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SAMMANFATTNING 
I takt med den ökade urbaniseringen i världen ökar även de hårdgjorda ytorna och därmed 
även ytavrinningen. För att kunna undvika översvämningar krävs en stor förståelse för avrin-
ningsförloppet och hur ledningar som ska leda bort vattnet ska dimensioneras. I de delar av 
världen som årligen får stora mängder snö inträffar översvämningar regelbundet på grund av 
avrinning till följd av snösmältning. För att kunna dimensionera dagvattensystem korrekt och 
undvika dessa översvämningar krävs att avrinningsförloppen kan modelleras med hög nog-
grannhet.  

Denna studie syftade till att undersöka hur väl två hydrologiska modeller, MouseNAM och 
SWMM, klarade av att modellera ett snösmältningsförlopp.  

Båda modellerna använder sig av en så kallad graddagsmetod för att estimera snösmältningen. 
Det är en enkel metod som tar hänsyn till hur mycket temperaturen skiljer sig från den tempe-
ratur då snö börjar smälta. De huvudsakliga skillnaderna mellan modellerna är att SWMM-
modellen har en tidsberoende graddagskoefficient som tar hänsyn till att snö smälter snabbare 
på våren än på vintern samt att SWMM-modellen även tar hänsyn till plogning inom avrin-
ningsområdet. MouseNAM-modellen tar inte heller hänsyn till hårdgjorda ytor så 
MouseNAM-modellen kombinerades med en tid-areametod för att kunna beskriva avrinning-
en från impermeabla ytor.  

Avrinningsområdet som studien utfördes på ligger i Luleå i Norrbotten och är ett urbant av-
rinningsområde som innehåller många typer av mark, exempelvis öppna grönområden, parke-
ringsytor, byggnader och snöhögsområden. Avrinningen från området mättes under en snö-
smältningssäsong i en dagvattenbrunn för att kunna kalibrera och validera de båda modeller-
na. Första halvan av flödesserien användes för kalibrering och den andra halvan för validering 
av modellerna. Modellernas indata var temperatur och nederbörd, med timmesupplösning, 
vilket samlades in från en väderstation i direkt anslutning till avrinningsområdet.  

MouseNAM + Tid-areamodellen klarade av att modellera avrinningen till följd av snösmält-
ning bäst av de två modellerna. Den totala volymen vatten som under valideringsperioden 
simulerades fram med MouseNAM + Tid-areamodellen uppgick till 97 % av den uppmätta 
totala volymen under samma period. Motsvarande siffra för SWMM-modellen var 242 %. 
Båda modellerna överskattade de högsta toppflödena men MouseNAM + Tid-areamodellen 
var även i detta avseende närmare verkligheten än SWMM-modellen. Ingen av modellerna 
klarade dock av att med godtagbar noggrannhet simulera ett kontinuerligt snösmältningsför-
lopp med en tidsupplösning på en timme.  

Den största utvecklingsmöjligheten för båda modellerna är införandet av en tidsberoende in-
filtration av vatten till mark alternativt en algoritm för att hantera jordens tjäle. Detta för att 
kunna hantera att markförhållandena förändrades då tjälen släppte under snösmältningssä-
songen. Tillgång till avrinningsdata från ytterligare en snösmältningssäsong hade varit fördel-
aktigt då ena säsongen hade kunnat användas för kalibrering och andra för validering, istället 
för att dela upp data från en snösmältningssäsong som var fallet i denna studie.  
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ABSTRACT 
As the urbanization of the world increases, the area of paved and roofed surfaces also in-
crease, leading to more runoff. In order to avoid flooding a solid understanding of the runoff 
process is required so that storm water drainage systems can be properly dimensioned. In the 
parts of the world that annually receive large amounts of snow, flooding occurs regularly due 
to snowmelt runoff. In order to dimension a storm water system properly and avoid these 
floods it is required that runoff processes can be modeled with high accuracy. 

The aim of this study was to examine how well the two hydrological models, MouseNAM 
and SWMM, were able to model the snowmelt process. 

Both models apply a degree-day method for estimating the snowmelt. It is a simple method 
that takes into account how much the temperature differs from the temperature at which snow 
begins to melt. The main differences between the models are that the SWMM-model has a 
time-dependent degree-day coefficient that takes into account that snow melts faster during 
spring than during winter and that the SWMM-model also takes into account the plowing of 
snow. Another difference is that the MouseNAM model does not take into account the im-
permeable surfaces within the basin. Therefore the model has to be combined with a time-area 
method for describing runoff from impermeable surfaces. 

The catchment in the study is located in the town Luleå in the northern part of Sweden. The 
catchment is situated in an urban environment that includes many types of land use, such as 
open green spaces, parking areas, buildings and snow piles. The runoff from the area was 
measured in a storm water drainpipe during a snowmelt season in order to be able to calibrate 
and verify the two models. The first half of the flow series was used for calibration and the 
other half to verify the two models. The model inputs were temperature and precipitation, 
with hourly resolution, both of which was collected from a weather station right next to the 
catchment. 

The MouseNAM + Time-area model was capable of modeling runoff due to snowmelt better 
than the SWMM-model. The total volume of water simulated during the verification period 
with the MouseNAM + Time-area model was 97% of the measured total volume during the 
same period. The corresponding figure for the SWMM model was 242%. Both models over-
estimated the peak flows but MouseNAM + Time-area model was also in this respect closer 
to reality than the SWMM model. None of the models did, however, simulate the runoff with 
acceptable accuracy with a time resolution of one hour. 

