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Ett tack till följande personer, utan er hade inte examensarbetet kunnat 

genomföras: 
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och hjälpt mig när jag besökt fallområdet. 

 

Vill även passa på att tacka alla i min närhet, speciellt tack till min sambo 

Katrin, min bästa lync-kompis Malin och min korrekturläsande far. 
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Definitioner i detta examensarbete 

 

2D-modell – En modell där översvämningar på markytan simuleras i två 

dimensioner. 

 

Avrinningskoefficient – Anger hur stor del av nederbörden som rinner av en 

yta och inte avdunstar eller infiltrerar. 

 

Avrinningsområde - Område som bidrar med vattenflöde till en viss punkt. 

 

Blockregn – Ett regn där intensiteten är konstant över hela regnförloppet. 

 

Grid – Ett rutnät, som bland annat används i modeller för att definiera 

beräkningsområde. 

 

Hydraulisk modell – En modell som med hjälp av hydrauliska ekvationer 

beräknar hur vatten flödar. 

 

Höjdmodell – Avbildning av terrängens variation i höjdled. Kallas här även 

höjdraster, terrängmodell eller DEM. 

Instängt område – Område där dagvatten inte kan avrinna på ytan med 

självfall. Till exempel innergårdar eller lågpunkter i terrängen. 

Koncentrationstid – Den tid det tar innan ett helt avrinningsområde bidrar 

med flöde till en punkt vid ett nederbördstillfälle. 

Lågpunktskartering – Kartläggning av lågpunkter i terrängen, framtagen i 

GIS. 

Regnintensitet – den mängd regn som faller under en viss tid. 

Rinnväg – den väg som vattnet kommer att rinna vid ett nederbördstillfälle 
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Abstract 
Forecasts on the climate change are pointing towards an increased amount of 

extreme rains or cloudbursts in the future. Cloudbursts are already today a big 

problem. When cloudbursts occur over dense urban areas, flooding occurs. To 

prevent damage to property and important functions for society, Swedish 

municipalities spend an enormous amount of money every year. To make sure 

that the investments are made in the right areas models can be used to simulate 

different flooding situations. In this report the main focus is to investigate and 

compare two different methods of modelling, one created in ArcMap, which is 

a GIS software, the other one is created in MIKE URBAN, which is a water 

modelling software. The comparison is made for a case area in Höör. Höör is 

a small town located in the southernmost part of Sweden. The two models are 

compared to each other and a sensitivity analysis of some of the parameters in 

the MIKE-model is carried out. The conclusion of the comparison is that the 

MIKE-model creates a more accurate result than the GIS-model. The 

sensitivity analysis shows that the resolution of the calculation grid is of great 

importance, but only to a certain size. The Manning number is of importance 

when it comes to the velocity of the spreading of the flood. 
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Sammanfattning 
Extrema regn förväntas ske både oftare och slå med större kraft i framtiden 

enligt prognoser från FNs klimatpanel. Vid extrema regn, eller skyfall, är det 

praktiskt taget omöjligt att undvika översvämningar i ledningssystemen, då 

ledningarna inte är dimensionerade för att klara så stora flöden som dessa regn 

medför. För att minimera skadorna vid översvämningar spenderar svenska 

myndigheter enorma summor. För att dessa insatser inte ska ske på måfå kan 

översvämningsmodeller användas. I modellerna kan områdena byggas upp 

virtuellt, där sedan regnscenarion kan spelas upp, för att ge en bild över 

händelseförloppet vid ett skyfall och därmed kunna identifiera utsatta platser. 

 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka och jämföra två olika 

tillvägagångssätt för att modellera översvämningar vid skyfall. Fallområdet 

som har undersökts har varit Höörs tätort. Höör är en mindre tätort med 

blandad bebyggelse, markanvändning och dagvattenhantering. De modeller 

som byggts och använts är en lågpunktskartering i programmet ArcMap och 

en 2D-ytavrinningsmodell i programmet MIKE URBAN. De två modellerna 

har många skillnader men även en hel del likheter.  

 

Den främsta skillnaden är att 2D-modellen arbetar dynamiskt där 

översvämningssimuleringen kan följas i realtid och regn som används kan 

anpassas. Lågpunktskarteringen pekar bara ut de instängda lågpunkter som 

finns i terrängen och tar inte hänsyn till några vattenvolymer. Det fastslås i 

undersökningen att 2D-modellen ger ett resultat närmare verkligheten då en 

lågpunktskartering inte får med dynamiken i händelseförloppet och därmed 

missar många detaljer. Vidare undersöktes även olika parametrars inverkan på 

resultatet i 2D-modellen, där beräkningarnas upplösning och Manningtalets 

påverkan på resultatet slås fast. Upplösningen spelar stor roll för 

simuleringstiden, men även på resultatet då en grövre upplösning ger en 

kortare simuleringstid men resultatet blir samtidigt mer otydligt och kvaliteten 

sänks då detaljer kan missas. Mannings tal påverkar främst händelseförloppets 

tid, ett lågt Mannings tal ger ett långsammare översvämningsförlopp.  

 

Fallområdet anses klara av större skyfall väl, utan speciellt stora 

översvämningar, mycket beroende på att det finns många grönytor, bäckar och 

dammar som fungerar som utjämningsmagasin.   
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Fler extrema regn är en av många följder som FNs klimatpanel (IPCC) varnar 

för som en effekt av de klimatförändringar som jorden just nu genomgår. 

Trenderna pekar mot att dessa extrema regn, även kallade skyfall, förutom att 

inträffa oftare även kommer ha större intensiteter (IPCC, 2008). Ett skyfall 

definieras av SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) som 

ett regntillfälle där det faller mer än 50 mm regn under en timme eller minst 1 

mm per minut under en längre tid (SMHI, 2015b).  

 

Regnen som ökar i både antal och omfattning tillsammans med att växande 

städer ger fler hårdgjorda ytor lägger en enorm press på dagvattenlednings-

systemet. Dagvattensystemen är ofta inte dimensionerade för att klara av de 

enorma flöden som en växande stad alstrar, vilket leder till att ledningarna fylls 

och marken svämmar över. En översvämning definieras av SMHI som 

tillfällen när landområden som normalt är torra tillfälligt ställs under vatten. 

Översvämningar i urbana miljöer kan ställa till stora problem för samhället, då 

många viktiga samhällsfunktioner och stora ekonomiska värden finns i urbana 

miljöer. De senaste åren har både Köpenhamn och Malmö drabbats av svåra 

översvämningar. I Köpenhamn, som drabbades av en stor översvämning i 

samband med ett skyfall år 2011, slogs många viktiga samhällsfunktioner ut 

samtidigt som det ledde till omfattande ekonomiska skador. De direkta 

kostnaderna för skador till följd av översvämningen har beräknats till lite 

knappt fem miljarder danska kronor (MSB, 2013).  

 

Sveriges kommuner spenderar mellan 500 miljoner och 1 miljard kronor varje 

år för att förebygga översvämningar (MSB, 2012). För att dessa resurser ska 

fördelas på bästa sätt är det därför många kommuner som har tagit fram eller 

har som plan att ta fram, skyfallsplaner där speciellt utsatta områden 

identifieras. För att identifiera dessa punkter och få en bild över hur 

översvämningar kan breda ut sig tas ofta modeller fram, då det inte alltid finns 

historiska data eller vittnesmål över tidigare översvämningstillbud. 

 

Ett flertal rapporter som fokuserar på liknande ämnen som görs i detta 

examensarbete har tagits fram av bland annat Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB). Bland annat har MSB (2013) tagit fram rapporter som 
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tar upp olika sätt att bygga modeller på. I detta examensarbete kommer det 

främst att fokuseras på två av de modeller MSB nämner – en 

lågpunktskartering i GIS samt en 2D-ytavrinningsmodell i MIKE URBAN. 

Lågpunktskarteringen kommer att tas fram i GIS-programmet ArcMap som 

endast identifierar instängda områden och dess magasineringskapacitet. 

Lågpunktskarteringen tar ej hänsyn till hydraulik eller mängden nederbörd. 

2D-modellen, som kommer att byggas i programmet MIKE URBAN, är mer 

komplex och tar hänsyn till både hydraulik och regnintensiteter, som i 

modellen kan varieras. Förutom att de två modellerna ska framställas och 

jämföras ska några parametrars inverkan på resultatet undersökas.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att jämföra olika sätt att modellera 

översvämningar genom att undersöka och jämföra olika modelltyper inom ett 

fallområde i Höörs tätort. Det ska ge en överblick över hur modellerna skiljer 

sig åt och vad som är deras styrkor och svagheter.  

 

1.3 Frågeställning  
Som hjälp att uppnå syftet med examensarbetet har frågeställningar som ska 

besvaras tagits fram. 

  

 Hur känsligt är Höör för översvämningar? 

 Hur skiljer sig resultatet i en lågpunktskartering från det i en 2D-

modell? 

 Hur stor roll spelar beräkningsnätets upplösning för resultatet i en 2D-

modell framställd i MIKE URBAN? 

 Hur påverkar längden på tidssteget översvämningarna i en 2D-

modell? 

 Hur påverkar Mannings tal hur översvämningar utbreder sig i en 2D-

modell? 
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1.4 Avgränsningar 
För att begränsa arbetes omfattning och komplexitet har nedanstående 

avgränsningar tagits fram. 

 

 Höörs tätort kommer att fungera som geografisk avgränsning av 

undersökningsområdet för modelleringen.  

 Undersökningen kommer endast vara kvantitativ, ingen hänsyn 

kommer tas till eventuell förorening av vattnet. 

 Ingen hänsyn tas till infiltration eller varierande avrinnings-

koefficienter. 

 Inget vatten lämnar modellområdet i 2D-modellen. 

 Ingen hänsyn tas till ledningsnätets kapacitet eller de vägtrummor som 

finns i området. 

 Regnen som används i 2D-modelleringen är blockregn, vilket är ett 

grovt förenklat sätt att beskriva ett regn. 

 Ingen klimatfaktor har använts när regnen som använts i modellen har 

tagits fram. Det har således inte tagits hänsyn till framtida förändringar.  
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2 Metod 
För att besvara de frågeställningar som tagits fram gjordes en översiktlig studie 

om översvämningsmodellering som följdes upp av en stor del 

modelleringsarbete i både GIS och MIKE URBAN samt utvärdering av 

resultatet.  

 

 
Figur 1, Flödesschema för moment i examensarbetet 

 

2.1 Datainsamling 
Data som har samlats in under är bland annat höjddata, byggnadskarta och 

ledningsdata över Höörs tätort. Även instruktioner till hur de olika modellerna 

konstrueras har använts.  

 

2.2 Litteraturstudie 
För att få en översikt över dagvattenhanteringens historia och hur problem med 

översvämningar hanteras idag samt att få en överblick hur modellering 

genomförs har en mindre litteraturstudie gjorts. Google Scholar är den mest 

frekvent använda databasen. Exempel på sökord är: pluvial flood, urban 

flooding, översvämningsmodellering, skyfallskartering, MIKE FLOOD och 

MIKE URBAN. 
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2.3 Lågpunktskartering i GIS 
Det första steget i GIS var att ta fram bakgrundsdata som ska användes i 

undersökningarna. Det som togs fram var en digital höjdmodell (DEM), där 

både höjddata och byggnader fanns inlagda. Utöver det identifierades 

hårdgjorda ytor inom området. En lågpunktskartering togs sedan fram med 

hjälp av programmet ArcGIS. Som guide och stöd till detta steg användes 

dokumentet Skyfallskartering i GIS framtaget av Länsstyrelsen i Jönköpings 

Län.  

