upp till 100-

årsnivå (så kallad säkerhetsnivå) och inte föranleder skador på byggnader och anläggningar samt att 

flödeshändelser över säkerhetsnivå är kartlagda. 

3 SYFTE 

Syftet med denna utredning är att undersöka hur man minskar risken för översvämningar och hur 

Tvärån kan ta emot mer vatten. Vilka åtgärder ger en ökad kapacitet. För att få en förståelse för 

Tvärån och de händelser som var under oktober och november 2020 har en hydraulisk modell satts 

upp över Tvärån. I modellen har vattendraget kopplats ihop med dagvattennätet och markytan.  

Uppdraget har delats upp i två steg.  

Steg 1: I steg 1 sätts den hydrauliska modellen upp över Tvärån, dagvattennätet 

och markytan, som det är utformat idag, utifrån inmätningar, 2021. 

Vattendragsmodellen kalibreras utifrån inmätningar från april 2021. En hydraulisk 

modell sätts även upp för att beskriva hur det såg ut i Tvärån under händelserna i 

oktober och november år 2020. 

Steg 2: I steg 2 ska flera olika åtgärdsförslag tas fram och simuleras. Målen med 

åtgärdsförslagen är att sänka vattennivån i Tvärån.  

Föreliggande rapport beskriver Steg 1. 
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4 OMRÅDESBESKRIVNING 

Tvärån slingrar sig från Piparbölesjön i norr och ner till Umeälven i söder. I Tväråns norra delar består 

områdena mest av odlingsmark och skogsmark. I den nedre delen av Tvärån rinner den genom Umeå. 

Innan Tvärån rinner in i Umeå passerar den Forslunda. Där det finns en damm som regleras med 

utskov. Strax nedströms passerar Tvärån järnvägen och väg E12. Söder om E12:an har Tvärån ett 

stort industriområde på den nordöstra sidan innan den rinner mellan bostadsområdena Västerslätt och 

Rödäng. Den passerar Vännäsvägen och Storgatan. När Tvärån kommer ner till passagen till 

Kvarnvägen är det ett stort fall. Botten ändras med ca 4 m på en sträcka av ca 100 m. Där har det varit 

en damm-struktur på 60- och 70-talet vilket idag enbart syns som kraftigt lutande botten. I de centrala 

delarna av Umeå är det många dagvattenledningar som har sina utlopp i Tvärån. 

 

Figur 1: Karta som visar vart Tvärån startar (Piparbölessjön) och hur det rinner ner genom Umeå och sedan ut i Umeälven. 
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Höjdskillnaden från det att Tvärån börjar i Piparbölesjön och tills att den rinner ut i Umeälven är ca 

60 m och höjdskillnaden på den modellerade sträckan är ca 17 m, se Figur 2. Vattendragets lutning de 

första 3 km (av modellen) är 0,26 % och när Tvärån passera områdena Rödäng och Västerslätt är 

lutningen 0,15 % medan på de två sista sträckorna innan Umeälven är lutningen först 1,75 % och 

0,25 %. Största förändringen är vid Kvarndammen där botten ändras med 3,5 m på en sträcka av 

200 m. 

 

Figur 2: Längsgående vattendragsprofil för den del av Tvärån som är modellerad. Den första 3 kilometrarna har lutning på 0,26 
% sedan kommer det en sträcka på ca 2 km där lutningen är 0,15 %  (markerat med en ruta i figuren) efter det kommer 
Kvarndammen där lutningen är störst med 1,75 %. På sista kilometern innan Umeälven är lutningen 0,25 %. 

 

 

 

Figur 3: Bild från år 1960 där man ser att det är någon form av kraftverksanläggning/damm, markerade i bild med röda cirklar. 
Tvärån är markerad med blåa pilar Foto: Lantmäteriet, 2021-06-23. https://minkarta.lantmateriet.se/ 
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5 HÄNDELSEN OKTOBER OCH NOVEMBER 

Under hösten 2020 har Tvärån svämmat över vid ett par tillfällen i samband med långvarigt regnande 

varvid vatten, ytledes, via VA-system eller genom grundkonstruktion trängt in i fastigheter i Rödäng 

och på Västerslätt. (Vakin 2021). Vid händelsen den 10 oktober hade det regnat dagarna innan men 

det regnade inte precis under Tväråns flödestopp. Den 2 november hade det regnat lite dagen innan 

men under den aktuella dagen kom det ett kraftigt regn. Tvärån steg medan regnet föll. Tvärån 

fortsatte att stiga efter att regnet hade slutat. Tväråns flödestoppar varade ca 5–6 h enligt utsago från 

de som var på plats. 

 
Figur 4: Dygnsnederbörd från SMHIs station Rödbäcksdalen och Vakins station Rödäng. Bild från rapport av Vakin 2021. 

Beräkningar av återkomsttider för de aktuella regnen tyder på att det som mest handlat om regn i 

storleksordningen av ett 6-årsregn enligt rapport från Vakin 2021. 

De höga flödena i Tvärån beror på att det ackumulerat från september och fram till strax efter det 

andra översvämningseventet har det regnat ca 300 mm (vilket kan jämföras med en årsnederbörd på 

ca 600 mm). Efter händelsen i november rev man rörbron under Industrivägen samt att man grävde ur 

och breddade Tvärån från Industrivägen och 500 m nedströms. 

6 HYDROLOGI 

Tväråns huvudavrinningsområde är 54,22 km2 där sjöprocenten är 1,7 km2, enligt SMHI:s vattenweb. 

Huvudavrinningsområdet är uppdelat på 5 delavrinningsområden (där Klockarbäcken är en av dem). I 

Tabell 1 visas det totala flödet vid respektive delavrinningsområde. De flödena som visas i Tabell 1 är 

Medellägstaflödet (MLQ), Medelflödet (MQ), Medelhögstaflödet (MHQ), 2-årsflödet (HQ2), 10-årsflödet 

(HQ10) och 50-årsflödet (HQ50). Figur 6 visar flödeshydrografen (totala flödet) för 

delavrinningsområde nr 4, Tväråns utflöde i Umeälven. Där man ser säsongsvariationer i flödet samt 

hur det varierar från år till år. 
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Tabell 1: Modellerade flöden i Tväråns delavrinningsområden, från Vattenweb. De numrerade delavrinningsområdena visas i 
kartan i Figur 5.  

Avrinningsområde:  
Nr på karta 

AROID 
Area 
[km2] 

MLQ MQ MHQ HQ2 HQ10 HQ50 

 
1 

(Piparbölesjöns 
avrinningsområde) 

709583–
171187 

11,849 0,03 0,14 0,63 0,59 0,93 1,22 

 
2 

(Uppströms 
Forslundagymnasiet) 

709413–
171456 

13,718 0,06 0,3 1,60 1,52 2,24 2,88 

3 
(Ovan 

Klockarbäckens 
inflöde) 

709169–
171568 

5,035 0,07 0,36 1,94 1,84 2,69 3,43 

4 
(Tväråns utflöde i 

Umeälven) 

709059–
171741 

10,398 0,11 0,65 3,57 3,41 4,87 6,14 

5 
(Klockarbäcken) 

709057–
171372 

13,221 0,03 0,16 0,97 0,93 1,31 1,65 

 

 

 

 

Figur 5: Tväråns delavrinningsområden där även avrinningsområdet för biflödet Klockarbäcken ingår. 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Figur 6. Flödeshydrograf som visar det modellerade flödet för Tvärån vid mynningen ut i Umeälven. (data från vattenweb) 

7 TIDIGARE UTREDNINGAR 

Inom Tväråns huvudavrinningsområde har flera olika utredningar gjorts. Under 60–70-talet gjordes 

utredningar kring dagvattnet och Tväråns kapacitet för att man ville exploatera på b.la. Rödäng. Idag 

pågår det flera projekt runt omkring i Umeå. Både områden som ska exploateras, vägar som byggs 

och järnväg som ska dras från Umeå till Luleå. Alla dessa arbeten har eventuellt en påverkan på 

Tvärån och/eller Klockarbäcken.  

7.1 ÖVERSIKTSPLAN UMEÅ KOMMUN 

Inom Umeå kommuns översiktsplan finns flertalet möjligheter till en expansion och förnyelse av staden 

inom Tväråns avrinningsområde. Det handlar dels om nyexploateringar i och omkring Klockarbäckens 

handels- och industriområde samt förändrad markanvändning kring västra länken och inom 

Västerslätt. Utöver detta kommer Norrbotniabanan innebära direkta och indirekta ändringar av 

markanvändningen inom Tväråns avrinningsområde.  

7.2 DETALJPLANER INOM KLOCKARBÄCKENS AVRINNINGSOMRÅDE 

Inom Klockarbäckens avrinningsområde är det flera detaljplaner som både är antagna och pågående 

med status ”Planbesked”. Vissa delar har även börjat att bebyggas. Det är områden som kommer att 

bebyggas med industri, verksamheter och handel. Det är idag skogsmark (grönområden) som kommer 

att hårdgöras. Inom varje detaljplan har det tagits fram dagvattenutredningar. Alla detaljplaner som 

finns på södra sidan om järnvägen kommer att avvattnas till Klockarbäcken innan de når Tvärån. De 

detaljplaner som just nu hanteras och/eller just har hanterats visas i Figur 7. Alla områden i Figur 7 har 

tagits med i utredningen för att utreda hur ett ökat flöde i Klockarbäcken påverkar Tvärån. Det som 

kallas för ”Klockarbäckens handelsområde och industriområde” visas lite tydligare i Figur 8 (som är 

taget från dagvattenutredningen, WSP 2019-04-30). Dessa är endast en lite den av allt som planeras 

att exploateras inom Klockarbäckens avrinningsområde. 
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Figur 7: Gällande och pågående detaljplaner, bild tagen från Umeå kommuns hemsida. De olika färgerna visar vart någonstans 

detaljplanen är i processen.  

 

 

Figur 8: Bilden visar, Klockarbäckens handelsområde och industriområde. Tagen från dagvattenutredningen, WSP 2019-04-30. 

