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Modellering av fördröjning 
med grön infrastruktur



Varför modellera grön infrastruktur? 
 Bättre förstå systemets funktion 

 Utvärdering av systemets prestanda 

 Förutse systemets prestanda: 

o Under framtida klimatförhållanden 

o Vid ändringar i gestaltning 

o För mer extrema nederbördshändelser än de som har uppmätts 

 Testa olika antaganden om systemets funktion. 

Vad bör mätas och hur? 
Flera typer av data behövs eller kan vara värdefullt vid modellering av öppna dagvattenlösningar: 

Nederbörd kan mätas på plats, eller befintlig 

data från kommunala nederbördsmätare eller 

SMHI kan användas. Befintlig data har ofta en 

relativ lågt tidsupplösning (t.ex. 15 minuter eller 

1 timme). För detaljerad modellering krävs 

högre upplösning, t.ex. 1 till 5 minuter. 

Nederbördsmätningar bör helst ske inom 

avrinningsområdet. Data från stationer som 

ligger längre bort kan vara användbart, men 

rumsliga variationen i nederbörd kan vara stor, 

särskild vid större regntillfällen. Vid alla typer av 

nederbördsmätare är det viktigt att hålla kolla på 

underhållskrav. 

Avrinning används för att testa hur bra modellen 

matchar verkligheten och för att anpassa modellen för 

att förbättra detta. För enskilda anläggningar är 

mätöverfall oftast lämpligt, för större anläggningar eller 

i ledningssystem används oftast area/hastighetsgivare. 

När mätningar görs i mindre anläggningar eller i 

områden med stor andel hårdgjord yta så kan flödet 

ändras snabbt och tidsupplösning av flödesmätningar 

bor därför helst vara samma som för 

nederbördsmätning. 

Jordfuktighet påverkar infiltrationskapacitet inom 

öppna dagvattensystem såsom svackdiken. Därför kan 

det för mer detaljerade studier vara intressant att mäta jordfuktighet på en eller flera platser inom 

studieområdet. I allmänhet så kräver jordfuktighetssensorer väldigt lite underhåll och de är därför 

särskilt lämpligt vid längre mätkampanjer. 

Mätning av avrinning med ett mätöverfall. 

Mätmekanik i en tipping bucket nederbördsmätare. 



I områden där grundvattennivå är nära ytan kan även detta påverka infiltrationskapacitet och 

grundvatten kan även exfiltrera till t.ex. dagvattendiken. I såna fall är grundvattenmätningar en bra 

källa av information för att bättre förstå avrinningen från området. 

Tips för modellering 

Innan du börjar: 
• Se till att studiens syfte, tillgängliga mätdata, och modellens komplexitet är anpassad till 

varandra. Mer komplexa modeller har inget mervärde i sig för enklare studier eller om 
detaljerad mätdata saknas.

• Validera mätdata: är mätvärdena rimliga? Finns det regntillfällen med ovanligt mycket 
eller lite avrinning i relationen till nederbörd som har kommit? Ser grafer av nederbörd 
och avrinning realistiska ut och stämmer avrinning överens med nederbörd? 

Under modelleringsarbetet: 
• Gör en medveten val om vilken modell ska användas, med hänsyn till studiens syfte och 

tillgängligt data.

• Börja med en relativt enkel modell, om möjligt. En enkel och snabb modell kan vara ett 
bra verktyg för att upptäcka tillfällen där mätdata avviker från övriga mätperioden och 
för att identifiera eventuella behov av mer komplex modellering.

• Om möjligt, utvärdera/kalibrera modellen med flera typer av data, för att säkerställa att 
modellen ger en bra beskrivning av alla olika delar av vattenbalansen. Om modellen bara 
används för t.ex. avrinning räcker det att utvärdera bara med avrinningsdata, men 
modellen bör då tillämpas mycket försiktigt för frågor gällande t.ex. jordfuktighet.

• Utvärdera/kalibrera modellen för olika förhållanden, t.ex. flera regntillfällen från olika 
säsonger. Detta minskar risken att modellen blir för specifikt anpassad för mycket 
begränsade förhållande.

• Bibehålla en loggbok av ändringar som görs i modellen under arbetets gång. 

Exempel på brus i nederbördmätning som kan påverka modelleringsresultat. 



Rapportering av resultat 
 Var ärligt om osäkerheter som alltid finns i

modellinput, -parametrar och –resultat. Vilka

förenklingar och antaganden finns i modellen som

kan påverka resultatet?

 Resultat från modelleringsstudier ska interpreteras

med en viss försiktighet. Lägg t.ex. inte för mycket

vikt på små skillnader mellan modellresultat för

olika designalternativ.

 Var tydligt i studiens syfte och modellens

begränsningar. Använd inte modellen för att förutse

effekter långt ifrån det ursprungliga syftet.

Kontakt: Ico Broekhuizen, 0920-49 35 70, ico.broekhuizen@ltu.se 

Exempel på strukturen av 

SWMM-modellen för ett grönt tak. 

Att modeller stämmer för en visst 

flöde (t.ex. avrinning Q) betyder 

inte alltid att den stämmer för alla 
variabler. 
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