 

2.4 2D-modell i MIKE URBAN 
Som bakgrundsfil användes samma digitala höjdmodell som i 

lågpunktskarteringen. Vid modellering med MIKE URBAN gick mycket tid åt 

till att bekanta sig med programmet och få igång en fungerande 2D-modell. 

När en fungerande modell har tagits fram testades olika scenarion att simuleras 

i modellen. Påverkan av markanvändning med hänseende till Mannings tal 

men även upplösningen på beräkningsrutnätets och tidsstegets längds påverkan 

på resultatet undersöktes. Resultaten som togs fram genom beräkningar i 

MIKE-modellen jämfördes med varandra men även med resultatet från GIS-

karteringen. 
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3 Bakgrund 
3.1 Dagvattenhantering och översvämningar 

Dagvatten definieras av Svenskt vatten (2004) som ytligt avrinnande regn-

vatten och smältvatten. Dagvattenledningssystemen i de svenska städerna 

växte fram i takt med urbaniseringen. Idag kopplas större och större områden 

på befintliga nät. Effekten av större ytor som leder till mycket dagvatten kan i 

vissa fall leda till översvämningar. Översvämningar definieras som tillfällen 

när platser som normalt är torra tillfälligt ställs under vatten (SMHI, 2015b). 

I Sverige kategoriseras översvämningar upp i tre olika fall: översvämningar 

vid sjöar och vattendrag, kustöversvämningar och översvämningar på grund av 

skyfall (Alfredsson, 2012). Denna rapport kommer fokusera på det sistnämnda, 

närmare bestämt urbana över-svämningar på grund av skyfall. 

 

3.1.1 Dagvattenhanteringens historik 
Dagvatten har hanterats på olika sätt i Sverige genom åren. Dagvattnet leddes 

förr i tiden bort i naturliga bäckar eller i grävda diken men i och med 

urbaniseringen tvingades avvattningen lösas på andra sätt. Under 1800-talet 

avvattnades städerna till stor del genom flöden i rännstenar och grävda diken, 

men även enklare avloppstrummor användes. Förutom regnvatten trans-

porterades även spillvatten och avfall i dessa kanaler, vilket ledde till sanitära 

problem (Svenskt vatten, 2016).  

 

Under den senare delen av 1800-talet påbörjades uppbyggnaden av det svenska 

VA-ledningsnätet. År 1905 hade 80 av Sveriges städer underjordiska 

avloppsledningar, men något krav på rening av detta avloppsvatten fanns ej 

utan vattnet leddes rakt ut i recipienten. Ett sådant system, där både spill- och 

dagvatten rinner i samma ledning kallas för ett kombinerat system. Sådana 

system byggdes inom tätorter, fram till mitten på 1900-talet (Svenskt vatten, 

2016). Att leda både spill-, dag- och dräneringsvatten i samma ledning leder 

till många problem. Bland annat leder ett kombinerat system till att flödena till 

reningsverken blir onödigt stora, eftersom spillvattnet späds ut med dagvatten 

innan det hamnar i reningsverket. Förutom att onödigt mycket vatten leds till 

reningsverken riskerar systemet att översvämmas vid regn. Detta förorenade 

vatten bräddas istället orenat direkt ut i recipienter eller trycker upp och 

översvämmar källare istället för att nå reningsverket. För att förhindra 

källaröversvämningar i kombinerade system är det därför av stor vikt att 

backventiler finns. 
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Att anlägga kombinerade system fasades ut från år 1950 och ersattes med 

separata och duplikata system (Svenskt vatten, 2016). I ett separat system leds 

spillvatten i en egen ledning och dagvatten tas om hand om i ytliga system. I 

ett duplikatsystem leds både spillvatten och dagvatten i ledningar, som är 

skiljda åt. Då spill- och dagvatten inte delar ledningar minskas risken att 

smutsigt vatten behöver bräddas vid stora regntillfällen. Att anlägga två rör 

istället för ett innebär en ökad ekonomisk kostnad. Men innebär att recipienten 

för bräddningarna får ta emot mindre föroreningar, vilket kan ha ekologiska 

vinster. 

 

Vid 2000-talets början ändrades synen på hur dagvatten skulle hanteras och 

uttrycket hållbar dagvattenhantering blev vedertaget (Svenskt vatten, 2011a). 

En illustration av principen med hur hållbar dagvattenhantering ska uppnås kan 

ses i Figur 2 nedan. Huvudfokus för en hållbar dagvattenhantering är att 

fördröja och låta vattnet infiltrera för att minska de flödestoppar som inträffar 

vid regn. Detta görs ofta med gröna lösningar där naturens egna sätt att ta hand 

om regnvatten efterliknas.  

 

  

Figur 2, Princip för Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) (Svenskt vatten, 2011a) 
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3.1.2 Problem med ökad urbanisering 
Mängden vatten som avrinner från ett område beror direkt på mark-

användningen. En förenklad illustration av hur markanvändning påverkar 

flöden kan ses i Figur 3.   

 
Figur 3, Hydrograf för olika markanvändningstyper (Naturvårdsverket, 1980) 

I och med en ökande mängd hårdgjorda ytor begränsas den naturliga 

infiltrationsmöjligheten för vattnet, vilket leder till en större mängd vatten på 

ytorna. Trenden med förtätning av städer, där ytor i centrala delar av städer 

som tidigare varit gröna hårdgörs och att städerna växer i periferin ställer till 

problem. Nya områden kopplas ofta på ett redan befintligt dagvattensystem, 

utan att kapaciteten ökas i ledningarna. Det befintliga systemet får då ofta ta 

emot mer vatten än det är dimensionerat för och kan hantera vilket kan leda till 

problem. Det innebär att systemet överbelastas redan vid mindre regn, vilket 

leder till översvämningar.  

 

Förutom att en större mängd vatten ska tas om hand av dagvattensystemet ger 

en ökad hårdgjord yta även en högre rinnhastighet. I och med att 

rinnhastigheten för vattnet blir högre minskar koncentrationstiden i 

avrinningsområdena och vatten ansamlas snabbare i utsatta punkter. I Figur 3 

kan ses att en urban markanvändning leder till både en högre flödestopp och 

en större volym vatten.  

 

Dagvattensystemet i svenska städer är i många fall underdimensionerat och 

gammalt, vilket gör att mängden urbana översvämningar riskerar att öka. 

Takten i vilken systemet förnyas måste öka inom de närmsta decennierna för 

att klara av de ökade regnmängderna (Svenskt vatten, 2011a).  
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3.1.3 Dagvattensystemets funktionskrav 
Både anläggningar under och ovan jord avsedda för att hantera dagvatten 

räknas till dagvattensystemet, vilket innebär att vissa krav ställs på dem. Det 

generella kravet för kapacitet i befintliga ledningsnät är att VA-huvudmannen 

ska säkerställa att trycklinjen i nätet inte överstiger marknivån mer än var 

tionde år (Svenskt Vatten, 2004). I Svenskt Vattens publikation P110 som 

publicerades i januari 2016 höjdes kraven för återkomsttider för trycklinjer i 

marknivån något jämfört tidigare krav. Kraven ökade till 30 år för centrum- 

och affärsområde och 20 år för tät bostadsbebyggelse. I gles bostads-

bebyggelse är kraven oförändrat 10 år för trycklinjer över marknivån. Var 

gränsen går mellan dessa olika bebyggelsetyper är oklart, men uppdelningen 

är gjord med tanke på möjligheten att ta hand om dagvatten och hur stora 

kostnaderna blir vid översvämningar i de olika bebyggelsetyperna.  

 

3.1.4 Urbana översvämningar 
Översvämningar i urbana miljöer är redan idag ett stort problem på många 

ställen, ett problem som väntas öka med den ökade mängd nederbörd som 

väntas. Då många viktiga samhällsfunktioner och stora ekonomiska värden är 

belägna i städerna, finns det ett stort intresse av att göra insatser för att skydda 

dessa. Extrema översvämningar har drabbat både Malmö under 2014 (SMHI, 

2014) och Köpenhamn under 2011 och 2014 (MSB, 2013), vilket lamslog stora 

delar av städerna och kostade oerhörda summor pengar. Det är inte bara dessa 

stora översvämningar med katastrofala följder som oroar, även mindre 

översvämningar ställer till med stora problem för samhället.  

 

Då dagvattensystemet överbelastas och översvämmas är det oerhört viktigt att 

försöka undvika skador på infrastruktur och byggnader. Det är därför vitalt att 

det finns vägar för vattnet att rinna och platser för vattnet att magasineras på 

där det inte ställer till med någon skada. Vid nyexploatering och anläggning av 

nya områden bör det redan i planeringsstadiet läggas mycket tid och omsorg 

på att finna platser där vatten kan magasineras utan att skada (Svenskt vatten, 

2011a).  

 

3.1.5 Förebyggande åtgärder 
Att helt förhindra att översvämningar uppstår vid skyfall är ett övermäktigt 

mål. Att se till att översvämningarna sker på rätt platser är mer rimligt. Som 

tidigare nämnts är huvudmålet att hålla vattnet borta från ställen där det kan 
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orsaka skador, till exempel i parkeringsgarage eller runt byggnader och istället 

leda det till platser där översvämningarna kan ske kontrollerat – till exempel 

på parkmark eller andra grönytor. Sveriges kommuner spenderar stora summor 

på åtgärder för att minimera översvämningar, mellan 500 miljoner och en 

miljard svenska kronor årligen (MSB, 2012). Det är en stor utmaning att få in 

rinnvägar och magasineringsplatser i redan befintlig stadsmiljö utan att göra 

stora ingrepp. 

 

Ahlman (2011) beskriver exempel på åtgärder för att minimera skador vid 

översvämningar med små medel. De lösningar som beskrivs är relativt enkla 

och utnyttjar redan tillgänglig infrastruktur. Exempel på detta är en 

fotbollsplan som sänks ner för att kunna magasinera vatten vid ett skyfall eller 

barriärer i form av farthinder för att hindra att vatten rinner in på en gata. En 

yta som används till att hantera vatten vid ett regn utöver dess huvudsakliga 

funktion kallas för en multifunktionell yta. Då ytorna i städerna är begränsade 

blir multifunktionella ytor ett väldigt bra sätt att hantera vattenmassorna. 

 

 
Figur 4, Nedsänkt fotbollsplan, exempel på multifunktionell yta i Växjö. (Eget foto) 
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3.2 Modellering 
För att kunna få en bild över hur eventuella översvämningar kommer att 

utbreda sig, kan modeller över möjliga scenarion byggas. Modeller kan vara 

väldigt användbara både för åtgärder i redan befintliga områden men även när 

nya områden ska planeras. Vid valet av modell är det viktigt att klargöra vad 

målet för modelleringen är och vad för typ av resultat som eftersöks.  

 

Modelltyper 
Det är främst fyra olika sätt att modellera som används. De nämns i rapporten 

Kartläggning av skyfalls påverkan på samhällsviktig verksamhet av MSB 

(2014) men även i Urban Climate Change – Guidelines av DHI (2012). 