The greatest development potential for both models is the introduction of a time-dependent 
infiltration of water into soil or an algorithm to handle the soil frost. This should be done to 
cope with the changing soil conditions as the soil frost thaws during the snowmelt season. 
Access to runoff data from more than one snowmelt season would also have been beneficial 
as one season could have been used for calibration and one for verification. 
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Begreppsförklaring 

Basflöde – Flöde av vatten som härrör från grundvattenintränging in i ledningssystemet 

DHI – Danmarks Hydrologiska Institut 

LTU – Luleå Tekniska Universitet 

MouseNAM – MouseNederbörd-AvrinningsModell, Hydrologisk modell framtagen av DHI 

SWE – Snövattenekvivalens, hur många millimeter vatten som snötäcket motsvarar 

SWMM – Storm Water Managament Model, Hydrologisk modell framtagen av EPA, USAs 
motsvarighet till naturvårdsverket 

NS – Nash-Sutcliffe, ett statistiskt mått som beskriver hur bra en modellerad kurva följer en 
uppmätt kurva.   
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1 INLEDNING 
Runt om i världen söker sig människor till städer i stor utsträckning. Sedan 2008 bor det fler 
människor i städer än på landsbygden och inom en generation kan två tredjedelar av jordens 
befolkning komma att bo i städer (UNhabitat, 2012). I takt med att urbaniseringen ökat har 
fler och fler hårdgjorda ytor skapats där regnvatten inte längre kan infiltrera jorden. När infilt-
rationen minskar rinner mer vatten av på markytan och grundvattenbildningen minskar vilket 
leder till större översvämningsrisker och risk för sättningar i marken.  

I kalla regioner på norra halvklotet som har regelbunden snö på vintrarna blir även avrinning-
en till följd av snösmältning ett problem när fler och fler ytor hårdgörs. Snö som smälter kan 
inte infiltrera i marken i samma utsträckning som den gör på permeabla ytor och till följd av 
detta ökar ytavrinningen. I dessa områden sker regelbundet översvämningar på grund av snö 
som smälter och när system för dagvattenhantering utformas måste hänsyn tas till snösmält-
ning för att ledningsnätet ska bli korrekt dimensionerat (Bengtsson och Westerström, 1992). 

1.1 BAKGRUND 

För att kunna tackla problemet med stora vattenmängder i urbana miljöer till följd av snö-
smältning är det av vikt att kunna modellera och simulera hur stor avrinningen kan bli. Inom 
urban hydrologi är dock avrinning till följd av snösmältning ett område som inte har under-
sökts i samma utsträckning som avrinning till följd av nederbörd. En av anledningarna till det 
hittills låga intresset för urban snömodellering är att det har antagits att mekanismerna bakom 
rural och urban snösmältning är liknande (Valeo och Ho, 2004). Den rurala snösmältnings-
modelleringen för stora avrinningsområden är väl utforskad och det finns en mängd olika mo-
deller som kan beskriva snösmältningsprocessen i skogs- och bergsområden. För exempel på 
snösmältningsmodeller för rurala områden se exempelvis Marks et. al (1999), Essery (2003) 
och Dou et. al, (2011). Det finns dock stora skillnader mellan urban och rural snösmältnings-
modellering som åskådliggjorts av till exempel Bengtsson och Westerström (1992), 
Semádeni-Davies (1999; 2000), Semádeni-Davies et. al (2001), Ho (2002) samt Valeo och Ho 
(2004).  

Det som bestämmer när snö smälter är energibalansen för snötäcket, se ekvation 1 (Bengtsson 
och Semádeni-Davies, 2011). När snötäcket absorberar mer energi än det skickar ut ökar an-
tingen temperaturen och når till slut 00 C eller gör att snön går från fast till flytande fas 
(Semádeni-Davies, 2000).  

	  
𝑄! = 𝑄∗ + 𝑄! + 𝑄! + 𝑄! + 𝑄! −

!"
!"
	  	   	   	   	   (1)	  

 
𝑄! = Värmeflödestätheten tillgänglig för att smälta snö [W/m2] 

𝑄∗ = Nettostrålningstätheten [W/m2]  
𝑄! = Sensibel värmeflödestäthet [W/m2] 
𝑄! = Latent värmeflödestäthet [W/m2] 
𝑄! = Advektiva värmeflödet från regn [W/m2] 
𝑄! = Konduktiva värmeflödet till eller från marken [W/m2] 



	   2	  

 !"
!"
= Förändringen per areaenhet av snöns interna energi [W/m2] 

Sambandet i ekvation 1 gäller både för rurala och urbana miljöer men de ingående delarna i 
energibalansen är betydligt mer svårbestämda i en stad än på landsbygden. I stor del beror 
detta på byggnader som minskar solstrålningen till marken och bidrar med långvågig värme-
strålning samt partiklar som gör att snön absorberar den kortvågiga strålningen i större ut-
sträckning. En stor orsak till att snö smälter är just kortvågig strålning vilket medför att al-
bedot, andelen kortvågig strålning som reflekteras av snön, är av stor vikt när snösmältning 
ska modelleras (Valeo och Ho, 2005). 

Det finns i huvudsak två angreppssätt för att modellera snösmältning, antingen med energiba-
lansmodeller eller så kallade graddagsmodeller.  

Energibalansmodellerna bygger på in- och utgående energi från snötäcket. Om det tillförs mer 
energi än det försvinner stiger antingen temperaturen eller så byter vattnet fas från fast till 
flytande. Goda exempel på energibalansmodeller för snösmältning finns beskrivna i Valeo 
och Ho (2004) samt Fernandez (1997).  

Graddagsmodellerna bygger på huvudprincipen att snösmältningshastigheten kan approxime-
ras av en konstant multiplicerat med hur mycket lufttemperaturen skiljer sig från ett givet 
tröskelvärde, se ekvation 2a och 2b (DeWalle och Rango, 2008).  

𝑀 = 0, 𝑇! ≤ 𝑇! (2a) 

𝑀 = 𝐶(𝑇! − 𝑇!),   𝑇! > 𝑇! (2b) 

Där:  
𝑀 = Smältvatten [mm/dag] 
𝑇! = Dagligt lufttemperaturmedelvärde [0C] 
𝑇! = Tröskelvärde, ofta 0 0C, under denna temperatur antas ingen smältning ske [0C] 
𝐶 = smälthastighetskonstant [mm/0C/dag] 

Två exempel på avrinningsmodeller som använder graddagsmetoden för att simulera snö-
smältning är mouseNAM och SWMM. MouseNAM, MouseNederbörd-AvrinningsModell, är 
ursprungligen utvecklad på Danmarks Tekniska Universitet (Nielsen och Hansen, 1974) och 
är en konceptuell avrinningsmodell som kan appliceras på både rurala och urbana avrinnings-
områden (Semádeni-Davies, 2000). SWMM, Storm Water Management Model, är utvecklad 
av U.S. Environmental Protection Agency, EPA, och kan med fördel användas för urbana 
områden (Semádeni-Davies, 2000). Snösmältningsmodeller för större rurala avrinningsområ-
den är betydligt mer noggrant undersökta än för mindre urbana områden.  

