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Bakgrund 

I samband med detaljplanearbetet gällande det nya planerade särskilda boendet i Orsa så 
har det efterfrågats hur stort HQ100-flödet i Skyttolabäcken är vid det tänkta 
detaljplaneområdet. Frågan har också ställts hur stor flödeskapacitet befintliga trummor 
har belägna under Blästgatan och Moravägen.  
 
 

Metod 

I tidigare framtaget PM har karaktäristiska flöden beräknats för Skyttolabäcken, vid 
punkten för vägtrumman under Blästgatan. De formler som använts för att beräkna 
HQ50, MHQ, MQ och MLQ har hämtats från Trafikverkets råd TDOK 2014:0051, 
Avvattningsteknisk dimensionering och utformning - MB 310, Version 3.0 (2017-10-12) 
samt Vägverkets publikation 2008:61, VVMB 310 Hydraulisk dimensionering. För mer 
info om detta hänvisas till PM – Beräkning karaktäristiska flöden Skyttolabäcken inför 
planering av vattendamm/-ar i anslutning till nytt SÄBO, Orsa kommun, 2020-04-29. 
 
Följande flödesdata i Tabell 1 nedan är hämtat från det ovan nämnda PM:et.  
 
Tabell 1. Framräknade flödesuppgifter för Skyttolabäcken vid trumläget under Blästgatan.   

Karaktäristiska flödesdata Flöde (m3/s) 
HQ50 2,52 
MHQ 0,91 
MQ 0,06 
MLQ 0,005 

 
 
För att beräkna ett HQ100-flöde i Skyttolabäcken har ett förenklat sätt använts med 
hjälp av en faktor. För att beräkna hur stora flöden befintliga trummor kan avbörda då 
vattennivån når trummans hjässa har Mannings formel använts (formel 4.12 i Svenskt 
Vatten P110, del 2, utgåva december 2019), se Figur 1.       
 



   2021-08-18 
 

 
 

 
 
 

PM – Beräkning av HQ100-flöde i Skyttolabäcken samt flödeskapacitet i befintliga vägtrummor under Blästgatan och Moravägen, Orsa kommun • 4 

 
 
 

 
Figur 1. Mannings formel  

 
Det är viktigt att känna till att den här typen av teoretiska beräkningar innefattar normalt 
sett en mer eller mindre stor osäkerhet. Datat måste nyttjas därefter.   
 
För att kunna genomföra beräkningarna avseende vägtrummorna har trummorna och 
vattendraget mätts in i fält. Höjddata har mätts in i höjdsystemet RH 2000 med hjälp av 
GNNS-utrustning (Leica iCON GPS 30), mätosäkerhet +/- 5 cm. 
 

Beräkning 

HQ100-flöde 
Att beräkna ett HQ100-flöde med mer precision kräver frekvensanalyser med 
flödesserier på 50 år eller mer. I detta fall används ett förenklat beräkningssätt som 
bygger på att man multiplicerar HQ50-flödet med en faktor 1,1. Detta kan jämföras med 
faktorn 1,25 som Trafikverket anger kan användas för att beräkna ett HQ200-flöde (se 
Trafikverkets dokument TDOK 2014:0051, Avvattningsteknisk dimensionering och 
utformning - MB 310, Version 3.0, 2017-10-12). Här används faktor 1,1 för att egna 
studier på data på flöden som SMHI har beräknat i andra sammanhang, ofta visar på en 
faktor omkring den storleksordningen mellan ett HQ50 och HQ100-flöde.    
 
HQ50-flödet i Skyttolabäcken har vid trumläget under Blästgatan tidigare beräknats till 
2,52 m3/s. HQ100-flödet vid Blästgatan är således ca:  
 
HQ100=HQ50 * 1,1= 2,77 m3/s 
 
Ska man dimensionera en anläggning efter HQ50 eller HQ100 så kan man även behöva 
beakta en klimatfaktor och/eller momentanflödet som är högre, framför allt i sjöfattiga 
avrinningsområden. T ex med en klimatfaktor på 1,3 så blir det dimensionerande flödet  
med utgångspunkt från HQ100 enligt följande 2,77 * 1,3=3,6 m3/s. 
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Flödeskapacitet genom befintliga trummor under Blästgatan respektive Moravägen 
 

 
Figur 2. Översiktskarta vägtrummor vid Blästgatan och Moravägen belägna i centrala Orsa.   