 

Lågpunktskartering i GIS med rinnvägar 
Med hjälp av GIS kan lågpunkter i terrängen identifieras, vilket ger en snabb 

överblick över platser som riskerar att översvämmas. Denna metod ger en bra 

överblick och levererar ett resultat snabbt, vilket är en fördel. Nackdelar med 

denna typ av modell är att ingen hänsyn tas till hydraulik eller 

nederbördsmängder. Det resultat som kan fås är endast statiskt, alltså en 

stillbild där lågpunkter finns utmärkta samt dess utbredning och djup går att 

se. Även rinnvägar går att identifiera med detta verktyg, dock bara var de kan 

tänkas gå men inte hur mycket vatten de kan leda. Modellen kan inte heller ta 

hänsyn till eventuell kapacitet i ledningsnätet.  

 

2D-modell 
I en tvådimensionell modell modelleras vattnets rörelser ovan markytan, där 

utbredning av översvämningar och dess djup fås fram, men även 

vattenhastigheter och flöden vid rinnvägar. I dessa 2D-modeller genomförs 

hydrauliska beräkningar vilket ger en bild av hur vattnet rör sig. Dessutom kan 

mängden nederbörd varieras för att kunna simulera olika scenarion. Modellen 

är enkel att bygga upp, men är väldigt tids- och processorkrävande att köra. 

Det tas ej hänsyn till ledningsnätet kapacitet. Förenklat sett modelleras 

scenariot när ledningssystemet redan är fyllt. 

 

1D/1D-modell 
I en 1D/1D-modell beräknas både flödet ovan jord, på flödesvägar som 

fördefinierats i modellen, och flödet i ledningsnätet. Flödesvägarna ovan jord 

läggs in som kanaler där vattnet kan flöda, ledningssystemet byggs upp som 

ett eget system under ytmodellen. Fördelar med modellen är att ledningsnätets 
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inverkan på resultatet tas med. Dock krävs det mycket information och indata 

för att få modellen att fungera. MSB (2014) påstår att modellen är föråldrad 

och knappt används längre.  

 

1D/2D-modell 
I en 1D/2D-modell kombineras den tvådimensionella metoden för ytavrinning 

som beskrivits tidigare med en modell där det tas hänsyn till ledningsnätets 

kapacitet. Metoden har alla fördelar som en 2D-modell har samtidigt som 

dynamiken i ledningsnätet fås med. Det ger en mycket bra helhetsbild över 

situationen. En 1D/2D-modell är en mycket bra modell, men inte utan 

nackdelar. Precis som 2D-modellen är metoden väldigt processor-krävande 

och simuleringarna tar i jämförelse med de andra metoderna lång tid att köra.  
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3.3 Fallområdet 
Höör är beläget mitt i Skåne, precis norr om de två Ringsjöarna. Höör är 

centralorten i Höörs kommun, vilken har en areal på 320 km2 varav ungefär 30 

km2 är vatten (SCB, 2015). Invånarantalet var vid årsskiftet 2014-2015 15770 

personer, varav drygt hälften bodde i Höör (Höörs kommun, 2014). Antalet 

invånare har sedan dess ökat stadigt och prognoser pekar på att invånarantalet 

kommer att fortsätta öka stadigt, mycket tack vare de goda 

pendlingsmöjligheterna till Malmöområdet då både Pågatåg och 

Öresundstågen trafikerar orten. Ett ökat invånarantal leder till att tätorten ökar 

i yta och större områden hårdgörs. Höör ligger precis där det skånska 

slättlandskapet övergår till ett mer skogbeklätt landskap. De övre jordlagren 

domineras av moräner och isälvsavlagringar. I Figur 5 nedan är Höör markerat 

med en röd pil på en karta över Skåne. 

 

 
Figur 5, Karta över Skåne, Höör markerat med röd pil (Google maps, 2016) 
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Bebyggelsen i Höör är av småstadskaraktär - centrumbebyggelse med högre 

hus och hårdgjorda torgytor blandas med villabebyggelse och 

industriområden. Inom tätorten finns det en hel del höjdskillnader, högst 

belägen är järnvägen, från vilken det sluttar ner åt nordväst och sydost. En  

flygbild över Höör kan ses i Figur 6 där järnvägen är markerad i gult och det 

undersökta området i rött. 

 

 
Figur 6, Flygbild över Höör tätort, järnvägen är markerad i gult och det undersökta området är 
markerat i rött och är ungefär 6 km2 stort. (Ortofoto: Google Earth) 
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Ledningssystemet inom tätorten är till största del ett separerat system där 

spillvattnet och dagvattnet är skiljt från varandra. Dagvattnet leds mestadels i 

slutna ledningar inom tätbebyggt område, men det finns även öppna 

vattenstråk inom det undersökta området. Höörsån är den största av dessa 

öppna vattenstråk och är markerad med turkos i Figur 7 nedan. De dammar 

som återfinns inom området har utjämnande och fördröjande effekt i samband 

med nederbörd. En översikt över vattenstråk i Höör kan ses i Figur 7. 

 

 
Figur 7, Översikt över vattenvägar och dammar,  Höörsån är markerad i ljusare turkos färg. 
(Ortofoto: Google Earth) 
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4 Använda modeller 
Två typer modellering har valts att genomföras – lågpunktskartering i ArcMap 

samt 2D-modellering i MIKE URBAN. De två metoderna valdes framförallt 

för att de två modellerna ger resultat på liknande sätt och kräver relativt lite 

indata. Ledningsnätet har valts att inte tas med i 2D-modellen då ledningsdata 

för området saknade den kvalité som som hade behövts för att enkelt kunna 

importera och använda i simuleringarna. De två modelleringsmetoderna 

kommer att genomföras med samma indata och över samma område för att 

resultaten ska vara jämförbara. Området som modelleras är ungefär 6 km2 stort 

och innefattar större delen av Höörs tätort, som är ett redan bebyggt område.  

 

4.1 Uppbyggnad av höjdmodell 
Som bakgrund för båda modellerna används en höjdmodell. Höjdmodellen, 

även kallad DEM (Digital Elevation Model) har tagits från Lantmäteriets 

höjdscanning, som finns tillgänglig gratis för studenter (Lantmäteriet, u.d.). De 

data som genereras är ett höjdraster uppbyggt av de punkter som klassificerats 

som mark eller vatten. Alltså syns inte byggnader i detta raster (Lantmäteriet, 

u.d.). I detta fall är höjddatat uppdelat i 2x2 meters-celler, där en cell tilldelas 

ett medelvärde av markytans höjd inom just den cellen. För att byggnader ska 

få en höjd och göra avtryck i höjdmodellen har fastighetskartan, även den 

hämtad från Lantmäteriets databas importerats. Till skillnad från höjdrastret är 

fastighetskartan i vektorformat, vilket innebär att det består av punkter, linjer 

och polygoner istället för celler. Förklaring av skillnaden mellan vektorformat 

och rasterformat kan ses i Figur 8. När fastighetslagret är omvandlat till raster 

läggs det ovanpå höjdrastret och ges en höjd. I detta fall har byggnaderna givits 

en godtycklig höjd av tre meter över marken de står på för att hindra vatten att 

rinna igenom dem.  

 

 
Figur 8, Förklaring av skillnader mellan b) vektorformat och c) rasterformat  
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En färdig höjdmodell kan ses i Figur 9, där en ljusare färg representerar högre 

belägen mark. Byggnader kan ses som kantiga, ljusare konturer i terrängen. 

Höjdmodellen sparas i TIFF-format, vilket är ett bildformat där pixlarna har 

ett värde, till exempel höjd. Höjdmodellen kan efter detta importeras till MIKE 

URBAN eller liknande program. All data är framtagen i referenssystemet 

RH2000 för höjder och SWEREF 99 TM för plandata.  

 

 
Figur 9, Exempel på höjdmodell från Höörs tätort. 
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4.2 Skyfallskartering i ArcMap 
GIS-programmet ArcMap har en mängd funktioner. En av dessa är att man kan 

genomföra lågpunktskartering för att undersöka känsliga punkter vid skyfall. I 

en sådan kartering identifieras de lågpunkter som finns i terrängen samt 

potentiella rinnvägar. Lågpunktskartering har använts av flera länsstyrelser för 

att identifiera områden som ligger i farozonen för att översvämmas vid skyfall 

(Länsstyrelsen Jönköping, 2014). Länsstyrelsen i Skåne har framställt en 

lågpunktskartering över hela Skåne, där även Höör är inkluderat. För att 

samma indata ska användas till de olika modellerna i denna rapport har en egen 

lågpunktskartering gjorts. Modellen har till sin fördel att den ger en 

överblickbar bild och kräver relativt lite tid, indata och kunskap i GIS. 

Modellen har sin svaghet i att den inte tar hänsyn till regnmängder, 

dagvattensystemets avledningsförmåga, markens infiltra-tionsförmåga eller 

någon hydraulik utan bara visar en förenklad bild. Det är därför viktigt att ta 

denna typ av modeller med en nypa salt, då det finns stora osäkerheter i dess 

resultat. Länsstyrelsen i Jönköpings län (2014) påpekar att ”Karteringen är en 

generalisering av verkligheten och bör hanteras därefter” och att det krävs 

djupare undersökningar för att få en bättre och mer verklighetstrogen bild. 

 

4.2.1  Verktyg för lågspunktskartering 
För att genomföra en lågpunktskartering används verktyg från toolboxen 

Hydrology tools. I Figur 10 finns ett flödesschema över hur lågpunkts-

karteringen genomförs. Varje enskilt steg i flödesschemat förklaras nedan.  

 

 
Figur 10, Flödesschema för lågpunktskartering i ArcMap 

Importera höjddata

Importera byggnader

Omklassificering av byggnader

Fyllfunktion

Minus

Instängda områden 
identifierade
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Import av data 
Höjdmodell importeras i programmet och används som bakgrundsdata, i 

rasterformat. Utöver det importeras ett lager med hus, för att kunna ta bort 

ytorna husen står på som möjliga rinnvägar för vattnet. Då fastighetskartan från 

Lantmäteriet kommer som shapefil omformateras den till rasterformat. I Figur 

11 visas ett utdrag.  

 
Figur 11, Exempel på höjdraster med byggnadspolygoner 

Omklassificering 
För att ytorna byggnaderna står på inte ska kunna vara möjliga rinnvägar för 

vattnet och inte tas med i beräkningarna för lågpunkter omklassificeras de 

ytorna med verktyget reclassify. Ett lager skapas över de områden där 

beräkningar ska ske och kan ses i blått i Figur 12. Byggnader, som är 

undantagna i beräkningarna och tilldelade nollvärden kan ses som vita 

polygoner.  

 
Figur 12, Omklassificerat raster. Det blåa är områden där beräkningar kommer att genomföras och 

vita zoner är byggnader som är undantagna från beräkningarna 



21 

 

Fyllfunktion 
Då den typ av lågpunktskartering som genomförs i detta arbete ska identifiera 

lägre belägna områden och inte enskilda celler med utstickande värden är det 

viktigt att inte enstaka celler med små värden stoppar vattnets framfart. Med 

verktyget fill i ArcMap fylls hål eller sinks, genom att utstickande celler 

tilldelas det värde som är närmast av de angränsande cellerna. Genom att göra 

detta minimeras risken att enstaka celler tar emot allt vatten och därmed hindrar 

vattnets väg till lägre liggande ytor.  