De problem som uppkommer när snösmältning simuleras i urban miljö är många då snö i ur-
bana miljöer karakteriseras av stor heterogenitet (Semádeni-Davies, 1999). Huvudorsaken till 
denna heterogenitet är exempelvis snöröjning, fordonstrafik och industriella verksamheter 
som flyttar, packar och smutsar ned snön. När snö flyttas och snöhögar skapas ökar snöns 
densitet och i många fall flyttas snön från hårdgjorda ytor, till exempel vägar, till mer perme-
abla ytor som tillåter viss infiltration av smältvattnet (Ho och Valeo, 2005). Snöhanteringen 
beror på ekonomi, politik, trafiksäkerhet, estetik och tillgänglig plats för snöförvaring (Falk, 
1990) vilket gör den svår att modellera. Biltrafik och annan urban aktivitet bidrar även till att 
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smutsa ned snön med partiklar som gör att snöns albedo sjunker vilket i sin tur leder till 
snabbare snösmältning (Ho och Valeo, 2005). Conway et al. (1996) visade att sänkningen av 
albedot för smutsig snö jämfört med ren snö kunde öka smältningen med upp till 50%. Något 
som ytterligare komplicerar snösmältningsmodellering är att ytor som under sommaren har 
hög infiltrationskapacitet, exempelvis gräsmattor och grustäckta ytor, kan under vintern få 
betydligt lägre infiltrationskapacitet då marken fryser (Bengtsson och Westerström, 1992). De 
avrinningskoefficienter som används i vissa modeller för att beskriva hur mycket vatten som 
rinner av på ytan respektive infiltrerar i marken blir på grund av ovanstående problematik 
tidsberoende. Detta tidsberoende har, till författarens vetskap, ännu inte studerats.  

Westerlund et. al (2008) applicerade en graddagsmetod på ett litet urbant avrinningsområde 
där hänsyn togs till att vägen i avrinningsområdet plogades. De kunde konstatera att det var 
möjligt att simulera, med godtagbar noggrannhet, ett kontinuerligt förlopp av olika snösmält-
ningsperioder men om enskilda snösmältningar undersöktes var metoden för enkel. En av 
orsakerna till resultaten tros ha varit att snösmältningskoefficienten hölls konstant under hela 
simuleringen istället för att ha varit årstidsberoende. En annan slutsats som kan dras från vissa 
simuleringar med graddagsmetoden är att det är av vikt att snöns vattenhållande kapacitet tas 
med i modellen. Westerström (1986) visade att snöns förmåga att hålla vatten kan uppgå till 
10-15%. Om den vattenhållande kapaciteten inte tas med kan avrinningen i modellen ske allt 
för tidigt, särskilt vid temperaturer runt 00 C (Hernebring, 1996). Hernebring (1996) poängte-
rade även att problem dyker upp då inte tjäle implementeras i modellen. Den frusna marken 
bidrar till minskad infiltration och ett väldigt svårbestämt grundvattenflöde och bör vara en av 
de aspekter som moderna modeller tar hänsyn till.  

De två avrinningsmodellerna som nämns ovan, MouseNAM och SWMM, är implementerade 
i simuleringsprogrammet Mike Urban. Mike Urban är utvecklat av Danmarks Hydrologiska 
Institut, DHI, och kan modellera och simulera avrinningen i urbana miljöer. Programmet är i 
dagsläget ett viktigt hjälpmedel när nya dagvattensystem ska konstrueras och för utvärdering 
av redan befintliga system och används av en mängd företag för att korrekt kunna dimension-
era exempelvis dagvattensystem (DHI, 2011a).  

1.2 SYFTE 

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera hur väl de två hydrologiska modellerna 
MouseNAM och SWMM klarar av att beskriva ett snösmältningsförlopp, med hänseende till 
totalvolym, toppflöden och övergripande kurvanpassning, i ett urbant avrinningsområde.  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Examensarbetet avgränsades till att undersöka snösmältningsmodeller i enbart Mike Urbans 
simuleringsmiljö. Ingen modellering av enbart regnets påverkan på flödet gjordes. Mätningar-
na av flödet i dagvattensystemet skedde enbart i en punkt i dagvattensystemet och pågick un-
der en snösmältningsperiod, mitten av mars till början på maj. Avrinningen utvärderades för 
ett avrinningsområde.  
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2 METOD 
Nedan beskrivs området som studien utförts i samt att modelleringsprogrammet och de två 
olika modellerna beskrivs i detalj både generellt och för det enskilda fallet. I avsnittet beskrivs 
även hur de olika mätningarna av flöde, temperatur, nederbörd och snödjup gått till och vilken 
utrustning som använts. Till sist beskrivs även hur kalibreringen och utvärderingen av mo-
dellerna genomförts.  

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Området som modellerna implementeras på ligger i stadsdelen Porsön i Luleå, se Figur 1. 
Luleå (65°350 N, 22°100 E) ligger vid utloppet av Lule älv i Norrbottens län. Klimatet är 
subarktiskt med en årlig nederbörd på cirka 600 mm där 40 % av nederbörden faller som snö 
och en årlig avdunstning på cirka 300 mm (SMHI, 2013). Det undersökta avrinningsområdet 
sträcker sig från den nordvästra delen av Luleå Tekniska Universitets, LTU, campusområde 
till studentbostäderna Porsögårdarna, se Figur 2, och upptar en area av 14 ha.  

	  
Figur 1. Översiktsbild över Luleå med det undersökta området markerat i rött (Eniro, 2013). ©Lantmäteriet 
Medgivande i2013/0060. 
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Figur 2. Bild över avrinningsområdet som undersöks. Avrinningsområdet är markerat i ljusblått, de blå pilarna 
visar vattnets flödesvägar. I nedre, höger bildkant syns mätpunkten markerad med en svart cirkel.  

