
Översvämningsmodellering – 

vilken modell ska väljas? 
Skyfall förväntas både inträffa oftare och slå 

med större kraft i framtiden. Vid större skyfall 

är det omöjligt för ledningssystemet att 

hantera vattnet, vilket leder till att vattnet 

rinner ut på gator och andra ytor och orsakar 

översvämningar. För att översvämningarna vid 

sådana tillfällen ska kunna ske utan att skada 

fastigheter och andra ekonomiska värden är 

det viktigt att leda vattnet till platser där det 

kan magasineras under en tid. Genom att 

modellera översvämningsscenarion kan före-

byggande åtgärder sättas in på de platser där 

det behövs mest. Översvämningsmodeller kan 

skapas på ett flertal sätt, två av dessa 

utvärderas och dess fördelar och nackdelar 

diskuteras i denna artikel.  

 

Översvämning i Växjö i samband med ett skyfall. 

Svenska kommuner spenderar årligen mellan 
500 miljoner och en miljard kronor på insatser 
för att minimera risken för skador vid skyfall. 
För att dessa investeringar ska vara menings-
fulla så är det viktigt att ordentliga under-
sökningar genomförs. Ett effektivt sätt att 
förutsäga hur översvämningar kommer att 
utbreda sig är att skapa modeller över 
undersökningsområdet och sedan undersöka 
vilka områden som är speciellt översvämnings-
känsliga. De två sorters modeller som 
undersökts är en enkel lågpunktskartering och 
en mer avancerad ytmodell. Båda dessa 
modeller ignorerar ledningsnätets kapacitet, 
med andra ord kan man säga att det scenario 
som simuleras är när ledningsnätet redan är 
fullt. De två modellerna undersöker samma 
sak men ger olika typer av resultat. Under-
sökningen har skett i ett fallområde i Höör, en 
mindre tätort i Skåne.  

Lågpunktskarteringen identifierar, precis som 
namnet skvallrar, lågpunkter i terrängen. 
Modellen räknas som en simpel modell när 
det kommer till att undersöka översvämnings-
risker. Modellen tar inte hänsyn till några 
regnmängder eller hur vattnet rör sig över tid 
utan identifierar lågpunkter och antar att de 
alltid fylls vid ett regn. En fördel med denna 
modelleringstyp att det går väldigt snabbt och 
enkelt att få fram resultat över stora områden, 
dock är nackdelen att resultaten bör tas med 
en stor nypa salt då det inte tas hänsyn så till 
många parametrar. Resultaten från en 
lågpunktskartering är begränsade till stillbilder 
där lågpunkter och rinnvägar finns åskådlig-
gjorda.  

I en ytmodell, som är en mer sofistikerad 
modell, simuleras flödet på markytan under 
ett regn. I en ytmodell finns det fler 
inställningar som går att skruva på för att 
anpassa modellen till de verkliga förhåll-
andena än i en lågpunktskartering. Bland 
annat går det att välja mängden regn och 
regnintensiteterna för simuleringarna. Yt-
modeller, även kallade dynamiska modeller, 
tar hänsyn till hur vattnet förflyttar sig under 
simuleringstiden. Resultaten ur en ytmodell 
kan presenteras som stillbilder likt lågpunkts-
karteringen eller som filmer där över-
svämningsförloppet kan följas.   



När det kommer till att jämföra de två 
modelltyperna så har de båda sina svagheter 
och styrkor. Styrkor hos lågpunktskarteringen 
är att det inte tar mer än någon timme att få 
fram ett resultat och det kräver ingen special-
kunskap. Till dess nackdel finns att det inte ger 
ett helt bra resultat, framförallt inte i urbana 
miljöer där vattnets strömningsmönster är 
mycket komplicerat. I urbana miljöer väntas 
ytmodellen ge en mer korrekt bild av 
översvämningarna. Eftersom det dessutom 
går att variera mängden vatten som släpps 
som regn i modellen så kan olika scenarion 
undersökas. Det mer korrekta resultatet och 
möjligheterna till variation har ett pris, vilket 
betalas i en lång simuleringstid som vid större 
områden kan bli upp mot ett dygn långa.  
Simuleringstiden beror på hur stort område 
som undersöks, hur fin upplösning man vill ha 
på resultatet och hur långt regn som 
simuleras.   

Trots den större tidsåtgången kan det 
konstateras att en ytmodell är värd det extra 
arbete det innebär. I och med att mycket i 
modellen kan varieras går den att anpassa till 
ett föränderligt klimat där förutsättningarna 
ändras. Det ger en ytmodell en klar fördel 
gentemot en lågpunktskartering!     
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