 

Vid en lågpunktskartering söks större områden som är lägre belägna än 

omgivningen. De identifieras även som lågpunkter och fylls igen. Med fyll-

funktionen skapas ett nytt lager med den nya höjdmodellen utan utstickande 

värden och lågpunkter. I Figur 13 finns en illustration över hur fyllfunktionen 

fungerar när en cell tilldelas ett nytt värde.   

 
Figur 13, Exempel på hur verktyget fill arbetar, där ett lokalt extremvärde tilldelas närmast liggande 
värde (ESRI, 2016) 

Minus 
För att identifiera lågpunkterna och få dessa som ett lager i GIS importeras den 

nya höjdmodellen som framställts med fyllfunktionen. Eftersom det nya lagret 

är utan extremvärden och lågpunkter kommer den skära och ligga över den 

ursprungliga höjdmodellen där det finns lågpunkter. Med funktionen minus 

identifieras de platser där fyllfunktionens höjdmodell skär original-

höjdmodellen och lågpunkterna kan då visas. Ett exempel på lågpunkter som 

identifierats kan ses i Figur 14. 

 

Figur 14, Exempel på lågpunkter som identifierats 
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4.2.2 Verktyg för att identifiera rinnvägar 
För att identifiera rinnvägarna i terrängen används andra verktyg ur 

Hydrology-toolboxen än de som använts för att identifiera lågpunkterna. 

Flödesschemat för hur detta ska gå till kan ses i Figur 15 nedan. I samtliga steg 

skapas ett nytt lager, som används i därpå följande steg. 

 

 
Figur 15, Flödesschema för identifiering av rinnvägar i ArcMap. 

 

Höjdmodellen 
Höjdmodellen som importeras är den som framställts i tidigare steg där husen 

motsvarar kuber som getts 3 meters höjd över markytan. Den importeras och 

sätts som bakgrundsdata. Höjdmodellen är i rasterformat. 

 Flödesriktningar 
Med verktyget flow direction identifieras i vilken riktning vattnet i en cell 

kommer att röra sig. Cellerna tilldelas ett värde, där värdet beskriver vilket håll 

vattnet kommer att röra sig ur cellen. Vattnet har åtta möjliga riktningar, där 

det rinner åt det hållet där höjdmodellen har den brantaste lutningen. Lutningen 

beror förutom på skillnaden i höjd mellan cellerna även på hur långt avståndet 

mellan centrum i cellerna är, där avståndet mellan två diagonala celler är något 

Höjdmodell

Flödesriktningar

Flödesackumulation

Större än eller lika

Länka flöden

Gradera flöden

Identifierade rinnvägar
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längre än de celler som ligger ortogonalt mot varandra. För att visualisera detta 

tilldelas varje flödesriktning en färg. Hur systemet är uppbyggt kan skådas i 

Figur 16. 

 

Figur 16, Princip för flödesriktningsmodell i ArcGIS (ESRI, 2016) 

Ett exempel på hur lagret som skapas i detta steg kan se ut ses i Figur 17.  

 
Figur 17, Flödesriktningar visualiserade, varje färg representerar en flödesriktning, se figur 16. 
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Flödesackumulation 
Verktyget flow accumulation slår ihop och beräknar hur många celler som 

bidrar med flöde till en cell. För varje cell som bidrar med flöde ökar värdet på 

cellen med 1. Hur det fungerar beskrivs i bildform i Figur 18.  

 
Figur 18, Beskrivning av Flow accumulation. (Esri, n.d.) 

Cellerna tilldelas då värden beroende på hur många celler som bidrar med 

flöde. För att kunna identifiera rinnvägar skiljs celler som till exempel har 500 

eller fler celler som bidrar med flöde från de som har mindre genom att de 

tilldelas en särskild färg. Hur det ser ut visas i Figur 19, där vita linjer 

representerar celler som har 500 eller fler celler som bidrar med flöde. 

 

Figur 19, Exempel på hur det kan se ut efter en flödesackumulation. Vita rinnvägar har 500 eller fler 
celler uppströms som bidrar med flöde.  
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Större än eller lika 

För att identifiera rinnvägar behöver de celler hittas där flest andra celler bidrar 

med flöde. Genom verktyget Greater Than Equal identifierar programmet 

celler som har större än eller lika värde som närliggande celler för att på så sätt 

identifiera vilka celler som kommer att ha högst flöde. En illustration över detta 

kan ses i Figur 20. 

 

 

 
Figur 20, Förklaring för verktyget Greater than equal i ArcGIS. (Esri, n.d.) 

Länka flöden 

Med verktyget stream link slås lagret skapat i greater than equal ihop med 

lagret från flow direction. Utifrån detta skapas ett lager med alla identifierade 

flödesvägar, där de är graderade beroende på hur många celler som bidrar med 

flöde. Ett exempel på Stream Link-lagret går att se i Figur 21. 

  
Figur 21, Identifierade rinnvägar med verktyget Stream Link. 
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Gradera flöden 

Sista steget i processen med att identifiera rinnvägar är Stream order. Med detta 

steg sorteras och graderas flödesvägarna beroende på hur många flödesvägar 

som kopplats till dem. När en flödesväg ansluter ökar graden på rinnvägen med 

ett, nedströms sammankopplingen. På så sätt ökar en rinnvägs värde när fler 

rinnvägar ansluter.  I Figur 22 kan det färdigställda lagret med rinnvägar ses, 

en mörkare blå färg innebär fler anslutna rinnvägar och ett högre värde på 

rinnvägen.  

 

 
Figur 22, Rinnvägar identifierade. Mörkare färg innebär fler anslutna rinnvägar. 

 

4.2.3 Lågpunktskartering över Höör 
För att få en bättre överblick över hur modellen fungerar har en 

lågpunktskartering över Höör tagits fram. Att framställa en lågpunktskartering 

i GIS är relativt de andra modellerna enkel. Lågpunktskarteringen har tagits 

fram i ESRI ArcMap 10.1, vilket är ett GIS-program. 

 

För att genomföra en lågpunktskartering användes följande data: 

 Den modifierade höjdmodell som tagits fram i examensarbetet 

 Bakgrundskartor och flygfoton som finns i ArcMap 

I modellen fås sedan lågpunkter utmärkta, vilket kan ge en bra överblick över 

vilka områden i modellen som potentiellt kan översvämmas. Alla lågpunkter 

som översvämmas med mindre än tio centimeter vatten ignoreras, för att 
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reducera mängden brus och fel i modellen (Ahlman, 2011). Ett utdrag ur 

resultatet från lågpunktskarteringen kan ses i Figur 23. 

 
Figur 23, Resultat från lågpunktskartering med rinnvägar i ArcGIS över Höörs tätort  
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4.3 MIKE by DHI 
MIKE, utvecklat av DHI (Dansk hydraulisk institut) är en programvaruserie 

för att bygga och köra olika hydrauliska modeller. 2D-overland flow som 

denna rapport fokuserar på kan modelleras i både MIKE 21 och MIKE 

URBAN (DHI, 2007). MIKE 21 är en programvara främst framtagen för att 

modellera situationer i havsmiljöer, som sedan anpassats för att även klara av 

att beräkna översvämningar i urbana miljöer. MIKE URBAN är, som namnet 

avslöjar, en programvara framtagen för att modellera urbana situationer och då 

främst ledningssystem men har sedan byggts på med samma funktioner som 

MIKE 21. Beräkningarna för 2D-overland flow i MIKE 21 och MIKE URBAN 

bygger på samma ekvationer och principer som kallas MIKE 21 

Hydrodynamic model (MIKE 21 HD). Dock skiljer sig uppbyggnaden av 

modellen och användargränssnittet i MIKE URBAN avsevärt från den i MIKE 

21. MIKE URBAN kräver färre steg i uppbyggnaden av modellen eftersom 

många parametrar getts defaultvärden och den kan därför uppfattas som mer 

användarvänlig. Den stora tidsåtgången i 2D-modelleringen ligger i de långa 

simuleringstiderna. MIKE URBAN är fullt integrerat med ESRI ArcMap, 

vilket gör det mycket smidigt att importera höjdmodeller och exportera resultat 

(DHI, n.d).  

 

4.3.1 2D -modell i MIKE  

Teori 
MIKE 21 HD bygger på tvådimensionella finita differentialekvationer och 

utvecklades först och främst för hydrauliska beräkningar vid kustlinjer och 

flodmynningar men samma ekvationer kan appliceras vid urbana 

översvämningar. Modellen bygger på kontinuitets- och rörelsemängds-

ekvationer i x- och y-riktning. Hastigheten antas vara samma genom hela 

djupet (DHI, 2014a). De ekvationer som modellen använder sig av är Saint 

Venantekvationer eller Shallow Water Equations vilka ofta används för att 

beräkna instationär strömning (Ersoy, 2013). Ekvationerna som beskriver 

variationer i flöde och vattennivåer kan ses i ekvation 1, 2 och 3. De är tagna 

ur DHI:s (2014) vetenskapliga dokument till MIKE 21 HD.  
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Kontinuitetsekvation    (Ekv. 1) 
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Rörelsemängdskvation i y-led   (Ekv. 3) 
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ℎ(𝑥, 𝑦, 𝑡)  Vattendjup = (ζ-d, m) 

𝑑(𝑥, 𝑦, 𝑡)  Tidsvarierande vattendjup (m) 

𝜁(𝑥, 𝑦, 𝑡)  Markhöjd (m) 

𝑝, 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑡) Flödestäthet i x- och y-riktning (m3/s/m) = 

(uh,vh);(u,v)= hastighetens medelvärde över djupet 

i x- och y-riktning 

𝐶(𝑥, 𝑦) Chezyresistens (m1/2/s) 

𝑔 Gravitationskonstant (m/s2) 

𝑓(𝑉) Vindfriktion 

𝑉, 𝑉𝑥, 𝑉𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑡) vindhastigheter i x- och y-riktning (m/s) 

Ω(𝑥, 𝑦) Coriolis parameter, beroende av latitud (s-1) 

𝑝𝑎(𝑥, 𝑦, 𝑡) atmosfärstryck (kg/m/s2) 

𝜌𝑤 vattens densitet (kg/m3) 

𝑥, 𝑦 rumskordinater (m) 

𝑡 tid (s) 

𝜏𝑥𝑥, 𝜏𝑥𝑦, 𝜏𝑦𝑦 komponenter för effektiv skjuvspänning  
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Beräkningarna sker sedan i ett rutnät, där en dubbelsvepsalgoritm används, 

vilket innebär att beräkningarna görs över små intervall i x- och y-led. 

Programmet alternerar mellan att räkna ut rörelsemängds- och kontinuitets-

ekvationer i x- och y-led för att göra beräkningar som täcker över hela området. 

Beräkningarna sker genom att programmet varierar vid vilka tidssteg de olika 

parametrarna beräknas. Tekniken som används kallas tidscentrering, vilket 

innebär att varje punkt beräknas två gånger per tidssteg (n) för att ge en så bra 

uppskattning av värdet som möjligt. I första svepet i x-led beräknas 𝜁 mellan 

n och n + ½, p beräknas mellan n och n+1 och q mellan n - ½ och n + ½. När 

beräkningarna sen görs i y-led beräknas 𝜁 från n + ½ till n +1, q från n + ½ till 

n + 3 2⁄  , p använder samma värden som i x-svepet. Genom tidscentrering ges en 

så bra uppskattning av värdet vid en tidpunkt som möjligt, i detta fall i n + ½. 