Området innehåller allt från skogsområden och öppna grönytor till stora parkeringar och hus-
komplex. Området kring Porsögårdarna ligger på morän medan jordarten under grönområdet 
väster om LTUs campusområde i huvudsak består av sjösediment bestående mestadels av lera 
(SGU, 1992). Andelarna av olika marktyper kan ses i tabell 1.  
Tabell 1. Procentuell fördelning av olika marktyper i avrinningsområdet. 

Grönområde [%] 55,9 
Tak [%] 13,2 
Asfalterad yta [%] 29,5 
Grusplan [%] 1,4 

Grusplanen som finns med i Tabell 1 syns ej i Figur 2 då den tillkommit efter flygfotot tagits. 
Grusplanen är lokaliserad i det nordöstra hörnet av avrinningsområdet. I direkt anslutning till 
grusplanen finns, vid tiden för studien, även en barack med en takyta på cirka 630 m2 som inte 
heller syns i figuren. Takytan på baracken är även den medräknad i Tabell 1. Grusplanens och 
barackens area karterades den 27 mars genom att på plats manuellt, på en karta, rita ut vilka 
ytor de två täckte.  

I avrinningsområdets södra del finns en pumpstation för dagvatten som pumpar vatten från en 
gångtunnel till mätpunkten. 

2.2 BESKRIVNING AV SIMULERINGSPROGRAMMET MIKE URBAN  

Som nämns kort i bakgrunden är Mike Urban ett avrinningssimuleringsprogram som innehål-
ler två olika modeller som kan simulera snösmältning, MouseNAM och SWMM. Mike Urban 
är ett GIS (Geografiskt informationssystem)-baserat simuleringsprogram som tillåter använ-
daren att implementera en mängd avrinningsområden och koppla dessa till exempelvis ett 
dagvattensystem. Mike Urban valdes som simuleringsprogram i denna studie eftersom det 
innehåller två av de vanligaste avrinningsmodellerna som kan hantera avrinning till följd av 
snösmältning i urban miljö. Båda modellerna har även samma indatakrav, temperatur och 
nederbörd. MouseNAM, som på engelska betecknas mouseRDII (Rainfall Dependent inflow 
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and infiltration), och SWMM är två av många beräkningsmodeller i Mike Urban men de är de 
enda som hanterar snö. Nedan följer en genomgång av hur de både beräkningsmodellerna 
fungerar.  

2.2.1 MouseNAM 

MouseNAM är en hydrologisk modell som kan användas på ett helt avrinningsområde. Alter-
nativt kan avrinningsområdet delas upp i delavrinningsområden med olika parametervärden 
för de olika områdena. De flesta parametervärden kräver kunskap om områdets hydrologiska 
karaktär som exempelvis rotzonens magasinsvolym och mängden vatten som kan hållas kvar 
på ytan före avrinning sker. För en noggrannare genomgång av parametrar se avsnitt 2.3.5. 
Modellen måste, efter en första uppskattning av parametrarna, kalibreras mot uppmätta avrin-
ningsdata för att slutgiltigt fastställa parametervärdena (DHI, 2011b). MouseNAM simulerar 
nederbördsavrinningen genom att kontinuerligt räkna ut vatteninnehållet i fyra olika vatten-
magasin; snö, ytligt vatten, vatten i jord och grundvatten. En översiktlig bild över modellens 
struktur och de fyra magasinen kan ses i Figur 3. 

	  
Figur 3. Schematisk bild över MouseNAMs struktur (DHI, 2011b). Med tillstånd.  

Den inkommande nederbörden rinner av i modellen i form av ytvatten, markvatten och 
grundvatten. De data som krävs för att kunna simulera avrinningen i modellen är initalvillkor 
såsom basflöden och hur mycket vatten som finns i de olika magasinen samt nederbörd, po-
tentiell evapotranspiration och en beskrivning av avrinningsområdet. Om snölagret ska simu-
leras krävs även temperaturdata (DHI, 2011b).  

MouseNAM skiljer på snöns frys- och smältprocess. Frysprocessen gör att snömagasinet fylls 
på när temperaturen 𝑇[!𝐶] sjunker under ett visst värde 𝑇!"[~0!𝐶], som bestäms av använ-
daren. Nederbörden blir till snö och ytvattnet fryser till is då 𝑇!" > 𝑇. Både nederbörd i form 
av snö och vatten i form av is ingår i snömagasinet. Kontinuitetsekvationen för  snömagasinet 
kan ses i ekvation 3 (DHI, 2011b). 
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!!!"
!"

= 𝑞!" + 𝑝	   	   	   	   	   (3)	  

 

𝑡 = Tid [h] 
𝑉!" = Vatten i snömagasinet [mm] 
𝑞!" = Hastigheten med vilken vatten blir till is [mm/h] 
𝑝 = Nederbördsintensitet om nederbörden är i form av snö [mm/h] 

Isbildningshastigheten är linjärt beroende av temperaturen och hur mycket vatten som finns i 
snömagasinet enligt ekvation 4 (DHI, 2011b). 

 

𝑞!" = − !!"
!∗!!"∗!"#/!"#

∗ (𝑇 − 𝑇!")	  	   	   	   	   (4)	  

 

𝐶!" = Graddagsfaktor för då vatten blir till is [mm/dag/0C] 
𝑉!" = Snö och is i snömagasinet [mm] 

Vatten lämnar bara snömagasinet om det vattnet i snömagasinet övergår 8 % av det totala 
innehållet fruset vatten i magasinet eftersom snö antas i modellen hålla en viss mängd vatten 
utan att det bildas avrinning. Smältprocessen behandlas på liknande sätt men med en annan 
graddagsfaktor för när is och snö smälter och blir till vatten (DHI, 2011b). 

Det ytliga vattenmagasinet beskriver hur vatten fångas upp av växter, fastnar i gropar och 
stannar i det allra översta lagret av jorden. 𝑈!"# beskriver den maximala mängden vatten som 
kan finnas i ytvattenmagasinet. När 𝑈!"# överskrids ger det upphov till överskottsvatten, 𝑃!, i 
form av både ytavrinning och infiltration. Ingen avrinning sker före vattenmängden i ytvat-
tenmagasinet överskrider 𝑈!"#. Ytvattenmagasinet minskar kontinuerligt beroende på evapo-
transpiration.  