Inom industriområdet enligt Figur 8 har dagvattenhanteringen beaktats även för skyfall. Utöver att 

varje fastighet ska omhänderta sitt eget 10-årsregn så har dagvattenanläggningar skapats på 

kommunal mark för att rena och fördröja upp till 100-årsregnet inom industriområdet.  

Inom handelsområdet enligt Figur 8 finns ingen samlad fördröjning av extremregn. 10-årsregnet ska 

fördröjas inom fastighetsmark men de större regnen leds ofördröjt norrut mot det befintliga 

handelsområdet. Det har diskuterats inom Umeå kommun att omhänderta såväl handelsområdets som 

det befintliga industriområdets 100-årsregn norr om handelsområdet men denna fördröjning är hittills 

inte planlagd.  

7.3 NORRBOTNIABANAN 

Den framtida Norrbotniabanan kommer att trafikera sträckan Umeå - Luleå. Sträckan är uppdelad i 

flera etapper. Den etapp som berör Tvärån är sträckan Umeå – Dåva som är 12 km lång. Denna 

sträcka startar vid den befintliga godsbangården i Umeå. I anslutning till Umeå godsbangård kommer 

kompletterande järnvägstekniska anläggningar och kompletteringar av dagens avvattningssystem att 

kräva att ny mark tas i anspråk för järnvägsändamål. Detta gör att det är några ytor förutom järnvägen 

som blir mer hårdgjorda än med skogsmark. Där järnvägen korsar vattendrag och diken kommer 

passager att byggas, för att inte hindra vattnet. Det tillkommande vattnet från detta området kommer 

att ledas till befintliga dagvattendammar och fördröjas innan det når Tvärån via ledningar. 

Dagvattendammarna är belägna norr om industriområdet och godsbangården. 
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Figur 9: Norrbotniabanans utformning samt arbetsområde under byggtiden. Dammar och vattendrag illustreras i blått. (Bild 
tagen från Järnvägsplan 2017). 

 

 
Figur 10: Visar Umeå godsbangård och starten av Norrbotniabanan samt passagen av vattendrag. Den delen av 
Norrbotniabanan som påverkar tväråns avrinningsområde är översiktligt markerat i bilden. Bilden är tagen från Trafikverkets 
järnvägsplan 2017. 

7.4 RINGLEDEN 

Västra länken sträcker sig från Röbäcksdalen via Röbäck, Öster om Prästsjön till Klockarbäckens 

handelsområde och Vännäsvägen fram till Norra länken. Den omfattar ny mötesfri väg med mitträcke, 

ny bro över Ume älv, trafikplatser samt broar eller portar för fotgängare, cyklister, jordbruk och 

friluftsliv. Västra länken är den sista etappen i Umeåprojektet som är en ringled runt Umeå. Den del 

som berör Klockarbäcken markeras/visas i Figur 11. Dagvattnet från den nya vägen kommer delvis 

Tvärån 
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ledas till Prästsjön där viss fördröjning kommer ske innan det leds norrut mot Klockarbäcken. Andra 

delar kommer ledas i diken och via trummor mot Klockarbäcken.   

 

Figur 11: Bilden visar Ringleden runt Umeå. Inringat i rött det som berör Klockarbäcken. 

(https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/projekt/gatorochtorg/umeaprojektete4e12/vastralanken.4.6f
09f76217563d7077c30e.html) 

I och med att ringleden byggs är det vägar som kommer att få betydligt mindre trafik. Delar av 
programområdet norr om Grubbe kommer troligtvis att få en mindre trafikerad väg vilket möjliggör för 
ny bebyggelse närmare vägen samt att vägen kan uppdateras med t.ex. gång- och cykelvägar samt 
trädrader. 

 

Figur 12: Bild ur Umeå kommuns stadsutvecklingsprogram Innanför ringleden visar den att den i 
framtiden mindre trafikerade vägen ska behålla stora delar av de grönområden som finns där idag, 
men att på lång sikt kan det bli aktuellt med nya stadskvarter. Den tydliga skillnaden är utvecklingen till 
stadsgata med utrymme för gång och cykel.  

https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/projekt/gatorochtorg/umeaprojektete4e12/vastralanken.4.6f09f76217563d7077c30e.html
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/projekt/gatorochtorg/umeaprojektete4e12/vastralanken.4.6f09f76217563d7077c30e.html
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Den förändrade markanvändningen inom vägområdet enligt Figur 12 behöver inte innebära ökade 

mängder dagvatten. Att utforma gatan som stadsgata innebär att trädrader anläggs i gaturummet, som 

inte bara minskar avrinningskoefficienten på vägen utan också kan omhänderta vatten. Om vägarna i 

detta område utformas med dubbla trädrader som antingen är skålade för att agera diken eller anläggs 

med skelettjord finns det möjligheter att gatan kan omhänderta stora delar av gatudagvattnet, vilket 

innebär att inget eller lite vatten avrinner vid regn upp till 20 års återkomsttid beroende på vilken 

teknisk lösning som väljs. Bara att se till att ha tillräckligt med gröna ytor i gaturummet kompenserar 

för tillkommande exploateringar i området, och om de dessutom kan fördröja vattnet från gatan är det 

en förbättring jämfört med idag.  

7.5 UTREDNINGAR FRÅN 70-TALET 

I början på 70-talet gjordes utredningar kring Tvärån eftersom man hade haft källaröversvämningar i 

området Västerslätt. Man hade även som ambition att exploatera området Rödäng. Med tanke på 

källaröversvämningarna som var på Västerslätt konstaterades det att Tvärån inte har kapacitet att 

avbörda den mängd dagvatten som en ytterligare exploatering skulle ge upphov till.  

Rödäng fick inte exploateras innan frågan ang. avbördning och en ökad kapacitet i Tvärån hade blivit 

löst. Rödängsområdet får inte översvämmas. 

Man gjorde dagvattenutredningar för att ta reda på hur man kunde öka kapaciteten i Tvärån. Dels 

utreddes det om det gick att bygga en dagvattentunnel från Tvärån vid Rödberget direkt till Umeälven. 

Tunneln skulle dimensioneras för 35 m3/s. Detta beräknades kosta ca 6 Mkr (70-talets penningvärde). 

Då tunneln ansågs vara för dyr att bygga gjorde man ytterligare utredningar där man tittade på olika 

typsektioner för Tvärån (för att göra tvärsnittsarean större). Vilken typsektion som var ”bäst” eller om 

man verkligen grävde ut Tvärån går ej att utläsa av arkivmaterialet. (Utredningar från 70-talet är från 

Vakins arkiv). 

 

Figur 13: Bilden visar vart den tänkta bergtunneln skulle placeras.  
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7.6 TIDIGARE HÖGFLÖDESTILLFÄLLEN 

Enligt gamla dokument var det höga flöden i Tvärån åren 1965, 1967, 1968 och 1973. Högflödena 

inträffade i april och maj. Förutom år 1967 då var händelsen i augusti. 

 
Figur 14: I bilden visas uppmätta vattennivåer vid olika platser i Tvärån vid olika tidpunkter. Även flödet vid samma tidpunkt är 
dokumenterat. (Dokument från Vakins arkiv, levererat av Petter Walan den 2021 

 
Enligt SMHI:s beräknade flödesserier har det varit höga flöden åren 2006, 2018 och 2020. Se Figur 6. 

Tillfällena med höga flöden har inträffat under hösten och under våren. Detta tyder på att det på 

hösten troligtvis har varit perioder med mycket regn och flödena på våren beror av snösmältning.  
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8 MODELL 

För att beskriva Tvärån och dagvattennätet som mynnar ut i Tvärån har modelleringsskalet MIKE + 

använts. MIKE + är utvecklat av DHI, Danska hydrologiska institutet (DHI 2021) och är ett programskal 

där man har integrerat beräkningsmodellerna för vattendrag, ledningsnät och översvämningsytor. I 

detta fallet har Mike Urban kopplats ihop med MIKE21. 

8.1 INDATA 

8.1.1 Tvärsektioner 

Tvärsektioner har mätts in längs med Tvärån (den del av Tvärån som ska modelleras) den 20–22 april 

år 2021. Tvärsektionerna innehåller information om dikesbotten, släntfot och släntkrön samt 

vattennivån (vid mättillfället).  

 

Figur 15: Karta som visar vart några av tvärsektionerna mättes in. 

De inmätta tvärsektionerna har lagts in i den hydrauliska modellen, samt att några extra interpolerade 

tvärsektioner har lagts in i modellen. Detta för att modellen inte ska bli instabil. Med tvärsektionerna 

beskrivs vattendraget i modellen rent fysikaliskt så som tvärsnittsarea, våta perimetern, bottenlutning 

m.m. 
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Figur 16: Tvärsektionerna längs med vattendraget är markerade med röda linjer och vattendraget med blått.  

 

8.1.2 Råhet 

I varje tvärsektion har bottensubstratet beskrivits med friktionskoefficienter. Vid mycket stock och sten 

är det en hög friktion och om det är slätt och rent från växter mm är friktionen låg. Detta har justerats i 

modellen för varje tvärsektion vid kalibreringen. Friktionstalen som har använts i modellen varierar 

mellan M = 8–12 för de olika tvärsektionerna. Enligt tabell 4.16 i P110 från Svenskt Vatten. 
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8.1.3 Avrinningsområden 

Avrinningsområdena för ledningsnätet har karterats utifrån fastighetskartan, markanvändningskartan 

och ledningsnätet, se Figur 17. För Tvärån har man använt SMHI:s avrinningsområden, se Figur 5. 

 

Figur 17: Avrinningsområdena för ledningsnät visas i bilden med gråblå-linjer. 

8.1.4 Broar/strukturer 

I modellen har 10 broar lagts in i modellen längs Tvärån. Detta har gjorts utifrån broritningar. 

8.1.5 Flöde och nederbörd 

I den hydrauliska modellen har man använt det totala flödet från SMHI för Tvärån och Klockarbäcken, 

se Tabell 2. Nederbörden som har lagts in i modellen, för ett scenario, är ett 10-årsregn med 

varaktigheten 10 min upp till 24 h samt klimatfaktor 1,25. 