En illustration av tidscentrering kan ses i Figur 24 

 

 
Figur 24, Förklaring av tidscentrering i MIKE (DHI, 2014) 

Beräkningarna sker i ett rutnät där koordinaterna i x-led kallas j och i y-led k, 

vilket har åskådliggjorts i Figur 25. För få så exakta värden som möjligt, men 

utan att använda iteration använder sig MIKE 21 HD av sidomatningsteknik. 

Att använda sidomatningsteknik innebär att vartannat tidssteg går 

beräkningarna i x-led uppåt och varannan neråt. En illustration över hur 

beräkningarna sker med sidomatningsteknik kan ses i Figur 26 
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Figur 25, Principskiss över hur beräkningsrutnätet för differentialekvationerna i MIKE är uppbyggt 
(DHI, 2014) 

Vid ett nedåtsvep kan då  
𝜕𝑝

𝜕𝑦
 uttryckas som 𝑝𝑗,𝑘+1

𝑛+1  i punkten över och 𝑝𝑗,𝑘−1
𝑛  i 

punkten under, uttrycken blir tvärt om när uppåtsvep görs. Genom detta upp-

skattas värdet som 
𝜕𝑝

𝜕𝑦
 har i punkten n + ½.  

 

 
Figur 26, Förklaring av sidomatningstekniken i MIKE (DHI, 2014) 
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4.3.2 Uppbyggnad av MIKE-modell 
För att bygga upp modellen i MIKE Urban importeras den höjdmodell som 

tidigare tagits fram i GIS. Ett beräkningsrutnät definieras sedan, som avgränsar 

och delar upp området. Storleken på cellerna kan varieras och genom att ändra 

storleken på cellerna ändras också mängden celler inom beräkningsområdet. 

Det påverkar hur bra upplösningen av resultatet blir, men även hur lång tid 

beräkningarna tar. Ett exempel på hur beräkningsrutnäten ser ut kan ses i Figur 

27, rastercellerna från höjddatat kan ses i bakgrunden i grått. Simuleringen som 

körs kallas 2D-overland+Network, vilken simulerar både ytavrinning och 

ledningsflöde. I detta fall kommer inte hänsyn tas till ledningssystemet utan 

fokus är på ytavrinningen, en av förutsättningarna för att modellen ska fungera 

är att det finns minst en ledningsbit med två noder inom modelleringsområdet. 

Ledningsbiten har i detta fall placerats i ett högt beläget område för att påverka 

ytavrinningen så lite som möjligt. 

 

 
Figur 27, Exempel på beräkningsrutnät i grönt (4x4 m), ljusgråa celler motsvarar byggnader och 
mörkgrått är marknivån. 
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4.3.3 Parametrar 
I programmet påverkar flera parametrar resultatet. Detta är bland annat indata 

i form av regndata men även modellparametrar som infiltration, avrinnings-

koefficienter, Mannings tal, tidssteg och upplösning på beräkningsrutnätet. 

 

Upplösning på beräkningsrutnätet 
Hur fint beräkningsrutnätet är påverkar resultatet och exaktheten i resultaten. I 

Figur 27 ses ett exempel på hur beräkningsnätet ser ut. Genom att ändra 

storleken på rutnätet förändras förutsättningarna för beräkningarna. Ett rutnät 

med lägre upplösning ger ett mindre exakt resultat eftersom uppskattningen av 

värdet sker över en större yta. En lägre upplösning medför samtidigt en mindre 

mängd beräkningspunkter vilket direkt påverkar tidsåtgången vid simulering.     

 

Val och framställning av regndata 
Regnen som använts som randvillkor i 2D-modellen i MIKE URBAN är av 

typ blockregn. Regnen skapas som tidsserier i MIKE ZERO-toolbox, vilken 

innehåller ett verktyg för att framställa regnserier. De regn som använts är de 

blockregn som finns definierade i Svenskt vattens publikation P104 (2011). 

Regnen som återfinns i P104 bygger på Dahlströms formel (2010) som 

används för att beräkna regnintensiteter. Formeln kan i sin helhet ses i ekvation 

4. 

 

𝑖Å = 190 ∙ √Å
3

∙
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2    (Ekv. 4)  

Där 

𝑖Å = regnintensitet, (l/s∙ha) 

𝑇𝑅 = regnvaraktighet, (minuter) 

Å = återkomsttid, (månader) 

 

De regn som valts har relativt kort varaktighet. Regnen använda i modell-

eringarna i undersökningarna har haft varaktigheter mellan 10 och 60 minuter. 

Återkomsttiden på regnen har valts till 100 år, vilket enligt MSB (2014) är den 

minsta återkomsttid som bör användas vid modelleringar när ledningsnätets 

kapacitet ignoreras. Korta men intensiva regn har använts i detta fall, både för 

att intensiva regn slår hårt mot bebyggda områden eftersom ledningsnätet vid 

sådana tillfällen överbelastas fort och avrinningen blir väldigt stor.  
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Infiltration och avrinningskoefficienter 
Ingen uppdelning av markanvändning med hänseende till avrinnings-

koefficient har gjorts, vilket vanligtvis genomförs vid MIKE URBAN-

simuleringar där ledningsnät är med. Avrinningskoefficienten har i och med 

detta generaliserats till en och samma för hela modellen, vilket kan motiveras 

med att de regn som används i modellen är så pass kraftiga att det kan antas att 

marken skulle mättas väldigt fort. Det finns möjlighet att ta hänsyn till olika 

infiltrationsförmåga i olika områden genom att skapa regn som har olika 

intensitet över olika områden. Det har dock inte genomförts i denna studie utan 

regnen har givits samma intensitet över hela området. 

 

Mannings tal 
Mannings tal beskriver råheten för en yta, alltså hur skrovlig den är och är en 

av parametrarna som kan ändras. Genom att tilldela olika markanvändnings-

områden olika Mannings tal ändras flödeshastigheten, vilket påverkar 

utbredningen av översvämningarna. Sambandet mellan Mannings tal och flöde 

kallas Mannings ekvation och ses i ekvation 5. 

 

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝑀 ∙ 𝑅
2
3 ∙ √𝑆    (Ekv. 5)  

 

Där 

Q = vattenflöde (m3/s) 

A = Våt tvärsnittsarea (m2) 

M = Mannings tal (m1/3/s)  

R = Hydraulisk radie (m) 

S = Markens lutning  

 

Som ses i ekvationen ändras vattenflödet proportionerligt mot Mannings tal. 

Mannings tal M skrivs ofta istället som  
1

𝑛
, där n är Mannings råhetskoefficient. 

Ett högt värde på Mannings tal (M) och således en mindre råhetskoeffeicient 

(n), innebär att en yta är mer slät vilket leder till ett högre flöde. I modellen har 

Mannings tal varierats för att se hur det påverkar omfattningen av 

översvämningarna. Defaultvärdet på Mannings tal är satt till 32, det är också 

det värdet som använts i de simuleringar när all mark har antagits ha samma 

värde på Mannings tal. De körningar där hårdgjorda ytor har skiljts från övrig 

mark har de hårdgjorda ytorna tilldelats Mannings tal 80.  
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De hårdgjorda ytorna har identifierats från flygbilder i GIS och lagts in i en 

rasterfil. De ytor som definierats som hårdgjorda är parkeringar, vägar samt 

byggnaders tak. I Figur 28 ses en överblick över de ytor som har identifierats 

som hårdgjorda inom Höörs tätort.  

 

 
 

Figur 28, Överblick över områden inom Höörs tätort som definierats som hårdgjorda och därmed 
tilldelats ett annat Mannings tal, bild från ArcMap. 

 

Tidssteg 
Tidssteget är upplösningen i tiden för beräkningarna, Δt. Då tidssteget direkt 

påverkar hur många beräkningar som sker under en simulering påverkar det 

också beräkningstiden. Då det handlar om beräkningarnas upplösning innebär 
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ett kortare tidssteg en bättre tidsupplösning vilket ger ett mer exakt resultat. 

Upplösningen på beräkningsrutnätet är en begränsande faktor för hur stort 

tidssteget kan vara utan att ge en instabil modell. Även om tidssteget som 

används är litet nog för att få en modell stabil nog kan det inte garanteras att 

resultatet är pålitligt. Sambandet mellan tillåten storlek på tidssteget och 

upplösningen på beräkningsrutnätets celler kan ses i ekvation 6.  

 

∆𝑡𝑚𝑎𝑥 =  ∆𝑥 ∙
𝐶𝑟

√𝑔∙ℎ
    (Ekv. 6)  

Där 

∆𝑡𝑚𝑎𝑥 = maximalt tillåtet tidssteg (s) 

∆𝑥 = upplösningen på beräkningsrutnätet (m)  

𝐶𝑟 = Courants tal (-) 

𝑔 = gravitationskonstanten (m/s2) 

ℎ = vattendjupet (m) 

 

Courants tal uttrycker hur många celler i rutnätet som information, i detta fall 

i form av en våg, kan förflytta sig genom ett tidssteg. Courants tal bör vara 

mindre eller lika med ett i varje cell för att ge stabila modeller och beräkningar 

(DHI, 2007). Det maximala tillåtna tidssteget beror främst på vattendjupet, 

vilket kommer variera i både i tid och rum under simuleringarna och får aldrig 

överskrida tidssteget som är inställt i modellen. Ett stort tidssteg kan ha som 

följd att det blir fel i modellen och vattennivån i cellerna kan hamna under 

marknivån. För att komma till rätta med det justerar modellen automatiskt det 

genom att addera vatten till de celler där vattenytan hamnar under marknivån 

av misstag (DHI, 2014b). Hade modellen inte gått in och korrigerat detta hade 

översvämningarnas utbredning underskattats eftersom översvämningarna i 

sådana fall hade börjat fylla på under markytan. 

 

Tidsperiod för simuleringar 
Regnens varaktighet har som i tidigare avsnitt nämnts varierats mellan 10 

minuter och 60 minuter. Utöver den tiden som regnet faller har 

simuleringstiden utökats med 30 minuter, för att allt vatten ska hinna ansamlas.  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som fåtts fram vid simuleringarna. 

Simuleringarna har först och främst gått ut på att undersöka två olika sätt att 

modellera urban översvämning, men även känsligheten för variation av värdet 

på vissa parametrar på för 2D-modellerna har undersökts. Resultaten från GIS-

modellen presenteras som lågpunkternas djup, alltså hur djupt vatten kan stå. 

De resultat som presenteras för 2D-modellerna är det maxdjup som en cell haft 

någon gång under simuleringen, vilket är det mest illustrativa resultatet i 

stillbildsformat. För 2D-modellerna kan även regn- och avrinningsförloppen 

spelas upp i realtid. 

5.1 Översvämningsmodellering i Höör. 
Den modell som räknas som slutprodukt för modellerandet, är i detta fall 2D-

modellen över Höör. Förutsättningarna har varit som följer; 4x4 meters 

upplösning, hårdgjorda ytor har tilldelats Mannings tal 80 och övriga ytor har 

tilldelats defaultvärdet 32. Simulering har gjorts med ett 60-minuters-regn med 

återkomsttiden 100 år vilket motsvarar 55 mm nederbörd. Det grafiska 

resultatet över maxdjupen som tagits fram genom simuleringen kan ses i en 

förminskad bild i Figur 29, större bild återfinns i bilaga 2. 