 

Vägtrumma Blästgatan Vägtrumma Moravägen 

Skyttolabäcken 
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En inmätning i fält genomfördes 2021-08-16. Då konstaterades att mellan trummorna 
under Blästgatan och Moravägen finns fyra vägtrummor till. Vid besöket inmättes även 
dessa fyra trummor. Kort kan nämnas att 3 av dessa har en diameter på 1400 mm (plåt) 
medan den fjärde trumman har en diameter på 1200 mm (plast). Flödesberäkningarna 
som utförts omfattar dock trumman under Blästgatan och Moravägen i enlighet med 
beställning av uppdraget.  
 
Blästgatan 
Inmätning av trumman vid Blästgatan visar att den ligger helt horisontellt med en nivå 
överkant trumma på +165,60 på både upp- och nedströmssidan. Då trumman ligger helt 
horisontellt har lutningen på vattendraget i anslutning till trumläget använts för 
beräkningen. Vattendraget lutar ca 5,9 ‰ (mätt på sträckan ca 2,5 m uppströms och 8,5 
m nedströms trumman). Trummans diameter är 1400 mm och utgörs av en heltrumma i 
korrugerad plåt. I trumman finns en stenbotten i likhet med en naturlig bäckbotten. 
Bottennivån på stenlagret ligger grovt på ca +164,47 vilket ger en tjocklek på stenlagret 
på ca 30 cm. Trummans längd uppgår till 16 m. Vattenytan vid trummans inlopp låg vid 
inmätningstillfället på W +164,57, vilket ger ett vattendjup på ca 10 cm. Se mått och 
höjder i Figur 4.  
 

 
Figur 3. Vägtrumma under Blästgatan. Foto taget på uppströmssidan (2021-08-16). 
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Figur 4. Uppritat tvärsnitt på trumman under Blästgatan (uppströmsänden). 
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Moravägen 
Inmätning av trumman vid Moravägen visar att trummans överkant på uppströmssidan 
är belägen på höjden +164,63 och på nedströmssidan +164,11. Trummans diameter är 
1400 mm och utgörs av en heltrumma i korrugerad plåt. Trummans längd uppgår till 46 
m (mätt på trummans ovansida, trummans bottenlängd är längre då sidorna är 
snedskurna i ändarna). Trummans lutning är således ca 1,1 ‰. Botten i trumman 
varierar dock då det finns sediment och annat stenmaterial i trumman.   
 
Kraftig vegetation i bäcken på nedströmssidan tillsammans med sediment gör att vattnet 
däms upp i trumman på nedströmssidan av Moravägen (Figur 6, Figur 7). Eventuellt har 
också en nedströms liggande trumma en dämningspåverkan som sträcker sig upp till 
trumman under Moravägen. Det går dock inte att säga idag på grund av den rikliga 
vegetationen och den uppgrundade bäckfåran. Från vattenytan vid trummans utlopp var 
det endast 0,48 m upp till trummans överkant/hjässa. Motsvarande siffra vid trummans 
inlopp var ca 1 m. Då trummans utlopp kommer vara den flödesbegränsande sektionen 
så utförs beräkningarna på det tvärsnittet (Figur 8). 
 

 
Figur 5. Vägtrumma under Moravägen. Fotot taget på uppströmssidan (2021-08-16). 
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Figur 6. Utloppet ur trumman under Moravägen (2021-08-16). Trots det ringa flödet i bäcken så kvarstår 
inte mycket höjd upp till trummans överkant/hjässa (48 cm mätt från vattenytan upp till trummans 
hjässa). Trummans nedströmsände utgör den flödesbegränsande sektionen och därför används detta 
tvärsnitt som grund för flödesberäkningen.   

