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Jordfuktighetsmätningar 
för modellering av öppna 
dagvattenlösningar

Öppna dagvattenlösningar blir alltmer populärt för att minska översvämningsrisken i 
urbana områden. Matematisk modellering är ett vanligt verktyg för att utvärdera  
dagvattensystem och eventuella ändringar i gestaltningen. Modellerna kräver oftast 
kalibrering mot uppmätt data, som i vanliga fall bara består av flödesmätningar. Detta 
skapar osäkerhet när det gäller modellens funktion för att simulera vad som händer när 
vattnet har infiltrerat i jorden. Därför har denna studie undersökt mervärdet av att 
använda mätningar av jordfuktighet vid kalibrering av dagvattenmodeller. Studien visar 
att mätningar av både flöde och jordfuktighet krävs för att kalibrera en modell på ett 
pålitligt sätt för både variabler.
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Introduktion 
Öppna dagvattenlösningar blir alltmer populärt för att minska översvämningsrisken i urbana 

områden. Matematiska modeller av såna system används med flera syften: 

 Att förstå processerna i systemet 

 Att göra prognoser för olika regn- och klimatförhållanden, både nuvarande och 

framtida 

 Att uppskatta effekter av ändringar i systemets gestaltning. 

För att få modellerna att fungerar bra för enskilda system kräver oftast kalibrering, dvs. att 

värdena på en del modellparametrar justeras så att modellens prognoser stämmer överens med 

uppmätt data. Kalibrering utförs idag oftast endast mot observationer av avrinning från 

systemet. Det betyder dock att modellen kan ha bra prestanda för just utflöde samtidigt som 

andra aspekter av vattenbalansen (t.ex. markfukt, avdunstning) inte representeras på ett bra 

sätt. Kalibrering med flera typer av data är en möjlig lösning för detta (Christiaens and Feyen, 

2002), men har bara i begränsad utsträckning testats för modeller av dagvattensystem. 

En typ av data som kan vara av nytta är jordfuktighetsdata. Jordfuktighetsmätningar är relativt 

enkla att utföra och kräver mindre underhåll än flödesmätningar och är därmed ett lämpligt 

alternativ för att får mer information om systemets funktion. Några studier har visat mervärdet 

av jordfuktighetsmätningar i naturliga avrinningsområden (Koren et al., 2008; Shahrban et al., 

2018), men det finns bara några begränsade indikationer om mervärdet av 

jordfuktighetsmätningar på skalan av enskilda dagvattenanläggningar (se t.ex. Brunetti et al., 

2020; Xiao et al., 2007). 

För att klargöra effekterna av att  inkludera jordfuktighet i modellkalibreringen testades tre 

olika alternativ: 

1. Kalibrering med endast flödesdata 

2. Kalibrering med endast jordfuktighetsdata 

3. Kalibrering med både flödesdata och jordfuktighetsdata 

Metod 
Dagvattenanläggningen som användas för denna studie är ett dike i Solbackens handelsområde, 

Skellefteå där mätning av bland annat avrinning, jordfuktighet och nederbörd har pågått sedan 

2015. Figur 1 visar diket, där alla jordfuktighetsgivare är markerade med en orange pinne. 

Avrinningsområdet är 7500 m2 stor varav två-tredjedel är asfalterad och en tredjedel är 

permeable ytor i själva diket. Avrinning mäts med ett V-format mätöverfall, se Figur 2. Totalt 
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installerades 22 jordfuktighetsgivare i diket. I denna studie användes endast de 7 givare som 

var installerad längs med dikets botten. 

 

Figur 1: översiktsbild av öppen dagvattenanläggning i Solbackens handelsområde, Skellefteå. 
Jordfuktighetsmätare är markerade med oranga pinnar. Flödesmätningar ligger längre nedström och syns inte på 

bilden. Bild: Hendrik Rujner. 

För kalibreringen användes GLUE-metoden (Beven and Binley, 1992; Vezzaro et al., 2013). 