 

Figur 29, Förminskad bild över det maxdjup som varje cell haft någon gång under simuleringen i MIKE 
URBAN över Höörs tätort, en timmes regnvaraktighet. (Ortofoto: Google Earth) 
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Vid ett hundraårsregn är det omöjligt att undvika översvämningar eftersom 

dagvattensystemet inte är dimensionerat för att hantera de stora flöden som 

följer en sådan regnhändelse. Som tidigare nämnts är det viktigt att vid sådana 

regn leda vattnet till platser där det kan stå under en tid innan det rinner undan 

utan att göra skada på fastigheter och andra värden. Som kan ses i Figur 30 och 

i bilaga 2 utbreder sig översvämningsområdena över stora ytor.  

De djupaste översvämningarna som uppträder i modellen är ungefär 1,65 meter 

djupa och de uppträder främst längs Höörsån. Det är till största del områden 

som inte är så känsliga som översvämmas, men på vissa ställen riskerar 

fastigheter att drabbas. Vid Valhallagatan och Åsgatan i östra Höör återfinns 

ett område med fastigheter som riskerar att översvämmas. En översikt med 

översvämningarnas utbredningar återfinns i Figur 30Bilaga 1. I Figur 30 ses 

ett utvalt område där fastigheter med byggnader som översvämmats i modellen 

finns markerade i rött.  

 

Figur 30, Utvalt område inom Höörs östra delar där fastigheter riskerar att översvämmas. Drabbade 
fastigheter markerade i rött. (Ortofoto: Google Earth) 
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Ett exempel på ett område där översvämningarna sker på platser där det inte 

gör speciellt stor skada är i skogsområdet runt och på Frostavallsvägen, se 

Figur 31.  

 

Figur 31, Område där översvämningarna främst sker på naturmark och vägar längs Frostavallsvägen 
(väg 13) i Höör. (Ortofoto: Google Earth) 

5.2 Lågpunktskartering kontra 2D-modell 
För att jämföra GIS- och MIKE-modellen undersöks både resultatet i bild och 

siffror. Parametrar som jämförs är utbredning, maxdjup samt medeldjup av 

översvämningarna i modellerna.  

   

I MIKE-modellen har ett 4x4 meters-rutnät använts, de hårdgjorda ytorna har 

tilldelats ett Mannings tal på 80 och ett 1-timmes blockregn med 100 års 

återkomsttid vilket ger 55 mm nederbörd har använts. I Figur 32 visas ett 

område vid Frostavallsvägen i Höörs tätort där resultatet från lågpunkts-

karteringen i GIS är relativt lik den som fåtts ur 2D-modelleringen i MIKE. En 

mörkare blå färg betyder ökat vattendjup, i bakgrunden ses höjdmodellen.  
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Figur 32, Resultat från GIS t.v. och resultat från MIKE t.h., området är längs Frostavallsvägen där 
järnvägen kan ses korsa i nordöstra hörnet. En mörkare blå färg innebär ett större 
översvämningsdjup. 

I Figur 33 kan en situation ses där de två modelleringsmetodernas resultat 

skiljer sig från varandra på ett väldigt markant sätt. Förutom de områden som 

visas i Figur 33 är det mycket lite skillnad i modellerna. Flödesvägarna 

åskådliggörs i GIS som en cell breda linjer, där färgen varierar beroende på hur 

många celler som bidrar till flödet till cellen vilket indikerar något om hur stora 

flödesvägarna blir vid nederbörd.  

 

Figur 33, Resultat från GIS t.v. och MIKE t.h. Område där utbredningen av översvämningarna i 
modellerna skiljer sig markant. 
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I MIKE-modellen översvämmas de hårdgjorda ytorna som omger Husqvarnas 

fastigheter längs Ringsjövägen, vilket lågpunktskarteringen inte identifierar 

som ett riskområde. Likadant är det längs ån där översvämningarna är mer 

utbredda i MIKE-modellen än lågpunkts-karteringen i GIS. Större figurer över 

hela modellområdet kan ses i bilaga 1 & 3. I Tabell 1 visas hur resultatet från 

modellerna förhåller sig till varandra vad maxdjup, medeldjup och 

översvämningarnas utbredning. 

Tabell 1, Jämförelse mellan lågpunktskartering i GIS och 2D-modell i MIKE Urban i Höörs tätort. 

Program GIS MIKE 

Maxdjup [m] 3,02 1,66 

Medeldjup [m] 0,55 0,31 

Översvämmad yta [%] 9,6 16 
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5.3 Upplösning på beräkningsrutnät i 2D-modell 
För att undersöka hur upplösningen påverkar resultatet kördes modellen tre 

gånger över samma område, med upplösningarna 2x2, 4x4 och 10x10 meter. 

Resultatet som presenteras som illustration är det maxdjup som uppstått någon 

gång under simuleringen. Regnet som använts är i detta fall ett 10-

minutersregn med 100 års återkomsttid vilket motsvarar en mängd om 30 mm. 

Mannings tal ansattes till 80 för hårdgjorda ytor och 32 för övriga och 

tidssteget är satt till 0,1 sekund. Resultaten från dessa kan ses i Tabell 2 nedan. 

Förutom maxdjup och medeldjup presenteras även hur stor utbredningen av 

översvämningarna blir samt tidsåtgången för beräkningarna. 

 
Tabell 2, Jämförelse mellan beräkningar när upplösningarna varierats. Upplösningar 2x2, 4x4 och 
10x10 meter. 

Upplösning 2x2 4x4 10x10 

Maxdjup [m] 0,91 1,39 1,67 

Medeldjup [m] 0,20  0,23 0,25 

Översvämmad yta [%] 11,2 16,0 11,5 

Tidsåtgång simulering 25 h 4h 1 h 

 

I Figur 34 visas ett område vid Frostavallsvägen i Höör, där de tre olika 

upplösningarna visualiseras över samma område. 

  

 
Figur 34, Bilder över område vid Frostavallsvägen med olika upplösning, visuell jämförelse mellan de 
olika fallen. 
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Maxdjupet visar inga tecken på att konvergera mot något värde när 

upplösningen görs finare. För att undersöka ifall värdena kommer att 

konvergera bör fler undersökningar, med en höjdmodell med finare upplösning 

skulle behöva göras. 

 

I Figur 35 visas en jämförelse mellan de tre olika upplösningarna över ett större 

område där de har placerats i samma figur. I illustrationen ligger lagerna 

ordnade så att 10x10 ligger underst, 4x4 i mitten och 2x2 överst vilket gör det 

möjligt att se hur de olika översvämningarna utbreder sig i förhållande till 

varandra. Ju grövre upplösningen är, desto större yta ser översvämningarna ut 

att täcka. Upplösning på 2x2 och 4x4 meter ger mycket snarlika resultat i var 

översvämningar uppträder. 10x10 meters-simuleringen ger ett mer spretigt 

resultat med mer utspridda översvämningar. En bild över hela 

undersökningsområdet kan ses i bilaga 4.   

 

 

Figur 35, Utvalt område där skillnaden i utbredning kan ses genom olika färger på de olika 
upplösningarna.  10x10 ligger underst, följt av 4x4 och 2x2, vilket gör att det understa lagret  
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5.4 Varierat tidssteg i 2D-modell 
Tidsstegets inverkan undersöktes genom att tidssteget varierades i en MIKE-

simulering med upplösning 4x4 meter. Regnet som användes var det 10-

minuters 100-årsregn som använts tidigare. Området har varit mindre än det 

som undersökts tidigare, för att spara in på simuleringstider. Det största 

tidssteget som gav en stabil modell är 1 sekund, sedan undersöktes tidssteg på 

0,5 och 0,1 ner till 0,01 sekunder vilket är det minsta tidssteg som programmet 

accepterar. Resultaten jämförs i Tabell 3. Regnet som använts har alstrat en 

volym på 78900 m3. 

 
Tabell 3, Jämförelse mellan resultat beroende på tidssteg 

Tidssteg [s] 1  0,5 0,1  0,01  

Maxdjup [m] 3,02 2,93 2,87 2,63 

Medeldjup [m] 0,27 0,25 0,24 0,21 

Översvämmad yta [%] 11,9 11,3 11,3 12,2 

Adderad volym [m3] 15346 2607 0,12 0,59 

Total volym [m3] 94258 81508 78901 78901 

Tidsåtgång 37 min 47 min 1h 23 min 6h 29 min 

 

Mängden vatten som adderas till modellen för att korrigera för vattennivåer 

under markytan är väldigt stor för tidssteget på 1 sekund, 16 % av allt vatten i 

modellen där är tillagt av modellen. Det minskar med ett minskat tidssteg ner 

till 0,1 sekunders-steg, där den adderade volymen är försumbar vilket tyder på 

en mycket stabil modell.  

 

Skillnadena i var översvämningarna sker i simuleringarna är knappt märkbara. 

Det är i sort sett samma områden som översvämmas i samtliga av dessa 

simuleringar. Precis som vid undersökningen med varierad upplösning på 

beräkningsrutnätet visar maxdjupet inga tecken på att konvergera mot något 

värde när upplösningen minskas.  
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5.5 Varierat Mannings tal i 2D-modell 
För att undersöka hur en ändring av Mannings tal påverkar resultaten har tre 

olika fall testas. De tre fall som testats är där hela modellen haft Mannings tal 

2 eller 32 respektive det fall där hårdgjorda ytor tilldelats värdet 80 och övriga 

ytor 32. Mannings tal 32 är defaultvärde i MIKE URBAN, värdet 80 har valts 

för hårdgjorda ytor så som asfalt eller betong och värdet 2 är godtyckligt valt 

för att ge tydliga kontraster. Upplösningen på beräknings-rutnätet har varit 4x4 

meter och regnet har varit 1 timmes långt och haft en återkomsttid på 100 år.  

 

Mannings formel kan ses i ekvation 5 och används för att beräkna flöden och 

flödeshastigheter. Genom att variera den blir rinnhastigheterna olika vilket 

påverkar koncentrationstiden i områdena. För jämförelse sammanställs data 

från simuleringarna i  

Tabell 4. 
 

Tabell 4, Jämförelse mellan simuleringar med olika Mannings tal.  

Mannings tal 2 32 80/32 

Maxdjup 1,47 1,75 1,66 

Medeldjup 0,31 0,33 0,25 

Översvämmad yta [%] 18,6 15,9 15,6 

 

Den största förändringen på resultatet sker när Mannings tal minskas från 32 

till 2 i simuleringarna. Översvämningarna blir mer utbredda men får samtidigt 

ett mindre medeldjup. Det tyder på att översvämningarna sker långsammare 

med ett lägre Mannings tal. I Figur 36 kan en jämförelse ses mellan de olika 

fallen i grafform.  
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Figur 36, Antalet översvämmade celler (motsvarande 10x10 meters-celler) för översvämningarna 
med olika Manningtal, a = 2, b = 32 och c = 80/32. Obs! olika skala på y-axeln, svart streck markerar 
500 översvämmade celler. 
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6 Diskussion 
Ett citat värt att ha i bakhuvudet är av den engelska statistikern George E. P. 