Tabell 2: Flöden inlagda i den hydrauliska modellen. 

Avrinningsområde för flödet MLQ MQ MHQ HQ2 HQ10 HQ50 
(Ovan Klockarbäckens inflöde) 0.07 0.36 1.94 1.84 2.69 3.43 
(Klockarbäcken) 0.03 0.16 0.97 0.93 1.31 1.65 
(Tväråns utflöde i Umeälven) 0.11 0.65 3.57 3.41 4.87 6.14 
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8.2 MODELL FÖR ÅR 2021 

I föreliggande uppdrag har en vattendragsmodell satts upp för Tvärån, med start strax nedströms 

dammen vid Forslundaskolan och sträcker sig sen ner till mynningen i Umeälven. Ledningsnätet för 

dagvatten som mynnar i Tvärån är med i modellen. Dagvattennätet är ihopkopplat med Tvärån. Även 

markytan har kopplats ihop med vattendraget och ledningsnätet. Delar av ledningsnätet kommer från 

tidigare uppdrag som WSP haft mot Vakin, WSP 2021. Detta gäller områdena Rödäng, Västerslätt och 

Grubbe. De ledningsnät som inte har funnits med i tidigare modeller (främst några delar söder om 

Vännäsvägen) har lagts in i modellen på ett övergripande sätt. Se Figur 18. 

 

Figur 18: Tvärån visas med den blåa linjen och ledningsnätet medgröna pilar samt brunnarna som gröna punkter. 

 

Modellstart 

Mynning i Umeälven 
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8.3 MODELL FÖR ÅR 2020 

För att verifiera den kalibrerade modellen har händelserna som var i oktober och november år 2020 

simulerats.  Modellen har justerats lokalt eftersom åtgärder har gjorts i Tvärån (efter händelsen i 

november) som påverkar de hydrauliska beräkningarna. För att kunna efterlikna Tvärån som den såg 

ut vid händelserna i oktober och november har rörbron lagts till under Industrivägen och 

tvärsektionerna på en 500 m lång sträcka nedströms Industrivägen har justerats för att stämma, så bra 

som möjligt, med hur det var innan man breddade Tvärån. Att en modell har satts upp för att beskriva 

händelserna för oktober och november år 2020 beror b.la. på att WSP vill säkerställa modellens 

tillförlitlighet. Se om man kan återskapa de två händelserna som redan har skett. Om modellen kan 

återskapa situationer som vi vet har skett ökar trovärdigheten för att kunna modellera framtida 

händelser. 

8.4 RDI-MODELL 

RDI står för ”Rainfall Dependent Inflow and infiltration” och är ett hydrologiskt tillägg i modellen. De 
stora avrinningsområdena som nästan enbart består av naturmark beskrivs med olika hydrologiska 
parametrar, så som jordtyp, mättnadsgrad, temperatur m.m. RDI-modellen drivs av en uppmätt 
regnserie som genererar en hydrograf över flödet för samma period. Man justerar de hydrologiska 
parametrarna för att få fram de olika förloppen i en flödeshydrograf. Så som t.ex. lågflöden och de 
höga momentanflödena. 

8.5 SCENARIER 

För att förstå hur Tvärån och dagvattennätet fungerar har man simulerat 11 stycken scenarier. I 

scenario 1–10 är vattennivån i Umeälven +0,31 m (den som var vid inmätningstillfället). Ingen av 

dessa scenarier visar på någon form av åtgärd utan är enbart för att lära känna hela systemet runt 

omkring Klockarbäcken, 

I scenario 1–6 är det enbart flöden i Tvärån (statistiskt beräknade flöden från SMHI) simuleras: 

• Scenario 1: MLQ (Medellågvattenföringen) 

• Scenario 2: MQ (Medelvattenföring) 

• Scenario 3: MHQ (Medelhögvattenföring) 

• Scenario 4: HQ2 (2-års-flöde) 

• Scenario 5: HQ10 (10-års-flöde) 

• Scenario 6: HQ50 (50-års-flöde) 

I Scenario 7 är det enbart ett flöde i Tvärån men med ett fiktivt flöde från Klockarbäcken vilket är ett 

dubblerat 50-årsflöde. 

• Scenario 7: HQ50 (2*50-års-flöde) 

I scenario 8 är det både ett flöde i Tvärån och ett regn från de hårdgjorda ytorna. 

• Scenario 8: HQ50 + 10-års-regn 

I scenario 9–10 är det flöden i Tvärån som ska efterlikna flödena som var vid de två högflödestillfällena 

i oktober och november år 2020. 

• Scenario 9: Oktober-flöde 

• Scenario 10: November-flöde 

I Scenario 11 är det enbart ett flöde i Tvärån men nivån i Umeälven har förändrats genom att den 

inmätta vattennivån har höjts med 2 m för att se hur Umeälven påverkar Tvärån. 

• Scenario 11: 50-års-flöde med en vattennivå i Umeälven +2,3 m  
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8.6 KALIBRERING 

Vattendragsmodellen har kalibrerats utifrån de uppmätta vattennivåerna som mättes in den 20–22 

april 2021 samt flödena som var i Tvärån enligt SMHI:s beräknade flöden på vattenweb. 

8.6.1 RDI-kalibrering 

Modellen har kalibrerats utifrån en uppmätt regnserie och en uppmätt flödesserie för samma period. 
Flödet är dock dygnsmedelvärdesbildat. För att modellen ska få fram en flödeshydrograf utifrån det 
uppmätta regnet har man justerat olika hydrologiska parametrar så som temperatur, instrålning, 
mättnadshalt i marken, m.m. Parametrarna är justerade så att flödeshydrografen stämmer överens 
med hydrografens form. 

9 RESULTAT 

9.1 TIDIGARE UTREDNINGARNA 

Utifrån de tidigare utredningarna kan man säga: 

Det går inte att veta (ta reda på/undersöka) om Tvärån idag har samma kapacitet som Tvärån hade på 

60–70-talet. 

Det går inte att säkerställa att Tvärån grävdes om enligt utredningar och vattendom. Om den grävdes 

om kan vi inte heller veta vilken typsektion som användes. 

Klockarbäckens flöde (som i modellen är ett dubblerat 50-års-flöde) påverkar vattennivån i Tvärån 

med ca 0,2 m. Detta tyder på att ett ökat flöde från Klockarbäcken inte genererar det stora 

förändringarna i Tvärån. 

Om stora delar av Klockarbäckens avrinningsområde exploateras kommer flödena till Klockarbäcken 

att öka. Detta kan påverka Klockarbäcken och dess nivåer till det sämre. De hastiga flödestopparna 

kommer att öka till Klockarbäcken. Det har inte utretts hur ökade flöden i Klockarbäcken påverkar 

Klockarbäcken (översvämningar etc) utan endast hur Klockarbäckens ökade flöden påverkar 

vattennivåerna i Tvärån. 

Norrbotniabanan påverkar delar av Tväråns avrinningsområde då järnvägen blir som en barriär. Dock 

bygger man passager där vattnet kan passera. Trotts att man hårdgör för järnvägen kommer detta 

vara försvinnande lite. Vattnet kommer att fördröjas innan det når Tvärån. Norrbotniabanan kommer 

inte påverka Tvärån mer än marginellt. 

Ringleden (Västra länken, Umeåprojektet) den dragning som går från Umeälven och norrut, öster om 

Prästsjön och sedan ansluter till Väg E12 kommer att påverka den lokala tillrinningen till 

Klockarbäcken genom att det blir en barriär i landskapet och en del rinnvägar kommer att ändras. 

Området blir en aning mer hårdgjort. Flödet till Klockarbäcken kan öka marginellt. Tvärån kommer inte 

att påverkas direkt. 
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9.2 KALIBRERING AV TVÄRÅN 

Vattendragsmodellen för Tvärån har kalibrerats utifrån de vattennivåer som mättes in den 20–22 april 

2021 och de modellerade flödena från SMHIs vattenweb. I modellen har man justerat främst 

friktionstalen i Tvärån för att flödena ska ge de vattennivåer som mättes in vid tidpunkten. I Figur 19 

visas de uppmätta vattennivåerna (den blåa linjen) tillsammans med de modellerade nivåerna (visas 

med en röd streckad linje). I Figur 19 visas vattennivåerna i en längsgående vattendragsprofil. 

(Vattendraget i genomskärning på längden).  

 

 

 

 

Figur 19: Den blå linjen visar de uppmätta vattennivåerna vid tvärsektionerna från 20–22 april. Den röda streckade linjen visar 
de modellerade vattennivåerna vid simulering med de flödena som var de aktuella dagarna enligt SMHI:s beräknade flöden från 
S-HYPE.  

  

Vattendragets botten 

Höger och vänster dikeskrön 

Vattennivåer 

Tväråns 

mynning i 

Umeälven 

Modell start 
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9.2.1 RDI-kalibrering 

Utifrån den uppmätta regnserien som har tagits från Umeå Universitet och flödeshydrografen för 

Tvärån över samma tidsperiod har modellens parametrar justerats så att flödesserien från SMHI:s S-

HYPE stämmer överens med den simulerade flödesserien. 

 

Figur 20: Flödeshydrograf från SMHI och den simulerade flödeshydrografen från RDI-modellen, för Tvärån. 

 

Figur 21: Flödeshydrograf från SMHI och den simulerade flödeshydrografen från RDI-modellen, för Klockarbäcken. 
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9.3 RESULTATEN FRÅN DEN HYDRAULISKA MODELLEN FÖR ÅR 2021 

Vattennivåerna i Tvärån visar att det vid flödena MLQ, MQ och MHQ (scenario1-3) inte bräddar över 

vattendragets kanter. Vilket visas i Figur 22.  

 

Figur 22: Beräknade vattennivåer vid flödena MLQ, MQ och MHQ. 

 

Vattennivåerna i Tvärån vid flödena HQ2, HQ10 och HQ50 (scenario4-6) visas i Figur 23. Vid HQ2 
och HQ10 bräddar inte vattnet över kanterna på vattendraget. Vid HQ50 är vattennivån nära markytan 
på några platser. I Figur 23 är dessa platser markerat med cirklar. 