Ytavrinningen, 𝑌𝐴, beskrivs enligt ekvation 5 (DHI, 2011b). 

	  
𝑌𝐴 = 𝐶𝑄!"

!/!!"#!!!"
!!!!"

∗ 𝑃!	  	   då	   	  𝐿/𝐿!"# > 𝑇!" 	   (5a)	  
𝑌𝐴 = 0	  	   	   	   då	   𝐿/𝐿!"# ≤ 𝑇!" 	   (5b)	  
	  
𝐶𝑄!" = Avrinningskonstant [-] 
𝐿/𝐿!"# = Relativ fukthalt i jorden [-] 
𝑇!" = Gränsvärde för när ytavrinning sker [-] 
𝑃! = Överskottsvatten [mm] 

Fukten i rotzonen beskrivs i modellen av jordens vattenmagasin. Storleken på jordens vatten-
magasin bestäms av 𝐿!"#. 𝐿!"# kan beskrivas som den maximala fukthalten i jorden som är 
tillgänglig för växternas transpiration. Eftersom evapotranspirationen är starkt beroende av 
fukthalten i marken är 𝐿!"# och  𝑈!"# två viktiga parametrar att kalibrera vad gäller vatten-
balansen.  
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Det vatten som inte rinner av som ytvatten perkolerar ner till jordens vattenmagasin där en 
liten del av det, 𝑑𝐿, ökar jordens fukthalt medan majoriteten av vattnet, 𝐺, antas perkolera ner 
ännu djupare till grundvattenmagasinet. Den del av avrinningen som perkolerar ned till 
grundvattenmagasinet beskrivs enligt ekvation 6 (DHI, 2011b).  

 

𝐺 = (𝑃! − 𝑌𝐴) ∗
!/!!"#!!!

!!!!
	  	   då	   	  𝐿/𝐿!"# > 𝑇! 	   (6a)	  

𝐺 = 0	  	   	   	   då	   𝐿/𝐿!"# ≤ 𝑇! 	   (6b)	  
	  
𝑇! =	  Rotzonens tröskelvärde för perkolering [-]	  

Den del av avrinningen som bidrar till att öka markfukten beskrivs av ekvation 7 (DHI, 
2011b).  

 

𝑑𝐿 = (𝑃! − 𝑌𝐴)− 𝐺      (7) 

 

Grundvattenmagasinet i MouseNAM modellen fylls på med flödet 𝐺, som beskrivs i ekvation 
6, och töms av grundvattenflödet, 𝐺𝐹, enligt ekvation 8.  

 

𝐺𝐹 = (GVD!"# − 𝐺𝑉𝐷) ∗ 𝑆! ∗ 𝐶𝐾!"!!	  	  	  	  då	   	  𝐺𝑉𝐷 > 𝐺𝑉𝐷!"#	   (8a)	  
𝐺𝐹 = 0	  	   	   	   	  	  då	   𝐺𝑉𝐷 ≤ 𝐺𝑉𝐷!"#	   (8b)	  
	  
𝐺𝑉𝐷 = Grundvattnets framräknade djup [m] 
𝐺𝑉𝐷!"# =Maximalt grundvattendjup där grundvattenflöde sker [m] 
𝑆! = Specifik avkastning från akvifären [-] 
𝐶𝐾!" =Akvifärens tidskonstant [h] 
 

Grundvattenflödet leds till ledningarna i modellen om grundvattenytan stiger upp till ledning-
arnas bottennivå och vattnet transporteras då ut ur avrinningsområdet.  

Tid-Areametoden 

MouseNAM tar inte hänsyn till hårdgjorda ytor. För att ta hänsyn till de hårdgjorda ytorna 
som finns i avrinningsområdet har MouseNAM kombinerats med tid-areametoden. När snö 
faller byggs ett snötäcke upp över hela modellens avrinningsområde men på de ytor som i 
modellen definierats som hårdgjorda kalkyleras avrinningen enbart med tid-areametoden. När 
snö smälter till vatten i modellen hanteras det på samma sätt av modellen som nederbörd och 
om det smälter på en hårdgjord yta hanteras smältvattnet som nederbörd av tid-areametoden. 
Nedan följer en beskrivning av hur tid-areametoden fungerar.  

Tid-areametodens grundläggande antaganden är att bara de hårdgjorda ytorna bidrar till ytav-
rinning, vattnet rinner med samma hastighet genom hela avrinningsområdet samt att avrin-
ningen startar när vattennivån i avrinningsområdet överstigit ett viss initialvärde. Metoden 
delar upp avrinningsområdet i ett antal olika celler i form av cirklar som alla har mittpunkt i 



	   9	  

utflödespunkten. Uppdelningen medför att det tar lika lång tid för vattnet att rinna till utflö-
despunkten oberoende var i cellen vattnet befinner sig (DHI, 2011c). I varje tidssteg beräknas 
den mängd vatten som har runnit nedströms genom en cell och in i nästa. En vattenbalans 
används för varje cell där vatten från cellen närmast uppströms och nederbörd står för inflö-
dena och utflödet är vatten som har runnit igenom cellen in i nästa cell nedströms. Utflödet 
från den sista cellen nedströms motsvarar avrinningen från området (DHI, 2011c). 

Avrinningen startar när nederbörden har överstigit ett initialvärde, som beskriver hur mycket 
vatten som kan hållas kvar på ytan, och slutar när vattennivån i avrinningsområdet har sjunkit 
undan till en nivå under initialvärdet. Tid-areametoden innehåller även en hydraulisk redukt-
ionsfaktor som tar hänsyn till imperfekt impermeabilitet och avdunstning (DHI, 2011c).   