 

 
Figur 7. Mycket växtlighet och sediment i bäckfåran leder till att vattnet däms upp in i trumman under 
Moravägen (trummans utlopp är belägen precis utanför bilden till höger). Ytterligare en trumma kan anas 
i bilden längst bort där en tvärväg passerar över bäcken (ej inmätt).  
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Figur 8. Uppritat tvärsnitt på trumman under Moravägen (nedströmsänden). 

   
Beräkningar flödeskapacitet 
Genomförda beräkningar visar att flödet i Skyttolabäcken dagen då inmätningen 
genomfördes (2021-08-16) uppgick till ca 40 l/s (0,04 m3/s), vilket är strax under det 
beräknade medelflödet (MQ) som uppgår till 0,06 m3/s. Trummornas flödeskapacitet då 
vattennivån når trummans hjässa är enligt följande: 
 
Vägtrumma under Blästgatan 2,34 m3/s 
Vägtrumma under Moravägen  0,87 m3/s  
 
Detta kan jämföras mot: 
 
HQ50-flöde   2,52 m3/s 
HQ100-flöde   2,77 m3/s 
 
Med de felmarginaler som dessa beräkningar är behäftade med så kan sägas att 
vägtrumman under Blästgatan inte osannolikt kan avbörda ett 100-års flöde eller strax 
därunder medan trumman under Moravägen helt klart är underdimensionerad på grund 
av de förhållanden som råder vid trumläget. Ska hänsyn tas till klimatfaktor och/eller 
momentanflöde så är även trumman under Blästgatan underdimensionerad. 
Beräkningarna redovisas närmare på kalkylblad i bilaga 1.   
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Bilaga 

1) Flödesberäkningar 
 
 
 



Dim. beräkningar Skyttolabäcken

Bilaga 1
Beräkningar Skyttolabäcken, trumman under Blästgatan respektive Moravägen

q=A*(R^2/3)*M*ROT So (Hydraulisk beräkning Manningsformel (s.77 Svenskt Vatten P110, del 2))

q= flöde (m3/s)
A= våt tvärsnittsarea (m2)
P= våta perimetern (m)
R= hydraulisk radie = A/P (m)
So= bottenlutning (m/m)
M= Mannings tal 

Blästgatan 1400 mm 
korrugerad 
ståltrumma. L=16 m. Anm:

Bottennivå ca 2,5 m 
uppstr. trumma= 164,44 plushöjd Ej trumman

Bottennivå ca 8,5 m 
nedstr. trumma= 164,308 plushöjd Ej trumman

nivådiff= 0,132 m
Avstånd mätpunkter 22,4 m

Vattendragets lutning 
(So)= 0,0059 (m/m) Trumman ligger helt horisontellt (överkant trumma i upp- respektive nedströmsände +165,60. Vattendragets lutning används.

Moravägen. 1400 mm 
korrugerad 
ståltrumma. L=46 m. Anm:

Höjd trumma 
uppströms= 164,63

Höjd trumma 
nedströms= 164,11

nivådiff. 0,52 m
Längd trumma= 46 m
Lutning trumma: 0,0113 (m/m) Lutningen i botten på trumman är en annan pga ojämn fördelning av sediment i trumman. 

Sida 1



Dim. beräkningar Skyttolabäcken

Beräkningar Skyttolabäcken, trumman under Blästgatan respektive Moravägen

Vattennivå (W) Trumma: Area, A, (m2)
Lutning (So), 
(m/m)

Våta 
perimetern  
P (m)

Hydraulisk 
radie 
(A/P), m

M 
(Mannings 
tal)

Q (flöde) trumma 
(m3/s)

HQ50 enligt PM 
Beräkning flöden 
Skyttolabäcken, 2020‐04‐
29 (m3/s). Beräknad vid 
punkten vägtrumma 
Blästgatan. 

HQ100, schablon‐
mässigt beräknad 
med faktor 1,1 på 
HQ50 (m3/s)

HQ100 
med 
klimatfakto
r 1,3 (m3/s) Anmärkning.

W +164,57 (vid 
inmätningstillfället 2021-
08-17). Vattendjup ca 
10 cm.