  

Figur 23: Beräknade vattennivåer vid flödena HQ2, HQ10 och HQ50. 

Utlopp vattennivå 0,31 m 

Utlopp vattennivå 0,31 m 
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För att ta reda på hur ett ev. ökat flöde från Klockarbäcken skulle påverka vattennivån i Tvärån har 

man dubblerat HQ50-flödet i Klockarbäcken (Scenario 7). I Figur 24 visas en jämförelse av 

vattennivåerna i Tvärån. Den blåa linjen visar vattennivån i Tvärån vid HQ50 i både Tvärån och 

Klockarbäcken. Den röda linjen visar på vattennivån i Tvärån vid ett dubblerat 50-års-flöde (HQ50*2) 

från Klockarbäcken. Ett dubblerat 50-års-flöde från Klockarbäcken generar en ungefärlig ökning på ca 

0,2 m för vattennivåerna i Tvärån. 

 

Figur 24: Beräknade vattennivåer när flödet är HQ50 i Klockarbäcken och Tvärån (blå streckad linje) samt när HQ50 flödet från 
Klockarbäcken har dubblats (röd streckad linje). 

För att ta reda på hur Tvärån reagerar vid ett 50-årsflöde (HQ50) i Tvärån samtidigt som det kommer 
ett regn (framtida 10-årsregn) över de hårdgjorda områdena har detta simulerats (Scenario 8). Se  
Figur 25. Klimatförändringarna är medtagna med en klimatfaktor om 1,25, vilket innebär att ett regn 
med 10 års återkomsttid bedöms bli 25 % större i en framtid.  

 

Figur 25: Vattennivåerna i Tvärån för scenario 6 och 8. Man ser skillnaden mellan enbart ett 50-års-flöde (blå streckad linje) och 
att det samtidigt kommer ett 10-års-regn (röd streckad linje). 

Utlopp vattennivå 0,31 m 

Utlopp vattennivå 0,31 m 
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Modellen har simulerats för det flödet (dygnsmedelflödet) som var i Tvärån den 10 oktober (enligt 

SMHIs beräknade flöden i vattenweb) samt att flödet har gångrats med momentanfaktorn (FMOM) 2,0 

för att få med flödestoppen. Scenario 9.  

 

Figur 26: Vattennivåerna i Tvärån vid flödet som var den 10 oktober (grön streckad linje) samt flödet gångrat med 
momentanfaktorn 2,0 (röd streckad linje). 

 

Modellen har simulerats för det flödet (dygnsmedelflödet) som var i Tvärån den 2 november (enligt 

SMHI:s beräknade flöden i vattenweb) samt att flödet har gångrats med momentanfaktorn (FMOM) 1,5 

och 2,0 för att få med flödestoppen, scenario 10. Se Figur 27.  

 

 

Figur 27: Vattennivåerna vid flödet som var den 2 nov (grönlinje) samt flödet gångrat med momentanfaktorn 1,5 (blå linje) och 

2,0 (röd linje). 
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I bilaga A visas även vattendjup och vattenutbredning från RDI-modelleringen vid oktober och 

november-flödena med momentanfaktorer. 

Vid simulering med en 2 m högre vattennivå i Umeälven ändras enbart vattennivåerna i Tvärån precis 
vid mynningen. Resterande del av Tvärån påverkas inte. Vilket betyder att Umeälvens vattenstånd inte 
har en direkt påverkan på Tvärån mer än vid mynningen.  

 

Figur 28: Vattennivåerna vid 50-års-flödet (HQ50) men med olika vattennivåer i Umeälven. Den röda linjen visar vattennivån i 
Tvärån vid vattennivån +2,30 m i Umälven. Den blå linjen visar vattennivån i Tvärån vid en vattennivå i Umeälven på +0,31 m. 
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Modellresultaten visar vattennivåerna, på en delsträcka av ledningsnätet, vid det scenariot där enbart 

vatten i Tvärån har simulerats. Trycknivån i dagvattenledningarna finns där eftersom Tväråns vatten, 

trycks upp i ledningsnätet eftersom modellerna är ihopkopplade. Vid en medelvattenföring (MQ) i 

Tvärån trycker vattnet upp i dagvattenledningarna till viss del. Vid de högre flödena i Tvärån trycker 

vattennivån upp ännu högre i ledningsnätet. Se Figur 29 och Figur 30 som visar vattennivån från två 

ledningssträckor. 

 

 

Figur 29: Beräknade vattennivåer i ledningsnätet med utlopp DUT247, vid olika flöden i Tvärån. 

 

Figur 30:  Beräknade vattennivåer i ledningsnätet med utlopp DUT236, vid olika flöden i Tvärån. 
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10 DISKUSSION 

Att modellen inte startar vid Piparbölesjön (där Tvärån startar) beror på att man vill undersöka hur man 

minskar översvämningarna i de mer bebyggda delarna av Umeå. Stort fokus på områdena Rödäng 

och Västerslätt. Därför är det tillräckligt att börja en bit uppströms områdena som man vill undersöka. 

Det ger inget mervärde att ta med hela Tvärån. Resultaten blir inte annorlunda, utredningen blir bara 

dyrare. 

Flödena som används i detta uppdrag, både för Tvärån och Klockarbäcken, är hämtade från SMHI:s 

hemsida vattenweb (www.vattenweb.se). Flödena är modellerade med S-HYPE och inte uppmätta 

flöden. Detta betyder att flödena för tex oktober- och november-situationen skulle kunna vara både 

lägre eller högre än vad som visas. Flödena på vattenweb är dygnsmedelvärden. Alltså att man har 

tagit ett medelvärde av alla flödena under dygnet. Detta resulterar i att den högsta flödestoppen kan 

ha varit betydligt högre.  

En sammantagen analys av de olika projekt som pågår inom Klockarbäckens avrinningsområde 

kommer att påverka tillrinningen till Klockarbäcken och då även i förlängningen Tvärån. Klockarbäcken 

kommer att få mer vatten. Det kommer att komma fortare eftersom det blir mer hårdgjort. Snabba 

flödespikar kommer att inträffa oftare. Dock är inte Klockarbäcken modellerad vilket gör att det inte 

finns information om svämplan, fördröjning eller vattennivåer. Detta behöver utredas vidare. Tväråns 

nivåer påverkas relativt lite av ökade flöden i Klockarbäcken. 

Den hydrauliska modellen antar att vattnet är rent och inte innehåller pinnar, löv, is mm. 

11 SLUTSATS 

Vid några platser längs med Tvärån är markytan relativt låg vilket gör att vattnet lätt kan bredda över 

kanten. Det finns även några platser i Tvärån som har en stor påverkan på vattennivåerna (dvs 

bestämmande sektioner). Vilka åtgärder som kan minska risken för översvämningar kommer att 

utredas och simuleras i nästa steg (Steg 2) av detta uppdrag. 

 

Dagvattenledningarna som går ut i Tvärån vid de flackare partierna står delvis dämda vid relativt låga 

flöden och står mycket dämda vid de högre flödena i Tvärån. Detta gör att det blir svårt att få ut 

dagvattnet. Framförallt om det är ett kraftigare regn. Vid ett regn kommer ledningsnätet ganska snabbt 

fyllas med vatten.  

  

http://www.vattenweb.se/
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13 BILAGA A 

Följande bilder visar vattendjup och vattenutbredning från RDI-modelleringen vid oktober- och 

november-flödena med momentanfaktorer. 

  



Utskriftsformat: A3

Datum: 8/9/2021

Skala 1:10,000

Tvärån
Flöde 03/11/2020
FMOM 1,0

TECKENFÖRKLARING

Översvämning
brunnar(m)

< - 0,5

-0,5 - 0,0

0,0 - 0,5

> 0,5

Tvärån

Dagvattenledningar

Max översvämning
djup över mark(m)

<0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,6 - 0,7

0,7 - 0,8

0,8 - 0,9

0,9 - 0,94

±
0 370185 m



Utskriftsformat: A3

Datum: 8/9/2021

Skala 1:6,500

Tvärån
Flöde 03/11/2020
FMOM 1,0

TECKENFÖRKLARING

Översvämning
brunnar(m)

< - 0,5

-0,5 - 0,0

0,0 - 0,5

> 0,5

Tvärån

Dagvattenledningar

Max översvämning
djup över mark(m)

<0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,6 - 0,7

0,7 - 0,8

0,8 - 0,9

0,9 - 0,94

±
0 370185 m



Utskriftsformat: A3

Datum: 8/9/2021

Skala 1:10,000

Tvärån
Flöde 03/11/2020
FMOM 1,25

TECKENFÖRKLARING

Översvämning
brunnar(m)

< - 0,5

-0,5 - 0,0

0,0 - 0,5

> 0,5

Tvärån

Dagvattenledningar

Max översvämning
djup över mark(m)

<0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,6 - 0,7

0,7 - 0,8

0,8 - 0,9

0,9 - 1,0

1,0 - 1,1

1,1 - 1,12

±
0 370185 m



Utskriftsformat: A3

Datum: 8/9/2021

Skala 1:6,500

Tvärån
Flöde 03/11/2020
FMOM 1,25

TECKENFÖRKLARING

Översvämning
brunnar(m)

< - 0,5

-0,5 - 0,0

0,0 - 0,5

> 0,5

Tvärån

Dagvattenledningar

Max översvämning
djup över mark(m)

<0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,6 - 0,7

0,7 - 0,8

0,8 - 0,9

0,9 - 1,0

1,0 - 1,1

1,1 - 1,12

±
0 370185 m



Utskriftsformat: A3

Datum: 8/9/2021

Skala 1:10,000

Tvärån
Flöde 03/11/2020
FMOM 1,5

TECKENFÖRKLARING

Översvämning
brunnar(m)

< - 0,5

-0,5 - 0,0

0,0 - 0,5

> 0,5

Tvärån

Dagvattenledningar

Max översvämning
djup över mark(m)