2.2.2 SWMM 

SWMM är en dynamisk, tidsdiskret avrinningsmodell som kan användas på både enstaka ne-
derbördstillfällen och längre perioder. Modellen simulerar både vattnets kvantitet och kvalitet 
men nedan beskrivs enbart hur kvantitetssimuleringen går till. SWMM är uppbyggd av fyra 
delar: atmosfären, markytan, grundvattnet och transportsystemet. Från atmosfärsdelen kan 
nederbörd falla till markytan som sedan antingen rinner av som ytavrinning till transportsy-
stemet eller perkolerar ned till grundvattnet. En konceptuell bild över hur markytan modelle-
ras kan ses i Figur 4. Från grundvattnet rinner en del in i transportsystemet som basflöde och 
en del rinner vidare, ut ur avrinningsområdet. Transportsystemet leder bort vattnet från avrin-
ningsområdet i form av ledningar, brunnar, pumpar, utflöden med mera (Rossman, 2010).  

	  
Figur 4. Konceptuell bild över hur markytan modelleras i SWMM (Rossman, 2010). Med tillstånd.  
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Snösmältningsprocessen i SWMM ingår i markytans avrinning, se figur 4, och bygger på sju 
steg (Rossman, 2010).  

• Lufttemperatur och snösmältningskoefficienter uppdateras med hänsyn till datum  

• All nederbörd som faller som snö adderas till snötäcket 

• All överskottssnö som fallit över områden som ska plogas flyttas till de områden som 
angetts 

• Snötäckets ytmässiga utbredning reduceras enligt de ytliga utarmningskurvorna som 
angetts för impermeabel samt permeabel mark 

• Mängden snö som smälter till vatten vid regn beräknas genom att använda en värme- 
och energiekvation där smälthastigheten ökar med ökande temperatur, vindstyrka och 
regnintensitet. Vid uppehållsväder används en graddagsmetod där smälthastigheten är 
en produkt av en snösmältningskoefficient och skillnaden i temperatur mellan 
snötäckets smälttemperatur och lufttemperaturen. Snösmältningskoefficienten ändras 
över året i en sinusformad kurva för att ta hänsyn till ökad smältning då solen står 
högre på himlen.  

• Om ingen smältning sker justeras snötäckets temperatur baserat på produkten av skill-
naden mellan nuvarande och tidigare lufttemperaturer och en justerad snösmältnings-
koefficient. Om smältning sker ökas snötäckets temperatur med det ekvivalenta vär-
meinnehållet från vattnet som just smällt, upp till täckets smältpunkt. Allt smältvatten 
utöver detta är tillgängligt för avrinning. 

• Smältvattnet som är tillgängligt för avrinning reduceras med snötäckets förmåga att 
hålla vatten. Den del av vattnet som reducerats bort stannar kvar i snötäcket och resten 
betraktas nu av modellen på samma sätt som regnvatten.  

Varje delavrinningsområde har en del permeabel och en del impermeabel mark. Vatten tillåts 
bara infiltrera från den permeabla delen av avrinningsområdet och ytavrinning, 𝑄, bildas bara 
när ytmagasinet, 𝑑! i Figur 4, överskrider sin maximala nivå.  

Infiltrationen ner i marken styrs av Hortons ekvation som är ett empiriskt framtaget samband 
som beskrivs av ekvation 9 (Jones, 1997). 

	  
𝑓! = 𝑓! + (𝑓! − 𝑓!) ∗ 𝑒!!"	  	  	   	   	   	   (9)	  
	  
𝑓! = Infiltrationshastighet [mm/h] 
𝑓! = Minsta infiltrationskapacitet [mm/h] 
𝑓! = Maximal infiltrationskapacitet [mm/h]  
𝑘 = Tidskonstant som anger hur snabbt infiltrationskapaciteten avtar [h-1] 
𝑡 = Tid [h]  

Grundvattendelen av modellen är uppbyggd av två olika zoner, ett övre och ett nedre grund-
vattenmagasin. Det nedre grundvattenmagasinet är alltid vattenmättat medan det övre har 
olika vatteninnehåll beroende på de olika flödena genom grundvattenzonen. En konceptuell 
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bild över grundvattenzonen ses i Figur 5 och de ingående flödena i figuren är som följer 
(Rossman, 2010): 

 

	  
Figur 5. Konceptuell bild över grundvattenzonerna i SWMM-modellen (Rossman, 2010). Med tillstånd. 

𝑑! =Höjden av den mättade grundvattenzonen från akvifärens botten 
𝑑! = Höjden av den omättade zonen 
	  𝑓! =	  Infiltrationshastighet från markytan [mm/h] 
𝑓!" = Evapotranspiration från den övre grundvattenzonen [mm/h] 
𝑓! = Perkolation från den övre grundvattenzonen till den nedre. Beror av markfukten i övre 
lagret samt djupet av den övre zonen, 𝑑!. 
𝑓!" = Evapotranspiration från den undre grundvattenzonen. Beror av 𝑑!.  
𝑓! = Perkolation från den nedre grundvattenzonen, ut ur systemet. Beror av djupet på den 
undre zonen, 𝑑!. 
𝑓! = Grundvattenflöde in i transportsystemet. Beror av 𝑑! och hur djupt transportsystemet 
går.  
 
Grundvattenflödet in i transportsystemet beräknas med ekvation 10 (Rossman, 2010). 
 

𝑓! = 𝐴1(𝑑! − 𝐻∗)!! − 𝐴2(𝑑!" − 𝐻∗)!! + 𝐴3 ∗ 𝑑! ∗ 𝐻!"  (10) 

	  
𝐴1,𝐴2,𝐴3,𝐵1,𝐵2 = Grundvattenkoefficienter som bestämmer grundvattenflödet in i trans-
portsystemet 
𝐻∗ = Höjden från akvifärens botten till transportsystemets botten 
𝑑!" = Höjden från akvifärens botten till ytvattnets vattennivå 
𝐻!" = Höjden från akvifärens botten till vattennivån i transportsystemet 

I varje tidssteg räknas flödeshastigheterna ut och en massbalans för hela systemet kalkyleras 
vilket ger nya grundvattendjup och markfukthalter som används i nästa tidssteg.  
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2.3 MODELLUPPBYGGNAD 