Blästgatan. 
Heltrumma i plåt, 
1400 mm. L=16 m. 
Nivå överkant 
trumma upp- och 
nedstr. +165,60 

0,12 0,0059 1,32 0,091 20 0,04 2,52 2,77 3,60 Vattendragets lutningen vid trumläget 
vald då trumman i sig ligger helt plant. M-
värdet valt med hänsyn till stenbotten i 
trumman. Trumman under Blästgatan 
bedöms i huvudsak kunna avbörda ett 
HQ100-flöde (ej medräknat klimatfaktor.) 
OBS I den här typen av beräkning finns 
alltid ett relativt stort mått av osäkerhet, 
framför allt i att bedöma rätt mannings 
tal.

Fylld trumma till 
hjässan, W +165,60

Blästgatan. 
Heltrumma i plåt, 
1400 mm. L=16 m. 
Nivå överkant 
trumma upp- och 
nedstr. +165,60 

1,32 4,21 0,314 50 2,34 2,52 2,77 3,60 Vattendragets lutningen vid trumläget 
vald då trumman i sig ligger helt plant. M-
värdet valt med hänsyn till stenbotten i 
trumman. Trumman under Blästgatan 
bedöms i huvudsak kunna avbörda ett 
HQ100-flöde (ej medräknat klimatfaktor.) 
OBS I den här typen av beräkning finns 
alltid ett relativt stort mått av osäkerhet, 
framför allt i att bedöma rätt mannings 
tal.

Flöden

Sida 2



Dim. beräkningar Skyttolabäcken

Vattennivå (W) Trumma: Area, A, (m2)
Lutning (So), 
(m/m)

Våta 
perimetern  
P (m)

Hydraulisk 
radie 
(A/P), m

M 
(Mannings 
tal)

Q (flöde) trumma 
(m3/s)

HQ50 enligt PM 
Beräkning flöden 
Skyttolabäcken, 2020‐04‐
29 (m3/s). Beräknad vid 
punkten vägtrumma 
Blästgatan. 

HQ100, schablon‐
mässigt beräknad 
med faktor 1,1 på 
HQ50 (m3/s)

HQ100 
med 
klimatfakto
r 1,3 (m3/s) Anmärkning.

W +163,63 (vid 
inmätningstillfället 2021-
08-16). 

Moravägen. 
Heltrumma i plåt, 
1400 mm. L=46 m. 
Nivå överkant 
trumma 
uppströmsände 
+164,63, 
nedströmsände 
+164,11

Ej möjlig att beräkna 
utifrån detta tvärsnitt 
pga dämningspåverkan. 
Dock är flödet i 
bäcken/diket redan 
beräknat till 0,04 m3/s, 
framräknat vid 
Blästgatan. 

2,52 2,77 3,60 Trummen är dämningspåverkad i 
nedströmsänden (bla pga kraftig 
vegetation). Detta tvärsnittet är den 
flödesbegränsande sektionen i trumman, 
därför väljs detta tvärsnitt för att räkna 
fram vad trumman maximalt kan avbörda 
då vattennivån når upp till trummans 
hjässa. Dock går det inte beräkna det 
aktuella flödet med utgångpunkt från 
detta tvärsnittet då det är 
dämningspåverkat på nedströmssidan. 
Men eftersom vi räknat fram det aktuella 
dagsflödet vid Blästgatan så vet vi flödet 
här redan, ca 0,04 m3/s.  

Fylld trumma till 
hjässan, W +164,11

Moravägen. 
Heltrumma i plåt, 
1400 mm. L=46 m. 
Nivå överkant 
trumma 
uppströmsände 
+164,63, 
nedströmsände 
+164,11

0,46 0,0113 3,07 0,150 60 0,87 2,52 2,77 3,60 Flödets beräknas för den volym i 
trumman som är tillgänglig ovan 
vattenytan W +163,63 upp till hjässan på 
trumma, +164,11. Till den volym plussas 
på 0,04 m3/s som är det flödet som 
framrinner då vattennivån är +163,63. 
Resultaten visar att trumman idag kan 
avbörda, såsom förhållandena är, ca 0,9 
m3/s, dvs långt mindre än ett HQ50-
flöde. Trumman under Moravägen 
kommer således börja begränsa vattnets 
framrinning då flödena överstiger 0,9 
m3/s. 

Flöden

Sida 3
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