Box - ”Kom ihåg att alla modeller är fel; den praktiska frågan är bara hur fel 

de kan vara innan de blir värdelösa”. För att bygga en lyckad modell krävs data 

av hög kvalité och både noggrannhet och tid. Data att kalibrera och validera 

modellen mot måste också hittas. Mätningar är generellt svåra att genomföra 

när det kommer till översvämningar av förklarliga skäl. Dessutom har Höör 

varit skonat från större översvämningar på senare år, därför har inte heller 

vittnesmål från översvämningar funnits att tillgå. Förutom att det faktiska 

resultatet från modelleringen diskuteras i denna del diskuteras även 

jämförelsen mellan MIKE och GIS och hur olika parametrar påverkar 

resultatet, vidare finns en en diskussion och reflektion över vad som varit 

problematiskt under arbetets gång. 

 

6.1 Fallområdet 
Vid en översikt av 2D-modelleringens resultat i plan över Höör ser tätorten i 

modellen mycket översvämmad ut. Undersöks området mer noggrant visar det 

sig att det är relativt få fastigheter och viktiga verksamheter som översvämmas. 

Istället är det främst grönområden och redan vattenförande ytor men även 

vägar som kommer att ställas under vatten vid kraftig nederbörd. Det är positivt 

att det är relativt få fastigheter som drabbas i modellen, även vid ett 100-

årsregn. Det som främst gör att Höör klarar sig relativt bra vid ett sådant regn 

är att det finns förhållandevis stora ytor där vatten kan stå utan att skada 

fastigheter och att större delar av tätorten ligger i sluttning.  

 

Mycket avledning inom Höörs tätort sker genom öppna diken och Höörsån. 

Där dessa vattenvägar korsar vägar leds de i vägtrummor. Då vägtrummorna 

inte funnits inmätta har de inte tagits med i modellerna i examensarbetet. Detta 

leder till att vattnet däms upp och små dammar skapas i modellen istället för 

att vattnet leds vidare. Att de vägtrummor som finns i området inte varit med i 

modellen har tyvärr begränsat vattnets möjlighet att flöda fritt i bäckarna och 

Höörsån, vilket har gjort att det har dämt upp flödet. Men även om 

vägtrummorna hade varit med kommer de vid såpass stora flöden som ett 

hundraårsregn medför ändå ha en viss dämmande effekt att uppstå då vattnet 

passerar genom trummorna.  
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Ledningssystemet är ej inkluderat i modellen, eftersom att det inte fanns 

fullständig data. Om ledningsnätet varit inkluderat skulle det svälja en del av 

regnvolymen och minska översvämningarna i modellen något. Men en 

hydraulisk koppling till ledningsnätet kan påverka områden på motsatt sätt, ett 

dämt ledningsnät kan trycka upp vatten på platser och skapa översvämningar 

där det enligt en modell utan ledningsnät absolut inte hade varit någon fara. 

Detta gäller främst instängda områden kopplade till lågpunkter på 

ledningsnätet. Dock tycks några sådana områden inte finnas i Höör eftersom 

ledningsnätet inte är stort och vatten till stor del leds i öppna stråk. 

 

Att förenklingar så som att ledningsnätet ignoreras i modellen har en påverkan 

på resultatet är självklart, men hur mycket de påverkar resultatet vid så pass 

korta och intensiva regn bör undersökas vidare. I modellerna har de längsta 

regnen som använts varit en timme långa med en halvtimmes tid efteråt för 

avrinning. Vid längre, men mindre intensiva regn, kommer det mest troligt ha 

större inverkan då vattnet inte kan rinna undan i samma takt när ledningsnätet 

saknas. Det kan även diskuteras huruvida modellen skulle körts längre tid efter 

regnen. Framförallt vid intresse att undersöka hur vattnet rinner undan. I detta 

examensarbete har det valts att inte studera hur vattnet rinner undan.   

 

6.2 Jämförelse Lågpunktskartering och 2D-modell 
Vid studier av statistiken från GIS och MIKE-modellerna tillsammans med 

illustrationerna kan det ses att modellerna har en relativt stor skillnad i 

mängden yta som är översvämmad. MIKE-modellen är till yta sett närmare 

150 % mer översvämmad än lågpunktskarteringen. Mycket av detta beror på 

att de rinnstråk som finns i lågpunktskarteringen bara blir en cell bred, 

oberoende av hur stora flöden som skulle gå där. I MIKE är dessa mer 

definierade och illustreras större.  

 

På många ställen ger de två metoderna i stort sett identiska illustrativa resultat 

vilket ses i Figur 32, för att sedan skilja avsevärt på andra ställen vilket kan ses 

i Figur 33. Att resultaten på många ställen skiljer sig kan förklaras med att 

modellerna är uppbyggda på olika sätt. I GIS så identifieras lågpunkterna rent 

geometriskt, genom processen som beskrivits i kapitel 4.2.1. Eftersom det inte 

tas hänsyn till hydraulik och vattnets dynamik så missas punkter som riskerar 

att översvämmas, som inte nödvändigtvis är större lågpunkter i sig utan bara 

har ett stort avrinningsområde kopplat till sig. Det kan till exempel ses i Figur 
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33 där en del av Höörsån svämmar över, vilket syns tydligt i MIKE-resultatet 

men knappt märks i GIS. Att GIS-modellen missar översvämningen runt 

Husqvarnas lokaler i Figur 33 kan förklaras med att områden där det finns 

byggnader inte tas med i beräkningarna i GIS. Då ytor där byggnader står 

ignoreras i beräkningarna (se 2.3) så kommer området runt en byggnad inte 

vara mycket lägre än omgivande mark och därmed missas i beräkningarna. Vid 

fallet vid Husqvarna kan det ha stor påverkan då det är mycket stora hårdgjorda 

ytor i det området. 

 

MSB (2014) påstår att MIKE-simuleringarna ger resultat som är närmare 

sanningen är GIS, vilket resultatet i denna undersökning också pekar på. Det 

är samtidigt fler parametrar som kan varieras på i MIKE-modellen. Fler 

parametrar gör att modellen kan anpassas bättre till de lokala förutsättningarna, 

men samtidigt kan mer bli fel. Många parametrar har i MIKE URBAN 

tilldelats standardvärden för urbana miljöer just för att ge riktvärden på vad 

rimliga värden kan vara.  

 

Resultaten  för maxdjupen från lågpunktskarteringen i GIS är är lite mer 

varierande än de från 2D-modelleringen. Eftersom att det i GIS inte tar hänsyn 

till någon mängd vatten utan en lågpunkt fylls tills den är helt full oberoende 

på hur stort avrinningsområdet är. Det leder till att större lågpunkter, som 

sväljer enorma volymer vatten, fylls trots att de har ett litet avrinningsområde. 

Det ger en överskattning av hur stora översvämningarna blir vid dessa. 

Samtidigt kan översvämningarna underskattas vid mindre lågpunkter eftersom 

att de bara fylls upp till sin kant och vattnet inte rinner över och fyller ytor runt 

dessa, vilket det gör i MIKE. I många fall kan avrinningsområdena vara små 

runt större lågpunkter, vilket innebär att det behövs orimligt stora regn för att 

fylla dem till den grad som lågpunktskarteringen visar. Det kan, ifall bara en 

lågpunktskartering görs i utredande syfte leda till felaktiga slutsatser. För att 

undersöka hur stora regn som krävs för att motsvara de volymerna som uppstår 

är ett eget examensarbete i sig, då det skulle kräva väldigt många körningar i 

modellerna.  

 

Tiden som läggs ner för att bygga upp modellerna är relativt lika, den stora 

skillnaden finns som tidigare nämnts i simuleringstiden. Lågpunkts-

karteringen har körts med en upplösning på 2x2 meter och tar inte mer än 

någon minut att köra. Skulle samma upplösning köras i MIKE med ett en-

timmesregn så är simuleringstiden av storleksordningen dygn. Det beror till 
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stor del på att datorns kapacitet som begränsat hur långa och fina beräkningar 

som genomförts.  

6.3 Upplösningens påverkan på resultatet 
Det finns utan tvekan möjlighet att spara tid och resurser genom att köra ett 

mycket grövre rutnät när beräkningar körs. Det har skiljt en faktor sex i 

tidsåtgång för MIKE-modellen mellan 4x4 och 2x2 meters upplösning. Men 

tiden man sparar betalar man också i kvalitet. I detta fall, i stadsmiljö, kan det 

diskuteras huruvida upplösningen redan vid 2x2 meter är för grov. Små detaljer 

som veck i gatan, upphöjda gångstråk och mindre upphöjningar vid infarter 

och vägar kan missas och därmed leds vattnet en annan väg än vad det skulle 

tagit i verkligheten. Upplösningen på beräkningarna begränsas även av 

upplösningen är på höjdmodellen under, vilket i detta fall har varit 2x2 meter.  

 

Någon större skillnad i drabbade områden kan ses i resultaten med olika 

upplösningar. Den största skillnaden är det som kan ses i Figur 35, att det 

främst ser ut som om det är mer översvämning för att en cell i de 

simuleringarna med grövre upplösning täcker en större yta. Det är inte 

nödvändigtvis så att det egentligen är mer översvämmat utan att det bara är 

cellerna som är större.  

 

Att maxdjupen inte konvergerar tyder på att det vid ännu finare upplösning 

skulle bli än mindre djup. Ytterligare undersökningar med en finare 

höjdmodell skulle behövas göra för att ta reda på ifall det minskar ytterligare 

och värdena konvergerar. Huruvida det är viktigt att veta ett maxdjup då 

regnhändelsen inte är verklig och alla regn är individuella kan självklart 

diskuteras. Ett ökat maxdjup bör dock även påverka utbredningen på 

översvämningen. 

 

Hur lång tid det tar att göra en viss körning beror mycket på hur kraftfull datorn 

som finns till förfogande är. I detta fall har det valts att köra de längre 

körningarna med 4x4 meter istället för 2x2 meter som först var tanken, 

beroende på att modellerna tar så oerhört lång tid att köra på datorn som fanns 

till förfogande. Det får inte glömmas bort att modellen är bara en modell och 

inte motsvarar en verklig händelse, vilket innebär att den ej får blandas ihop 

med verkliga fall. Vid en diskussion med en erfaren modellerare sas följande 

mening: ”Upplösningen får inte vara för bra, beställare kan i sådana fall ta 

modellens resultat som en sanning”. Det är ett problem som följer ett arbete 



51 

 

med modeller, att det är just modeller och inte verkligheten man arbetar med 

vilket innebär att osäkerheter kommer finnas. 

 

Det ter sig lite konstigt att översvämnignarna är maximala på 4x4 meter för att 

sedan vara rätt mycket mindre på både 2x2 och 10x10 meters simuleringar.  

6.4 Tidsstegets påverkan på resultatet 
Att ett för stort tidssteg påverkar kvalitén på modellen på ett negativt sätt går 

att se genom den mängd vatten som adderas till modellen för att korrigera för 

vattenytor som uppstår under cellernas marknivå.  Att det blir ett ökat 

översvämningsdjup beroende på det vatten som adderas till modellen för att 

korrigera vattennivåer som hamnar under markytan bör gå att utesluta, då dessa 

korrigeringar bara ska ske upp till markytan. Utan de beror troligen främst på 

att en ökad upplösning ger ett ökat djup. Utan att modellen hade hjälp till med 

den balansen hade översvämningarna gravt underskattats för de modeller med 

större tidssteg. I de undersökningar som gjorts går att se, precis som med 

beräkningsrutnätets upplösning, att översvämningarnas djup blir mindre och 

mindre ju finare upplösningen blir. 