2.3.1 Avrinningsområde 

Det totala avrinningsområdet för dagvattenbrunnen där avrinningsmätningen skett baserades 
på höjddata som erhölls från Luleå Kommun. Vissa justeringar gjordes på grund av lednings-
dragning, diken och tak. Datat är fotogrammetriskt framtaget. En bild över uppdelningen av 
delavrinningsområdena samt ledningsnätet kan ses i Figur 6. Delavrinningsområdena till varje 
inflödespunkt i systemet har bestämts med höjddata men även med hjälp av Google Maps 
funktion Street View. Street View innehåller bilder tagna från ett biltak längs med merparten 
av vägarna i avrinningsområdet. Bilderna är tagna i 3600 runt hela bilen under perioder utan 
snö och har använts för att lokalisera diken och andra vattendelare som är för små för att fin-
nas med i det höjddata som använts. Bilderna från Google Street View har även använts för 
att verifiera vilka av brunnarna i systemet som är dagvattenbrunnar och vilka som är nedstig-
ningsbrunnar. Det antas att vatten bara rinner in i dagvattenbrunnar och inte i nedstignings-
brunnar. 

	  
Figur 6. Bild över uppdelningen av delavrinningsområden. De ljusblå linjerna markerar delavrinningsområdena 
och de mörkblå linjerna markerar ledningsnätet som de implementerades i modellerna.  

2.3.2 Ledningsnät 

Information om ledningsnätet erhölls från Luleå Kommun och Akademiska Hus, som äger 
ledningsnätet inne på LTUs campusområde. Informationen från Luleå Kommun innehöll po-
sitioner på brunnar och ledningar, ledningsdimensioner, ledningsmaterial och ledningarnas 
lutning. I de fall när ingen information erhölls om ledningarnas dimensioner, material och 
lutning antogs följande: diametern antogs vara lika stor som närmaste rör där information 
fanns, materialet antogs vara betong för alla rör och lutningen antogs vara samma som mark-
lutningen om den översteg 0,5 %. Om marklutningen varit mindre än 0,5 % har lutningen 
satts till nämnda procentsats.  

Informationen angående ledningsnätet från Akademiska Hus innehöll brunnarnas och led-
ningarnas positioner och i vissa fall även ledningarnas dimensioner. I de fall inte dimension-
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erna fanns antogs de vara samma som närmast liggande ledning. I vissa fall antogs ledningar  
ha samma dimension som liknande ledningar. Exempelvis ledningar från tak, om ingen annan 
information funnits, antogs vara 160 mm i diameter då detta var den vanligaste dimensionen 
för den typen av ledning. Lutningen på ledningarna i Akademiska Hus ledningsnät approxi-
merades på samma sätt som för kommunens ledningar. Enligt Krister Lundberg (2013) på 
Akademiska Hus tekniska avdelning är de flesta ledningar inom deras ledningsnät PVC-rör 
och eftersom ingen information funnits om enskilda ledningar har alla antagits vara det. Led-
ningarnas positioner i avrinningsområdet kan ses i Figur 6. 

De två grupperna av studentbostäder på Porsögårdarna antogs ha en inflödespunkt av dagvat-
ten vardera då ingen information om ledningsnätet i dessa områden fanns tillgänglig.  

Alla brunnar i modellen antogs ha samma bottennivå som de ingående ledningarna.  

2.3.3 Grundläggande antaganden MouseNAM + Tid-Areametoden 

Avrinningsområdet till mätpunkten delades upp i delavrinningsområden, ett för varje inflö-
despunkt till ledningssystemet. MouseNAM användes på permeabla ytor och tid-areametoden 
användes på de impermeabla ytorna. Andelen permeabel- respektive impermeabel yta upp-
skattades för varje delavrinningsområde med hjälp av flygfoton över området. De delavrin-
ningsområden som bara innehöll tak antogs ha 100 % impermeabel yta och de delavrinnings-
områden som bara innehöll orörd snö antogs ha 0 % impermeabel yta.  

Alla delavrinningsområden behandlades av tid-areamodellen som rektangulära och samma 
parameteruppsättning användes till alla delavrinningsområden. För de delavrinningsområden 
som även innehöll permeabla ytor användes enbart en parameteruppsättning för att beskriva 
infiltration, grundvattenströmning och ytavrinning.  

Snö och regn antogs ha en jämn utbredning över alla delavrinningsområden. 

Dagvattenpumpen som nämndes i avsnitt 2.3.1 antogs ha ett konstant pumpflöde på 8 l/s som 
startade när vattennivån i brunnen under pumphuset översteg 1,5 m. Pumpen går sedan till 
brunnen tömts på vatten.  

2.3.4 Grundläggande antaganden SWMM 

Avrinningsområdet till mätpunkten delades upp i delavrinningsområden, ett för varje inflö-
despunkt till ledningssystemet. Varje delavrinningsområde delades upp i plogad väg (inklu-
sive plogkarmar), orörd snö, tak, snöhögar och parkeringar. De olika områdena har olika 
graddagskoefficienter enligt en teori av Martinec och Rango (1986). Enligt denna kan grad-
dagsfaktorn beskrivas med ekvation 11.  

𝐺𝐷𝐹 = 1,1 ∗ !!
!!
	   	   	   	   	   (11)	  

𝐺𝐷𝐹 = Graddagsfaktor [mm/0C/dag] 
𝜌!= Snöns densitet [g/cm3] 
ρ! = Vattens densitet [g/cm3] 

Sambandet i ekvation 11 tar viss hänsyn till det faktum att graddagsfaktorn ökar under året 
eftersom densiteten på snön ökar över tid på grund av packning och smältning. Om snö antas 
ha en densitet på 0,1 [g/cm3] då den först faller och sedan ökar till ett maximalt värde på 0,5 
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[g/cm3], och denna utveckling följer en sinusformad kurva, fås kurvan som visas i Figur 7. 
Detta samband användes för orörda ytor och tak. Snöhögar, vägar och plogvallar antogs ha en 
konstant densitet och därigenom även en konstant graddagsfaktor.  

	  
	  

Figur 7. Sinuskurva visandes graddagsfaktorns tidsberoende om ekvation 11 används för att estimera den. De 
uppmätta värdena är snödensitetsvärden som satts in ekvation 11 för att kunna jämföras med den teoretiska kur-
van.  