Denna metod bygger på tanken att det finns flera uppsättningar av parametervärden som leder 

till bra modellprestanda. Därför resulterar kalibreringen inte i endast ett värde för varje 

parameter och en tidsserie för varje modelloutput (t.ex. utflöde, jordfuktighet), men i en 

församling av många olika acceptabla parametervärden och modellprognoser. I Figur 3 visas 

ett resultat av en modellkalibrering med GLUE och hur prognosen utvärderas. Med såna 

”osäkra” kalibreringar är syftet att ha så många observationer som möjligt inom intervallet för 

modellprognosen (ju mer mätningar som ligger inom modellprognosen, desto pålitligare den 

är) samtidigt som själva intervallet ska vara så små som möjligt (ju mindre intervallet, desto 

mindre osäkerhet i prognosen). 

 
Figur 2: mätning av utflödet från diket med ett V-format mätöverfall. 
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Figur 3: exempel på resultat av kalibrering med GLUE och hur den utvärderas. 

 

Resultat av modellkalibrering 
I Figur 4 sammanfattas resultat av kalibreringen med endast flödesdata, med endast 

jordfuktighetsdata och med en kombination av både. När modellen kalibreras med endast en 

typ av data så blir osäkerheten i prognosen för den variabeln relativt små samtidigt som 

pålitligheten är relativt stor. För den modelloutput som inte kalibrerades så blir dock osäkerhet 

högre och pålitligheten lägre. Detta visar att det inte är tillräckligt med kalibrering mot en typ 

av data om man också vill använda modellen för prognoser eller förståelse av andra processer 

inom modellen. 

När både typer av data användas samtidigt inom kalibreringen så ligger både osäkerhet och 

pålitlighet för utflöde och jordfuktighet i samma nivå som uppnåddes när endast en typ av data 

användes i kalibreringen. Detta visar att modellen faktiskt har förmågan att simulera både 

variabler på ett bra sätt, men att det bara uppnås om både variabler beaktas vid 

modellkalibrering. 

Detta betyder också att modellen som är kalibrerar med både typer av data fungerar bättre för 

olika delar av vattenbalansen och därmed att modellen blir en mer pålitligt representation av 

det fysiska systemet. Detta ger också ökad förtroende när modellen används för att förutse 

effekterna av fysiska förändringar, t.ex. ändringar i systemets gestaltning eller ändrade klimat 

och väderförhållanden. Eftersom både två är vanliga tillämpningar av modellen så är detta av 

stort vikt i praktiska sammanhang.  
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Figur 4: sammanfatning av modellprestande efter kalibreringen med endast flödesdata (blå), endast 
jordfuktighetsdata (orange) eller både typer av data (grå). 

 

Praktiskt om flödes- och jordfuktighetsmätning 
Kalibrering som i denna rapport är endast möjligt när både flödes- och jordfuktighetsmätningar 

finns tillgängligt. Jordfuktighetsmätningar används bara i begränsad utsträckning idag. Jämfört 

med flödesmätning så är investeringskostnaden mindre och sensorerna kräver nästintill inget 

underhåll. Sensorerna i diket i Skellefteå (se Figur 1) har varit installerad sedan 2015 och det 

enda driftproblem har varit att kabeln till en av sensorerna skadades av en gräsklippare. Jämfört 

med det så kräver flödesmätning regelbunden kontroll och underhåll av sensorn, och sensorn 

måste tas bort under vintern för att undvika att den fryser sönder. 

Jordfuktighetssensorer kan även tillämpas i andra typer av öppna dagvattenanläggningar, som 

biofilter och grönytor. Även där förväntas mätningar vara ett komplement till mätning av 

endast avrinning, eftersom infiltration av vatten i marken/substratmaterial är en viktig del av 

funktionen även för såna system. Ett exempel på värdet av jordfuktighetsmätningar för att 

modellera ett grönt tak i ett laboratorieförsök finns i Brunetti et al. (2020). 

Slutsatser 
 Kalibrering av modellen med endast flödesdata ger otillfredsställande resultat för 

jordfuktighet och vice versa. 

 Att använda både typer av data krävs för att få bra modellprestanda för både variabler. 
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 Modeller som ger bra prognoser för flera aspekter av vattenbalansen ger ökat

förtroende i resultat som erhålls när modellen används för att förutse effekten av t.ex.

ändrad gestaltning eller klimatförhållanden.
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