 

En diskussion som kan föras är att när en stabil modell uppnåtts, i detta fall är 

det 0,1 sekunders tidssteg, finns det då någon anledning att göra tidsstegen än 

mindre. Tipset som gavs i samband med att examensarbetet sattes igång var att 

köra med 0,1 sekund som tidssteg för alla simuleringar, då det är ett bra 

riktvärde. Självklart kan man fortsätta att minska steget till det minsta möjliga 

som modellen klarar av, i detta fall 0,01 sekund, men om vinsten inte är större 

än att resultatet blir marginellt bättre så är en beräkningstid som är fem gånger 

längre inte helt motiverad. Maxdjupen visar ingen tendens att konvergera när 

tidssteget minskas till det minimala som modellen accepterar. För att 

undersöka om konvergens kan uppnås bör sedemera ett program som bygger 

på samma ekvationer användas, men som accepterar kortare tidssteg än 0,01 

sekunder.  

6.5 Mannings tals påverkan på resultatet 
Det är lite svårt att visualisera hur Mannings tal påverkar resultatet, då det 

egentligen bara förskjuter resultatet i tiden. Ett lägre Mannings tal innebär att 

vattnet rinner långsammare. Det ger en viss minskning i maxdjup, vilket kan 

förklaras med att vattnet inte hinner rinna till från alla områden innan 

simuleringen avslutats. Det går att se på resultaten att det i simuleringen med 
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Mannings tal 2 blir klart lägre översvämningar än vid 32, vilket tyder på att det 

hade krävts längre simuleringar för att nå samma maxdjup med Mannings tal 

2. Från graferna i Figur 36 kan det ses att det är klart fler celler som har ett lågt 

värde i simuleringen med Mannings tal 2 jämfört med de två med högre 

Mannings tal. Vilket pekar på att vatten inte har hunnit samlas i lågpunkterna 

än. I modellen över Höör är de flesta av lågpunkterna att betrakta som helt 

instängda i och med att ledningar och vägtrummor saknas i modellen. Eftersom 

att ingen avdunstning eller infiltration sker i modellen bör det bara bero på 

tiden hur stor översvämningen blir då allt vatten förr eller senare samlas där. 

 

Vid en modell med ledningssystemet tillagt är det viktigare att få så korrekta 

Mannings tal som möjligt. Främst då ledningarna kommer hjälpa till att leda 

bort vatten, om då flödena sprids ut över en lång tid kommer mycket vatten 

ledas bort och därmed blir de största värdena lite mindre. Det bör, speciellt om 

ledningsnätet finns med, läggas ner mycket omsorg och tid på att tilldela ett så 

korrekt Mannings tal till för markanvändning som möjligt. För att få de 

rinnvägar längs till exempel vägar eller bäckar som finns i verkligheten att 

också uppträda i modellen.  

 

6.6 Felkällor 
Många av de felkällor som har funnits vid 2D-modelleringen har redan 

diskuterats, så som att till exempel vägtrummor har valts att ignoreras. Det 

hindrar en viss dynamik i modellen, vilket hade gjort att vatten inte hade 

stängts inne i de små dammar som skapas längs bland annat Höörsån och de 

andra bäckarna.  

 

En anledning till att maxdjupet inte konvergerar vid undersökningarna där 

upplösningen på beräkningsrutnätet varierats kan möjligtvis vara att en 

minskad upplösning även kräver att tidssteget ändras för att behålla samma för 

Courants tal. Det skulle möjligtvis kunna göra att konvergens nås för 

maxdjupen.  Andra felkällor är att upplösningen på höjdmodellen är alldeles 

för grov för att användas i urbana sammanhang. Det hade varit att önska att ha 

ett finare höjdgrid för att detaljer inte ska missas, hur små detaljer som bör tas 

i hänsyn till är svårt att definiera. Att ledningsnätet inte är medtaget skulle, 

precis som nämnts tidigare, ha en stor påverkan på resultatet. 
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Det är inte heller helt klart om de parametrar som studerats i samband med att 

kolla ifall ett resultat är bra eller ej är helt rätt valda. Vissa andra parametrar 

kunde också studerats vidare, men i många fall hade det gett ett enormt hand-

påläggningsarbete. 

6.7 Problem med modellering 
I detta avsnitt kommer de problem och svårigheter som stötts på under arbetets 

gång diskuteras. Det har stundtals varit mycket motigt när modellen har 

kraschat, resultaten inte blivit rimliga eller data har saknats.  

 

6.7.1 Modellbyggande 
Att sätta sig in i modellering som novis är väldigt utmanande. Är det inte den 

ena felmeddelandet är det den andra och många av felen som gör att modellen 

inte fungerar har upplevts helt slumpmässiga. Det finns manualer till alla 

MIKEs program, men de har sällan hjälpt speciellt mycket. Tutorials som finns 

hjälper bara för de simplaste av problem och täcker inte de problem som stöts 

på under modellbyggandets gång. Problem som stötts på i detta projekt har till 

exempel berott på problem med upplösning på beräkningsrutnät kontra 

tidsstegens längd. Om upplösningen på beräkningsrutnätet är litet måste 

tidssteget också vara litet. Som exempel från simuleringar kördes först ett regn 

med tidssteget 1 minut på ett rutnät med upplösning 10x10 m, för att sedan 

förminska upplösningen till 4x4 meter men med samma tidssteg. Det fick 

modellen att krascha då det blev orimliga mängder vatten (flera miljoner 

meter) i vissa celler. För att få bukt på detta förminskades tidssteget till 1 

sekund i denna simulering. När upplösningen sen minskades till 2x2 meter 

tvingades tidssteget minskas till 0,1 sekund för att modellen ska fungera.  

 

6.7.2 Framtagande av regn 
De korta tidsstegen ställer höga krav på hur regnen skapas, i detta fall fanns en 

MIKE ZERO-licens att tillgå. I MIKE ZERO toolbox ingår ett verktyg där 

regnserier enkelt kan byggas upp där tidsstegen och regnintensiteter modifieras 

direkt i programmet. MIKE ZERO-toolboxen ingår inte i MIKE URBAN-

licensen och det är därför inte självklart att den finns tillgänglig. Det har i 

arbetet underlättat mycket att det funnits tillgängligt, då tidsstegen i de regn 

som använts har varit väldigt korta vilket hade gett väldigt stora och 

komplicerade filer att skapa i Excel.  
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6.7.3 Avsaknad av indata 
Ett annat problem under arbetets gång var bristen på data. I undersökningen 

skulle en 1D-ledningsmodell kombinerats med den 2D-ytavrinningsmodell 

som byggts upp. Det gick tyvärr inte att genomföra eftersom ledningsdata som 

fanns att tillgå var mycket bristfälliga. Drygt två tredjedelar av alla ledningar 

saknade vattengångar, vilket gör det omöjligt att bygga upp en ledningsmodell. 

För att få fram dessa vattengångar hade ett stort arbete tvingats läggas ner i 

form av inmätningar, vilket inte varit rimligt att göra inom ramen för detta 

projekt. Bristfälliga ledningsdata är något som kan ställa till det när 

ledningsmodeller ska byggas, då databaserna med ledningsnäten inte alltid är 

uppdaterade och aktuella.  

 

6.7.4 Beräkningstiden 
Balansgången mellan hur bra upplösningen blir på resultatet och hur tung 

modellen blir att köra verkar onekligen vara ett av de svårare. Datorn som de 

flesta simuleringar genomförts på har haft ett RAM-minne på 8 GB och en 

processor på 3 GHz, vilket har gett en lång simuleringstid. För att sätta det i 

perspektiv har simuleringen av Höörs tätort som bara är 6 km2 med 

upplösningen 2x2 meter gett en modell med ungefär 1,5 miljoner 

beräkningspunkter, med en simuleringstid på 30 minuter och ett tidssteg på 0,1 

sekunder har det tagit över ett 25 timmar att köra modellen. Flera av 

simuleringarna har även testats att köra på en kraftfullare dator med dubbelt så 

stort ramminne för att se hur tidsåtgången påverkas. Efter ett par 

undersökningar kunde det konstateras att simuleringstiden har minskats till en 

tredjedel. Trots det har de flesta undersökningar genomförts med upplösning 

4x4 meter för att inte simuleringstiderna ska bli för långa. Vid modeller över 

större områden kan området enligt MSB delas upp i mindre modellområden, 

för att reducera körningstiderna. Vid en uppdelning av ett modellområde bör 

en viss risk finnas att dynamiken mellan områdena missas.  
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7 Slutsats och fortsatta studier 
Det är oerhört svårt att bygga en modell och veta om resultatet kommer nära 

verkligheten när det inte finns tillgänglig data att kalibrera eller validera mot. 

Samtidigt finns det ett stort antal parametrar som kan ändras på i modellen. 

Avsaknad av valideringsdata har tyvärr gjort att det svårt att säga något om 

resultatets duglighet.  

 

Höör är enligt båda modellerna väl rustat för att hantera översvämningar. 

Främst beroende på den stora mängden ytor där vatten kan stå utan att skada 

byggnader och andra viktiga funktioner. Att det är aktiva insatser för att 

undvika översvämningar är inte troligt.  

 

Även utan kalibreringsdata eller vittnesmål kan slutsatsen dras att en 2D-

modell är att föredra över en lågpunktskartering i GIS. Framförallt då 

scenarion med olika regnmängder och markanvändning går att undersöka i en 

2D-modell, vilket är värt mycket då sådana undersökningar ska göras. Det är 

ofta viktigt att kunna undersöka den dynamik som en 2D-modell ger, där 

händelseförlopp vid en specifik nederbördsmängd kan undersökas. Den extra 

tid det tar att bygga och köra en 2D-modell är utan tvekan värt det.  

 

Att tumma på upplösningen är samtidigt att tumma på kvaliteten och 

trovärdigheten i modellen, vare sig det gäller rumslig eller tidsmässig 

upplösning. Krasst sagt innebär en lägre upplösning att fler detaljer missas 

vilket leder till en sämre modell. Men ett finare rutnät innebär förutom längre 

simuleringstider tyngre resultatfiler, något som kan göra att de blir för tunga 

för datorn att spela upp. Det ställer också krav på ingångsdata eftersom att det 

inte tjänar något till att göra beräkningar med mindre upplösning än 

höjdmodellens upplösning. Vidare studier för att se ifall konvergens kan nås 

vid en minskning av upplösning på beräkningsrutnät borde gå att genomföras. 

Studier där möjligheten att uppnå konvergens när tidssteget minskas inte går 

inte att genomföra i MIKE. 

 

Mannings tals påverkan på resultatet är lite svårt att dra en slutsats om. I 

undersökningarna är den främsta skillnaden tidsmässig, att maxöver-

svämningarna inträffar senare. Dock bör det i en modell där ledningsnätet finns 

med vara viktigare med rätt Mannings tal. Fler undersökningar om hur mycket 

Mannings tal påverkar resultaten, främst när ett ledningsnät finns med i 

modellen bör undersökas. 
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Bilaga 1 2D-ytmodell i MIKE URBAN 
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Bilaga 2 Områden där fastigheter riskerar att 
översvämmas 
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Bilaga 3 Lågpunktskartering 
Tyvärr har Höör hamnat mitt i skarven för två olika flygbilder i ArcMaps 

egna bakgrundsdata, vilket gett olika färgskalor i bilden. 
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Bilaga 4 Jämförelse mellan olika upplösningar med 
avseende på översvämningsutbredning 

 