<0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,6 - 0,7

0,7 - 0,8

0,8 - 0,9

0,9 - 1,0

1,0 - 1,1

1,1 - 1,2

1,2 - 1,21

±
0 370185 m



Utskriftsformat: A3

Datum: 8/9/2021

Skala 1:6,500

Tvärån
Flöde 03/11/2020
FMOM 1,50

TECKENFÖRKLARING

Översvämning
brunnar(m)

< - 0,5

-0,5 - 0,0

0,0 - 0,5

> 0,5

Tvärån

Dagvattenledningar

Max översvämning
djup över mark(m)

<0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,6 - 0,7

0,7 - 0,8

0,8 - 0,9

0,9 - 1,0

1,0 - 1,1

1,1 - 1,2

1,2 - 1,21

±
0 370185 m



Utskriftsformat: A3

Datum: 8/9/2021

Skala 1:10,000

Tvärån
Flöde 03/11/2020
FMOM 1,75

TECKENFÖRKLARING

Översvämning
brunnar(m)

< - 0,5

-0,5 - 0,0

0,0 - 0,5

> 0,5

Tvärån

Dagvattenledningar

Max översvämning
djup över mark(m)

<0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,6 - 0,7

0,7 - 0,8

0,8 - 0,9

0,9 - 1,0

1,0 - 1,1

1,1 - 1,2

1,2 - 1,28

±
0 370185 m



Utskriftsformat: A3

Datum: 8/9/2021

Skala 1:6,500

Tvärån
Flöde 03/11/2020
FMOM 1,75

TECKENFÖRKLARING

Översvämning
brunnar(m)

< - 0,5

-0,5 - 0,0

0,0 - 0,5

> 0,5

Tvärån

Dagvattenledningar

Max översvämning
djup över mark(m)

<0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,6 - 0,7

0,7 - 0,8

0,8 - 0,9

0,9 - 1,0

1,0 - 1,1

1,1 - 1,2

1,2 - 1,28

±
0 370185 m



Utskriftsformat: A3

Datum: 8/9/2021

Skala 1:10,000

Tvärån
Flöde 03/11/2020
FMOM 2,0

TECKENFÖRKLARING

Översvämning
brunnar(m)

< - 0,5

-0,5 - 0,0

0,0 - 0,5

> 0,5

Tvärån

Dagvattenledningar

Sektions

Max översvämning
djup över mark(m)

<0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,6 - 0,7

0,7 - 0,8

0,8 - 0,9

0,9 - 1,0

1,0 - 1,1

1,1 - 1,2

1,2 - 1,3

1,3 - 1,34

±
0 370185 m



Utskriftsformat: A3

Datum: 8/10/2021

Skala 1:6,500

Tvärån
Flöde 03/11/2020
FMOM 2,0

TECKENFÖRKLARING

Översvämning
brunnar(m)

< - 0,5

-0,5 - 0,0

0,0 - 0,5

> 0,5

Tvärån

Dagvattenledningar

Max översvämning
djup över mark(m)

<0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,6 - 0,7

0,7 - 0,8

0,8 - 0,9

0,9 - 1,0

1,0 - 1,1

1,1 - 1,2

1,2 - 1,3

1,3 - 1,34

±
0 370185 m



Utskriftsformat: A3

Datum: 8/18/2021

Skala 1:10,811

Tvärån
Flöde 10/10/2020
FMOM 1,0

TECKENFÖRKLARING

Översvämning
brunnar(m)

< - 0,5

-0,5 - 0,0

0,0 - 0,5

> 0,5

Tvärån

Dagvattenledningar

Max översvämning
djup över mark(m)

<0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,36

±
0 370185 m



Utskriftsformat: A3

Datum: 8/18/2021

Skala 1:6,500

Tvärån
Flöde 10/10/2020
FMOM 1,0

TECKENFÖRKLARING

Översvämning
brunnar(m)

< - 0,5

-0,5 - 0,0

0,0 - 0,5

> 0,5

Tvärån

Dagvattenledningar

Max översvämning
djup över mark(m)

<0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,36

±
0 370185 m



Utskriftsformat: A3

Datum: 8/18/2021

Skala 1:6,500

Tvärån
Flöde 10/10/2020
FMOM 1,0

TECKENFÖRKLARING

Översvämning
brunnar(m)

< - 0,5

-0,5 - 0,0

0,0 - 0,5

> 0,5

Tvärån

Dagvattenledningar

Max översvämning
djup över mark(m)

<0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,36

±
0 370185 m



Utskriftsformat: A3

Datum: 8/18/2021

Skala 1:10,811

Tvärån
Flöde 10/10/2020
FMOM 2,0

TECKENFÖRKLARING

Översvämning
brunnar(m)

< - 0,5

-0,5 - 0,0

0,0 - 0,5

> 0,5

Tvärån

Dagvattenledningar

Max översvämning
djup över mark(m)

<0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,6 - 0,7

0,7 - 0,8

0,8 - 0,9

0,9 - 1,0

1,0 - 1,1

1,1 - 1,11

±
0 370185 m



Utskriftsformat: A3

Datum: 8/18/2021

Skala 1:6,500

Tvärån
Flöde 10/10/2020
FMOM 2,0

TECKENFÖRKLARING

Översvämning
brunnar(m)

< - 0,5

-0,5 - 0,0

0,0 - 0,5

> 0,5

Tvärån

Dagvattenledningar

Max översvämning
djup över mark(m)

<0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,3 - 0,4

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,6 - 0,7

0,7 - 0,8

0,8 - 0,9

0,9 - 1,0

1,0 - 1,1

1,1 - 1,11

±
0 370185 m
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Tvärån, 10318593. Datum: 220216. Författare: Sara Rebbling m. fl.
Vilken flik redovisas det i

Åtgärdsförslag 1: Tagit bort broarna 2480-132-1 och 2480-133-1. Låg effekt
Åtgärdsförslag 2: Tagit bort bro 24-1307-1. Låg effekt
Åtgärdsförslag 3: Tagit bort bro 2480-65-1. Låg effekt
Åtgärdsförslag 4: tagit bort broarna 2480-15-1 och 2480-16-1. Låg effekt
Åtgärdsförslag 5: Strypning av flödet för att fördröja vattnet på åkermark. En kulvert med dimensionen 1000
mm har placerats under järnvägens passage. Låg effekt
Åtgärdsförslag 6: Grävt ur vattendraget mellan Industrivägen och bro 2480-118-1. En fortsättning på det som
gjordes efter händelsen i november. Medel tid+effekt

Åtgärdsförslag 7: Lagt in en kulvert med styrd borrning i dimensionen 1200 mm, med start vid DUT372-DUT193.
Medel tid+effekt

Åtgärdsförslag 8: Lagt in en kulvert med styrd borrning i dimensionen 1200 mm, med start vid DUT224-DUT193.
Medel tid+effekt

Åtgärdsförslag 9: Breddat vattendraget mellan bro 2480-65-1 och kvarndammen (bro 2480-66-1). Medel tid+effekt
Åtgärdsförslag 10: Sänka botten mellan Industrivägen och fram till bro 2480-66-1 med 1 m. Långsiktiga åtgärder
Åtgärdsförslag 11: Sänka botten mellan Industrivägen och fram till bro 2480-66-1 med 1 m på första sträckan
och 2 m på andra sträcken. Långsiktiga åtgärder
Åtgärdsförslag 12: Ta bort bro 2480-59-1, simulera med november-flödet. Låg effekt
Åtgärdsförslag 13: Ta bort bro 2480-59-1, 2480-132-1, 2480-133-1, 24-1307-1, 2480-65-1, 2480-15-1 och 2480-
16-1. Simulera med november-flödet Låg effekt
Åtgärdsförslag 14: Ny tunnel (stor): Lagt in en kulvert med dimensionen 2*2 m, med start vid DUT224-DUT193
(eller älven). Långsiktiga åtgärder
Åtgärdsförslag 15: Lösa in hus på delar av Rödäng, eller tillåt översvämningar vid stora regn Långsiktiga åtgärder
Åtgärdsförslag 16: Identifiera vilket område som är riskområde, förändra höjdsättningen, påla/lyft upp Långsiktiga åtgärder
Åtgärdsförslag 17: Skapa nödavledning längs med Västra länken mellan Klockarbäcken och älven: Västra
länken sammanbilder Klockarbäckens handelsområde/industriområde och älven. Längs med vägen ser WSP en
möjlighet att lägga en ledning som inte används vid normalflöde utan kan hantera ett extra flöde från
Klockarbäcken så fort vattenföringen stiger över det normala. Långsiktiga åtgärder
Åtgärdsförslag 18: Permanent pumpstation på Rödäng Långsiktiga åtgärder
Åtgärdsförslag 19: Skapa säkrade sekundära avrinningvägar - ändra höjder på vägar, parker etc Långsiktiga åtgärder
Åtgärdsförslag 20: Skapa mer fördröjning uppströms Medel tid+effekt
Åtgärdsförslag 21: "Bara" lösa det akut varje gång med pumpar Akuta åtgärder
Åtgärdsförslag 22: Återställa Tvärån till hur den såg ut innan det var slam och bort med buskar etc? Ca 50 cm
överallt

Akuta åtgärder/Medel
tid+effekt

Åtgärdsförslag 23: skapa nytt bräddutlopp mellan Kvarndammen och Småbåtshamnen. Komplettera ån med
ett ytterligare utlopp vid Kvarndammen, som "genar" till småbåtshamnen Låg effekt
Åtgärdsfärslag 24: kombination 6+7*2. Både bredda vattendraget samt lägga in 2 st 1200-ledningar Medel tid+effekt
Åtgärdsfärslag 25: kombination 6+8*2. Både bredda vattendraget samt lägga in 2 st 1200-ledningar Långsiktiga åtgärder
Åtgärdsförslag 26: skapa våtmark vid Rödberget+åtgärd 8*2. Anlägga en ny våtmark för Tvärån som
vattendraget vid höga flöden svämmar över till, som har 2 st 1200-ledningar som utlopp. Långsiktiga åtgärder

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

SESE19041
Textruta
BILAGA 3



Långsiktiga åtgärder Effekt på nivån
Kostnad
1-5 Tid 1-5

Konsekvens
er miljö 1-5 Beskrivning konsekvenser miljö Konsekvenser intressen Miljöjuridisk process Arbetsmiljö Grundvattennivå Konsekvenser parkkvaliteter Åtgärder för att minska konsekvenser Långtidskolumn

Åtgärdsförslag 10: Sänka botten mellan Industrivägen och fram till bro
2480-66-1 med 1 m.

50-60 cm 5 5 5
Erosion nedströms, MKN helt

omöjligt, ev sulfidjord

Fiskevårdsföreningen,
spillvattenledning under GC-bron vid

Kvarndammen

Antas ha betydande miljöpåverkan för
Tvärån och blir därför en långdragen

tillståndsprocess

Krävs utredning, kan bli svårt att inte få det
att bli en "kanal" eftersom slänter ej ryms

överallt

Måste rensas varje år, erosionsskydd
nedströms, rasrisk: redan brant slänt

vad händer om man fördjupar?

Om rensning ej sker finns det risk att vi
har samma situation igen om några

decennier

Åtgärdsförslag 11: Sänka botten mellan Industrivägen och fram till bro
2480-66-1 med 1 m på första sträckan och 2 m på andra sträcken.

80-120 cm 5 5 5
Erosion nedströms, MKN helt

omöjligt, ev sulfidjord

Fiskevårdsföreningen,
spillvattenledning under GC-bron vid

Kvarndammen

Antas ha betydande miljöpåverkan för
Tvärån och blir därför en långdragen

tillståndsprocess

Krävs utredning, kan bli svårt att inte få det
att bli en "kanal" eftersom slänter ej ryms

överallt

Måste rensas varje år, erosionsskydd
nedströms, rasrisk: redan brant slänt

vad händer om man fördjupar?

Om rensning ej sker finns det risk att vi
har samma situation igen om några

decennier

Åtgärdsförslag 14: Ny tunnel (stor): Lagt in en kulvert med dimensionen
2*2 m, med start vid DUT224-DUT193 (eller älven).

ca 1 m vid
inlopp

5 5 2
Ganska små konsekvenser,
giver att normalflödet får
fortsätta gå i normalfåran

Bergvärmeanläggningar
Antas kunna ha betydande miljöpåverkan

för grundvattnet och blir därför en
långdragen tillståndsprocess

Inlopp och utlopp behöver
bevakas

Om inte tunneln byggs rätt kan
grundvattennivån sänkas

Hur görs inlopp och utlopp - kan de bli
säkra och vackra?

Om mikrotunneling kan användas är
det billigare jämför med en

"konventionell tunnel", men ändå
dyrt

Åtgärdsförslag 15: Lösa in hus på delar av Rödäng, eller tillåt
översvämningar vid stora regn - 5 5

Påverkar naturligtvis de som bor
inom området

Åtgärdsförslag 16: Identifiera vilket område som är konsekvensområde,
förändra höjdsättningen, påla/lyft upp - 5 5

Påverkar naturligtvis de som bor
inom området

Åtgärdsförslag 17: Skapa nödavledning längs med Västra länken mellan
Klockarbäcken och älven: Västra länken sammanbilder Klockarbäckens
handelsområde/industriområde och älven. Längs med vägen ser WSP en
möjlighet att lägga en ledning som inte används vid normalflöde utan kan
hantera ett extra flöde från Klockarbäcken så fort vattenföringen stiger
över det normala.

Ej möjligt att
fastställa,

minskar flödet
från

Klockarbäcken
till Tvärån

5  4-5 2 Riskfaktor kring erosion
Trafikverkets vägområde, kan bli

samordning där
Bortledning, anmälan upp till viss mängd,

sen tillstånd (dom)

Finns möjlighet att denna lösning kan
avlasta både nu och i en framtid, om

det fortsätter ske exploatering i
Klockarbäcken

Åtgärdsförslag 18: Permanent pumpstation på Rödäng
Stor skillnad,

bara lokalt
2 2 3

Ny utsläppspunkt kan skapa
turbulens, grundvatten

Kräver plats, från fastighets-, väg-
eller parkmark?

Det är ett vanligt
förekommande arbete men

inte konsekvensfritt att
jobba med både

kontinuerlig och akut drift
av pumpstationer

Grundläggning av
pumpstationen måste göras

med jönsyn till icke-fördelaktig
geoteknik samt högt

grundvatten.

Motionera pumparna med jämna
mellanrum, kan automatiseras?

Om pumpstationen endast används
någon gång-några gånger per år finns

det risk att den sätter igen. Måste
mortioneras!

Åtgärdsförslag 19: Skapa säkrade sekundära avrinningvägar - ändra
höjder på vägar, parker etc

Hindrar stora
översvämning

ar när nät
eller brunnar

inte tar undan

3 2 2 Parker får ny användning
Parkerna kan förhoppningsvis ha samma
kvaliteter trots att det blir nedsänkt, helt

eller delvis, men krävs eftertanke

Viktigt att ha med i framtida planering
kring vägarna och parkerna - om de

görs om om 20 eller 50 år måste man
ha med dagvattenpoängerna!

Åtgärdsfärslag 25: kombination 6+8*2. Både bredda vattendraget samt
lägga in 2 st 1200-ledningar

ca 50 cm 5 4  2-5

Stör livet i ån, risk sulfidjord?
MKN, morfologin och

vattenkvalitet. Strandzon
ändras

Fiskevårdsföreningen

Åtgärd 6: Tillstånd (dom) om det är mer än
500 m2 berörd bottenyta, annars anmälan,
Åtgärd 8: Bortledning, anmälan upp till viss

mängd, sen tillstånd (dom)

Inlopp och utlopp behöver
bevakas

Föroreningar kräver
försiktighetsåtgärder för att inte

skada. Sulfidjorden måste undersökas
grundligt innan

Åtgärdsförslag 26: skapa våtmark vid Rödberget+åtgärd 8*2. Anlägga en
ny våtmark för Tvärån som vattendraget vid höga flöden svämmar över
till, som har 2 st 1200-ledningar som utlopp.

ca 40-60 cm 5 4 2

Ganska små konsekvenser,
giver att normalflödet får
fortsätta gå i normalfåran.
Möjlighet till mervärden,

våtmark skapas

Möjlighet till mervärden, våtmark
skapas. Kollonilottsområdet är

grannar, oklart om de skulle se detta
som en risk eller möjlighet

Skapa våtmark: anmälan Åtgärd 8:
Bortledning, anmälan upp till viss mängd,

sen tillstånd (dom)

Våtmarkens drift- och
underhållsbehov behöver

fastställas. Inlopp och
utlopp på 1200-ledningar

behöver bevakas

Möjlighet: våtmark kan vara ett
utflyktsmål, biodiversitet, fåglar etc

Föroreningar kräver
försiktighetsåtgärder för att inte

skada. Sulfidjorden måste undersökas
grundligt innan

Konsekvenser:

Utreds inte av WSP i detta läge

Stor konsekvens
Mycket stor konsekvens

Mycket liten konsekvens
Liten konsekvens
Medel konsekvens



Åtgärder medel tid+effekt Effekt på nivån
Kostnad
1-5

Tid 1-5
Konsekvens
er miljö 1-5

Beskrivning
konsekvenser miljö

Konsekvenser intressen Miljöjuridisk process Arbetsmiljö Grundvattennivå Konsekvenser parkkvaliteter Åtgärder för att minska konsekvenser Långtidskolumn

Åtgärdsförslag 6: Grävt ur vattendraget mellan Industrivägen och bro 2480-
118-1. En fortsättning på det som gjordes efter händelsen i november.

8-10  cm 2 3  3-5

Stör livet i ån, risk
sulfidjord? MKN,
morfologin och
vattenkvalitet.

Strandzon ändras

Fiskevårdsföreningen
Tillstånd (dom) om det är mer än 500

m2 berörd bottenyta, annars
anmälan

Föroreningar kräver
försiktighetsåtgärder för att inte

skada. Sulfidjorden måste undersökas
grundligt innan

Åtgärdsförslag 7: Lagt in en kulvert med styrd borrning i dimensionen 1200
mm, med start vid DUT372-DUT193.

10-20 cm 4 4 2
Bortledning, anmälan upp till viss

mängd, sen tillstånd (dom)

Åtgärdsförslag 8: Lagt in en kulvert med styrd borrning i dimensionen 1200
mm, med start vid DUT224-DUT193.

20-30 cm 4 4 2
Bortledning, anmälan upp till viss

mängd, sen tillstånd (dom)

Åtgärdsförslag 9: Breddat vattendraget mellan bro 2480-65-1 och
kvarndammen (bro 2480-66-1).

10-20 cm  3-4 3  3-5

Stör livet i ån, risk
sulfidjord? MKN,
morfologin och
vattenkvalitet.

Strandzon ändras

Fiskevårdsföreningen
Tillstånd om det är mer än 500 m2
berörd bottenyta, annars anmälan

Föroreningar kräver
försiktighetsåtgärder för att inte

skada. Sulfidjorden måste undersökas
grundligt innan. Rasrisker, redan
brant slänt, vad händer om man
breddar och fördjupar? Måste

utredas!

Åtgärdsförslag 20: Skapa mer fördröjning uppströms Utreds  2-5  2-5 5
Höga naturvärden,
flodpärlmussla mm.

Inom vattenskyddsområde, god
grundvattenkommunikation

Åtgärdsförslag 22: Återställa Tvärån till hur den såg ut innan det var slam
och bort med buskar etc? Ca 50 cm överallt

ca 10 cm 2 3?  2-5 Fiskevårdsföreningen
Tillstånd (dom) om det är mer än 500

m2 berörd bottenyta, annars
anmälan

Risk för att ån får ett mer
"industriellt" utseende

vilket gör att det blir mindre
trevligt för folk att vistas

där

Krävs insats varje eller vartannat
år för att det inte ska slamma

igen på nytt

Åtgärdsfärslag 24: kombination 6+7*2. Både bredda vattendraget samt
lägga in 2 st 1200-ledningar

10-30 cm 4-5 4  2-5

Stör livet i ån, risk
sulfidjord? MKN,
morfologin och
vattenkvalitet.

Strandzon ändras

Fiskevårdsföreningen

Åtgärd 6: Tillstånd (dom) om det är
mer än 500 m2 berörd bottenyta,

annars anmälan, Åtgärd 7:
Bortledning, anmälan upp till viss

mängd, sen tillstånd (dom)

Inlopp och utlopp behöver bevakas

Föroreningar kräver
försiktighetsåtgärder för att inte

skada. Sulfidjorden måste undersökas
grundligt innan

Konsekvenser:
Mycket liten konsekvens
Liten konsekvens
Medel konsekvens
Stor konsekvens
Mycket stor konsekvens



Akuta åtgärder Effekt på nivån Kostnad 1-5 Tid 1-5
Konsekvenser
miljö 1-5

Beskrivning
konsekvenser miljö

Konsekvenser intressen Miljöjuridisk process Arbetsmiljö Grundvattennivå Konsekvenser parkkvaliteter
Åtgärder för att minska
konsekvenser

Långtidskolumn

Åtgärdsförslag 21: "Bara" lösa det akut varje gång med pumpar ej långsiktigt 3? 2 Bortledning, ev undantagsregeln*

Krävs stora pumpar och stor ansträngning,
bevakning av prognoser och flöden,

beredskap med pumpar och
sandsandsäckar

Prognoser krävs. Krävs en instats
oftare och oftare givet

klimatförändringar samt stora
pumpar, åtgärdsprogram

Åtgärdsförslag 22: Återställa Tvärån till hur den såg ut innan det var slam
och bort med buskar etc? Ca 50 cm överallt

ca 10 cm 2 3?  2-5 Fiskevårdsföreningen
Tillstånd (dom) om det är mer än 500

m2 berörd bottenyta, annars
anmälan

Risk för att ån får ett mer
"industriellt" utseende

vilket gör att det blir mindre
trevligt för folk att vistas

där

Krävs insats varje eller vartannat
år för att det inte ska slamma

igen på nytt

Konsekvenser: *Om det är uppenbart att varken
allmänna eller enskilda intressen
skadas av en vattenverksamhet krävs
inte anmälan eller tillstånd. Det är
verksamhetsutövaren som gör den
bedömningen.

Mycket liten konsekvens
Liten konsekvens
Medel konsekvens
Stor konsekvens
Mycket stor konsekvens



Åtgärder med låg effekt
Effekt på
nivån

Kostnad 1-5 Tid 1-5
Konsekvenser
miljö 1-5

Beskrivning
konsekvenser miljö

Konsekvenser intressen Miljöjuridisk process Arbetsmiljö Grundvattennivå Konsekvenser parkkvaliteter
Åtgärder för att minska
konsekvenser

Långtidskolumn

Åtgärdsförslag 1: Tagit bort broarna 2480-132-1 och 2480-133-1. 2-5 cm
Åtgärdsförslag 2: Tagit bort bro 24-1307-1. 2-5 cm
Åtgärdsförslag 3: Tagit bort bro 2480-65-1. 2-5 cm
Åtgärdsförslag 4: tagit bort broarna 2480-15-1 och 2480-16-1. 2-5 cm
Åtgärdsförslag 5: Strypning av flödet för att fördröja vattnet på åkermark.
En kulvert med dimensionen 1000 mm har placerats under järnvägens
passage.

5-6 cm

Åtgärdsförslag 12: Ta bort bro 2480-59-1, simulera med november-flödet. 2-5 cm

Åtgärdsförslag 13: Ta bort bro 2480-59-1, 2480-132-1, 2480-133-1, 24-
1307-1, 2480-65-1, 2480-15-1 och 2480-16-1. Simulera med november-
flödet

2-5 cm

Åtgärdsförslag 23: skapa nytt bräddutlopp mellan Kvarndammen och
Småbåtshamnen. Komplettera ån med ett ytterligare utlopp vid
Kvarndammen, som "genar" till småbåtshamnen. Provade tre olika lägen.

väldigt lokalt,
dock ej i

bostadsområ
det

Ej utrett p.g.a. inte tillräcklig effekt

Ej utrett p.g.a. inte tillräcklig effekt

Ej utrett p.g.a. inte tillräcklig effekt



Detta dokument är ett underlag till vidare arbete, framtaget för att ge Umeå kommun och Vakin ett hum om tidsperspektiven för de olika åtgärderna framtagna i uppdrag 10318593 Tvärån hydraulisk utredning.

Oavsett vilken lösning som kommunfullmäktige vill gå vidare med rekommenderar WSP ett inledande möte med Länsstyrelsen för att bedöma vilka processer som projektet kommer omfatta.
Vattenverksamhet, ev förorenad mark.

För samtliga fyra tidssatta åtgärder förutsätter WSP att åtgärden har risk för betydande miljöpåverkan, därför har tidplanen inget undersökningssamråd utan går direkt på avgränsningssamråd.
Den upptagna MKBn är således en "stor" MKB.

Under förstudien ska:
 läsa in sig i tidigare utredningar
 se över vilka planer (detaljplaner, stadsplaner) och områdesbestämmelser som påverkas, är förslaget förenligt med dem eller måste korrigeringar ske
 markavvattningsföretag, måste de upplösas eller uppdateras
 båtnadsområden, undersök om det finns och beskriv vad förändringen skulle innebära

I samrådsskedet finns det stor tidsvinning i att samköra samrådet för MKBn för både vattenverksamheten och specifik miljöbedömning (samt ev förorenad mark)

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.
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Detta avser att fördjupa ån, åtgärd 10 eller 11 2026 ->

mar-22 apr-22 maj-22 jun-22 jul-22 aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22 jan-23 feb-23 mar-23 apr-23 maj-23 jun-23 jul-23 aug-23 sep-23 okt-23 nov-23 dec-23 jan-24 feb-24 mar-24 apr-24 maj-24 jun-24 jul-24 aug-24 sep-24 okt-24 nov-24 dec-24 jan-25 feb-25 mar-25 apr-25 maj-25 jun-25 jul-25 aug-25 sep-25 okt-25 nov-25 dec-25

Ytterligare alternativutredningar - "naturanpassade åtgärder" (pågår)
Geoteknisk utredning inkl sätta grundvattenrör eventuellt
Mäta grundvattennivåer …
Markmiljö-utredning eventuellt
Utredningar ekologi (t.ex. biotopkartering) översiktlig detaljerad
Underlag samråd och underlag till MKB
Avgränsningssamråd
MKB (tar längre tid om kommunen inte gör huvudinlaga)
Teknisk beskrivning
Skicka in ansökningshandlingar till MMD
Ansökan kungörs och skickas på remiss Eventuellt ett halvår
Skriftväxling (yttranden) Minst detta, ev längre
Dom i MMD Tidigast!

Förstudie Förstudie, vägval
Systemhandling
Detaljprojektering Osäkert på om detaljproj startar innan domen är klar
Byggskede Kan klaras på ett 1-2 år men beror på när detaljproj startar …

Vår 2022
2022 2023 2024

höst 2023sommar 2023vår 2023vinter 22-23höst 2022sommar 2022 vinter 24-25höst 2024sommar 2024 sommar 2025 höst 2025vår 2024vinter 23-24
2025

vår 2025



Detta avser att skapa tunnel för att avleda högflöde, åtgärd 14 2027 ->

mar-22 apr-22 maj-22 jun-22 jul-22 aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22 jan-23 feb-23 mar-23 apr-23 maj-23 jun-23 jul-23 aug-23 sep-23 okt-23 nov-23 dec-23 jan-24 feb-24 mar-24 apr-24 maj-24 jun-24 jul-24 aug-24 sep-24 okt-24 nov-24 dec-24 jan-25 feb-25 mar-25 apr-25 maj-25 jun-25 jul-25 aug-25 sep-25 okt-25 nov-25 dec-25

Ytterligare alternativutredningar - "naturanpassade åtgärder" (pågår)
Geotekniska undersökningar: jorddjup, bergteknisk kärnborrning etc eventuellt
Sätta grundvattenrör
Mäta grundvattennivåer (hela byggtiden) …
Fältundersökningar olika tekniker eventuellt
Underlag samråd och underlag till MKB Minst detta, ev dubbelt
Avgränsningssamråd
MKB (kommunen gör huvudinlaga?)
Teknisk beskrivning
Skicka in ansökningshandlingar till MMD
Ansökan kungörs och skickas på remiss Eventuellt ett halvår
Skriftväxling (yttranden) Minst detta, ev längre
Dom i MMD Tidigast!

Förstudie Förstudie, vägval
Systemhandling Minst detta, ev dubbelt så länge!
Detaljprojektering Om mikrotunnling kortare, om "vanlig" tunnel ungefär 1,5 år
Bygglov
Byggskede Beror på teknisk lösning, 2-5 år? …

2022 2023 2024
Vår 2022 sommar 2022 höst 2022 vinter 22-23 vår 2023 sommar 2023 höst 2023 vinter 23-24 vår 2024 sommar 2024 höst 2024 höst 2025

2025
vinter 24-25 vår 2025 sommar 2025



Detta avser en kombination av att fördjupa ån en bit och att med stryd borrning
anlägga två kulvertar om 1200 mm (Åtgärd 6+2*8)

mar-22 apr-22 maj-22 jun-22 jul-22 aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22 jan-23 feb-23 mar-23 apr-23 maj-23 jun-23 jul-23 aug-23 sep-23 okt-23 nov-23 dec-23 jan-24 feb-24 mar-24 apr-24 maj-24 jun-24 jul-24 aug-24 sep-24 okt-24 nov-24 dec-24 jan-25 feb-25 mar-25 apr-25 maj-25 jun-25 jul-25 aug-25 sep-25 okt-25 nov-25 dec-25

Ytterligare alternativutredningar - "naturanpassade åtgärder" (pågår)
Geoteknisk utredning inkl sätta grundvattenrör eventuellt
Mäta grundvattennivåer
Markmiljö-utredning eventuellt
Utredningar ekologi (t.ex. biotopkartering) översiktlig detaljerad
Fältundersökningar olika tekniker
Underlag samråd och underlag till MKB
Avgränsningssamråd
MKB (tar längre tid om kommunen inte gör huvudinlaga)
Teknisk beskrivning
Skicka in ansökningshandlingar till MMD
Ansökan kungörs och skickas på remiss Eventuellt ett halvår
Skriftväxling (yttranden) Minst detta, ev längre
Dom i MMD Tidigast!

Förstudie Förstudie, vägval
Systemhandling
Detaljprojektering
Byggskede Kortast byggtid av förslagen

höst 2025höst 2024 vinter 24-25
2022 2023 2024 2025

Vår 2022 sommar 2022 höst 2022 vinter 22-23 vår 2023 sommar 2023 höst 2023 vinter 23-24 vår 2024 sommar 2024 vår 2025 sommar 2025



Detta avser en kombination av att fördjupa ån en bit och att med stryd borrning
anlägga två kulvertar om 1200 mm (Åtgärd 6+2*8)

mar-22 apr-22 maj-22 jun-22 jul-22 aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22 jan-23 feb-23 mar-23 apr-23 maj-23 jun-23 jul-23 aug-23 sep-23 okt-23 nov-23 dec-23 jan-24 feb-24 mar-24 apr-24 maj-24 jun-24 jul-24 aug-24 sep-24 okt-24 nov-24 dec-24 jan-25 feb-25 mar-25 apr-25 maj-25 jun-25 jul-25 aug-25 sep-25 okt-25 nov-25 dec-25

Ytterligare alternativutredningar - "naturanpassade åtgärder" (pågår)
Geoteknisk utredning inkl sätta grundvattenrör eventuellt
Mäta grundvattennivåer
Markmiljö-utredning eventuellt
Utredningar ekologi (t.ex. biotopkartering) översiktlig detaljerad
Fältundersökningar olika tekniker
Underlag samråd och underlag till MKB, eventuellt
Avgränsningssamråd, eventuellt
MKB (tar längre tid om kommunen inte gör huvudinlaga), eventuellt
Teknisk beskrivning, eventuellt
Skicka in ansökningshandlingar till MMD, eventuellt
Ansökan kungörs och skickas på remiss, eventuellt
Skriftväxling (yttranden), eventuellt
Dom i MMD, eventuellt Tidigast!

Förstudie Förstudie, vägval
Systemhandling
Detaljprojektering
Byggskede Kortast byggtid av förslagen

2022 2023 2024 2025
Vår 2022 sommar 2022 höst 2022 vinter 22-23 vår 2023 sommar 2023 vår 2025 sommar 2025 höst 2025höst 2023 vinter 23-24

Eventuellt ett halvår
Minst detta, ev längre

vår 2024 sommar 2024 höst 2024 vinter 24-25



Kostnadsbedömning
Tvärån hydraulisk utredning
Åtgärdsförslag 11

Generella förutsättningar
Breddning och fördjupning av befintlig åfåra
Röjning och trädfällning får ske
Arbetet får utföras vid lämpliga årstider, dvs vid låga flöden
Begränsad återställning
Längd 2 km, 1km med 1 m sänkning samt 1 km med 2m sänkning

Uppdragsnr 10358593
Arbete på minst två fronter under ca 8-10 mån Prisnivå okt-2021

Datum 2022-02-04
Upprättad av MR/BL

Ama Text Enhet Mängd Viktat medel, avr Summa
Röjning trädfällning m2 5000 500 2 500 000,00 kr
Tillfälliga arbetsvägar m2 5000 720 3 600 000,00 kr
Etablering st 2 220 410 440 820,00 kr
Stockmattor/kross/fiberduk st 2 179 590 359 180,00 kr
Schakt med vanlig maskin 1km 10m3/m m3 10000 40 400 000,00 kr
Schakt med långsticka 1km 25m3/m m3 25000 50 1 250 000,00 kr
Sedimenteringcontainer st 10 79 080 790 800,00 kr
Transport av lera inkl tippavg m3 30000 150 4 500 000,00 kr
Tippavgift sulfidhaltig lera ton 10000 270 2 700 000,00 kr
Anpassning utlopp st 1 220 410 220 410,00 kr
Ombyggnad korsande ledningar/kablar/broar etc st 1 6 224 490 6 224 490,00 kr
Återställning vallar/kanter m3 15000 210 3 150 000,00 kr
Plantering träd st 300 1 020 306 000,00 kr
Sådd m2 50000 10 500 000,00 kr
Summa entreprenad 26 941 700,00 kr

Projektering % 2 804 136,12 kr
Byggledning % 2 375 268,24 kr
Byggherrekostnader % 5 388 340,00 kr

Budget vid 50% sannolikhet 37 509 444,37 kr

SESE19041
Textruta
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Kostnadsbedömning
Tvärån hydraulisk utredning
Åtgärdsförslag 14

Generella förutsättningar
Mikrotunnel med tät lining ca 2meter
Längd 1700m
Inga kablar, rör, broar etc berörs.

Uppdragsnr 10358593
Prisnivå okt-2021
Datum 2022-02-04
Upprättad av MR/BL

Ama Text Enhet Mängd
Viktat medel,

avr Summa
Röjning trädfällning m2 500 210 105 000,00 kr
Etablering st 2 220 410 440 820,00 kr
Start och slutgrop st 3 2 000 000 6 000 000,00 kr
Borrning och lining m 1700 20 000 34 000 000,00 kr
Sedimenteringcontainer st 10 79 080 790 800,00 kr
Transport av lera inkl tippavg m3 40000 150 6 000 000,00 kr
Tippavgift sulfidhaltig lera ton 10000 270 2 700 000,00 kr
In ock utloppskonstruktion st 2 1 102 040 2 204 080,00 kr
Återställning brunnar st 3 100 000 300 000,00 kr
Återställning m3 500 150 75 000,00 kr
Plantering träd st 10 1 020 10 200,00 kr
Sådd m2 1000 10 10 000,00 kr
Summa entreprenad 52 635 900,00 kr

Projektering % 4 318 292,20 kr
Byggledning % 4 640 552,82 kr
Byggherrekostnader % 10 527 180,00 kr

Budget vid 50% sannolikhet 72 121 925,02 kr



Kostnadsbedömning
Tvärån hydraulisk utredning
Åtgärdsförslag 25

Generella förutsättningar
Mikrotunnel med tät lining ca 1,2
Längd 1700m
Två parallella rör i åtgärdsförslag.
En enda 2000-ledning ersätter de två 1200-ledningarna i kostnadsbedömningen då det visat sig bli billigare.
Breddning och fördjuping av bäcken en sträcka nedströms den breddning som gjordes hösten 2020

Uppdragsnr 10358593
Inga kablar, rör, broar etc berörs. Prisnivå okt-2021

Datum 2022-02-04
Upprättad av MR/BL

Ama Text Enhet Mängd Viktat medel, avr Summa
Röjning trädfällning m2 500 210 105 000,00 kr
Etablering st 2 220 410 440 820,00 kr
Start och slutgrop st 3 2 000 000 6 000 000,00 kr
Borrning och lining m 1700 20 000 34 000 000,00 kr
Sedimenteringcontainer st 10 79 080 790 800,00 kr
Transport av lera inkl tippavg m3 45000 150 6 750 000,00 kr
Tippavgift sulfidhaltig lera ton 15000 270 4 050 000,00 kr
In ock utloppskonstruktion st 2 1 102 040 2 204 080,00 kr
Återställning brunnar st 3 100 000 300 000,00 kr
Återställning m3 500 150 75 000,00 kr
Plantering träd st 10 1 020 10 200,00 kr
Sådd m2 1000 10 10 000,00 kr
Summa entreprenad 54 735 900,00 kr

Projektering % 4 490 577,92 kr
Byggledning % 4 825 695,67 kr
Byggherrekostnader % 10 947 180,00 kr

Budget vid 50% sannolikhet 74 999 353,59 kr



Kostnadsbedömning
Tvärån hydraulisk utredning
Åtgärdsförslag 26

Generella förutsättningar
Våtmark samt två bräddledningar
Röjning och trädfällning får ske
Arbetet får utföras vid lämpliga årstider, dvs vid låga flöden
Begränsad återställning
Borrning 1700 meter. En enda 2000-ledning ersätter de två 1200-ledningarna eftersom det visat sig bli billigare.
Inga kablar, rör, broar etc berörs. Uppdragsnr 10358593

Prisnivå okt-2021
Datum 2022-02-4
Upprättad av MR/BL

Ama Text Enhet Mängd
Viktat medel,

avr Summa
Röjning trädfällning m2 5000 210 1 050 000,00 kr
Etablering st 2 220 410 440 820,00 kr
Start och slutgrop st 3 2 000 000 6 000 000,00 kr
Borrning och lining m 1700 20 000 34 000 000,00 kr
Sedimenteringcontainer st 10 79 080 790 800,00 kr
Transport av lera inkl tippavg m3 40000 150 6 000 000,00 kr
Tippavgift sulfidhaltig lera ton 10000 270 2 700 000,00 kr
In ock utloppskonstruktion st 2 1 102 040 2 204 080,00 kr
Återställning brunnar st 3 100 000 300 000,00 kr
Schakt med vanlig maskin m3 63000 40 2 520 000,00 kr
Sedimenteringcontainer st 10 79 080 790 800,00 kr
Transport av lera inkl tippavg m3 58000 150 8 700 000,00 kr
Tippavgift sulfidhaltig lera ton 10000 270 2 700 000,00 kr
Våtmark duk etc st 1 1 102 040 1 102 040,00 kr
Återställning vallar/kanter m3 5000 150 750 000,00 kr
Plantering träd st 300 1 020 306 000,00 kr
Sådd m2 10000 10 100 000,00 kr
Summa entreprenad 70 454 540,00 kr

Projektering % 7 333 023,55 kr
Byggledning % 6 211 502,30 kr
Byggherrekostnader % 14 090 908,00 kr

Budget vid 50% sannolikhet 98 089 973,85 kr
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