Snöhögarnas geografiska placering i avrinningsområdet karterades manuellt den 27 mars.  

All snö, och regn, som faller antogs, i likhet med MouseNAM-modellen, ha en jämn fördel-
ning över alla delavrinningsområden. 

Vägar och cykelbanor plogas varje gång en bestämd mängd snö har fallit. Den del av snön 
som plogas flyttas och läggs på permeabel mark i samma delavrinningsområde som den plo-
gade ytan. Resten av snön stannar på vägen/cykelbanan vid varje plogtillfälle på grund av 
packning. Plogningen, som den är implementerad i SWMM, är dock kontinuerlig så när 
snötäcket nått en viss, av användaren bestämd, nivå överstigs aldrig denna. Om ett tak ska 
skottas vid exempelvis 40 cm snö kommer alltså snötäcket i modellen byggas upp till 40 cm 
men inte över denna gräns.   

Tak skottas, i modellen implementerat som plogning, varje gång en bestämd mängd snö fallit. 
Snön som skottas bort från taken antas hamna i närmaste delavrinningsområde. Tak antas vara 
helt impermeabla medan vägar och cykelbanor har viss andel permeabel mark på varje sida 
dit snö flyttas vid skottning. 

I modellen implementeras bara en akvifär och samma grundvattenparametrar används till alla 
delavrinningsområden.  

Dagvattenpumpen som nämns i avsnitt 2.3.1 har antagits vara ideal. Det vill säga att allt vat-
ten som rinner till brunnen där pumpen finns pumpas upp utan fördröjning.  
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2.3.5 Parametrar i modellerna 

Nedan följer en genomgång av de parametrar som använts för att kalibrera de båda modeller-
na. Övriga parametervärden återfinns i appendix A. 

MouseNAM 

I Tabell 2 och Tabell 3 ses de parametrar som användes för att kalibrera MouseNAM + Tid-
areamodellen. Parametervärdena som anges är de slutgiltiga värdena som erhölls efter kalibre-
ring. Referensen i tabellerna stödjer att värdet är rimliga.  
Tabell 2. MouseNAM-parametrar 

Parameternamn Förklaring Parametervärde Referens 

Umax Hur mycket vatten som 
kan magasineras på 
ytan 

10 mm DHI, 2011b  

CQof Ytavrinningskoefficient 0,05 [-] DHI, 2011b  

CK Tidskonstant som be-
stämmer hur ytvattnet 
fördröjs 

3 [-] DHI, 2011b  

CKif Tidskonstant som be-
stämmer hur flödet 
mellan magasinen för-
dröjs 

1000 h DHI, 2011b 

Snowmelt Graddagsfaktor 2,8 mm/0C/dag Defaultvärde = 3 
mm/0C/dag 

Tof Tröskelvärde som be-
stämmer när ytavrin-
ningen börjar 

0,5 [-] DHI, 2011b  
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Tabell 3. Tid-Area parametrar 

Parameternamn Förklaring Parametervärde Referens 

Initial loss Initial förlust av vat-
ten på grund av vät-
ning 

2 mm Defaultvärde = 0,6 
mm 

Reduction factor Hur stor andel av 
vattnet som försvin-
ner på grund av av-
dunstning och imper-
fekt impermeabilitet 

0,8 [-] Defaultvärde = 0,9 

Imperviousness Andel hårdgjord yta Olika för alla delav-
rinningsområden. 

- 

 

SWMM 

I Tabell 4 till Tabell 7 ses de parametrar som användes för att kalibrera SWMM-modellen. 
Parametervärdena som anges nedan är de slutgiltiga värdena som erhölls efter kalibrering. 
Tabell 4. Huvudparametrar 

Parameternamn Förklaring Värde Referens 

Pervious manning Mannings tal för 
permeabla ytor 

50 [-] Defaultvärde = 25 

 
Tabell 5. Infiltrationsparametrar 

Parameternamn Förklaring Parametervärde Referens 

Max infiltration vo-
lume 

Maximal infiltrat-
ionsvolym 

20 mm - 
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Tabell 6. Snösmältningsparametrar 

Parameternamn Förklaring Parametervärde Referens 

Cmin Minsta snösmältningskoef-
ficienten under ett år  

Tak, Orörd mark: 
1,1 mm/0C /dag 

Snöhög: 6,5 mm/0C 
/dag 

Martinec och 
Rango, 1986 

Viklander, 2004 

 

Cmax Största snösmältningskoef-
ficienten under ett år 

Tak, Orörd mark: 
5,5 mm/0C /dag 

Snöhög, plogvall: 
6,5 mm/0C/dag 

Martinec och 
Rango, 1986 

Viklander, 2004 

 

Tbase Temperatur då snösmält-
ningen börjar/slutar 

-22,4 0C (*) Kalibrerades 

(*) Temperaturen då snö börjar smälta kalibrerades i modellen till -22,4 0C. Förmodligen be-
rodde det uppenbart orimliga värdet på ett programmeringsfel i mjukvaran.  
Tabell 7. Klimatparametrar 

Parameternamn Förklaring Parametervärde Referens 

ATI weight Faktor som beskriver 
hur mycket tempera-
turen i snötäcket på-
verkas av äldre luft-
temperaturer 

0,5 Default 

 

2.4 AVRINNINGSMÄTNING 

Mätutrustningen som användes vid flödesmätningarna i dagvattensystemet fästes i dagvatten-
ledningen med hjälp av en stålring som spändes upp på insidan av röret. Flödesgivaren fästes i 
botten av stålringen så att givaren låg i mitten på flödet, se Figur 8.  Logger och sändarutrust-
ning hängdes upp i en bult som borrades fast i betongen under brunnslocket.  



	   18	  

	  
Figur 8. Flödesmätare installerad i ledningen där mätningarna utfördes 

2.4.1 Flödesmätare 

Flödesmätaren som användes var Nivus PCM 4 som är ett mätsystem med både logger och 
flödesmätare. PCM 4 är ett icke-permanent mätsystem som är konstruerat för användning i 
lätt till grovt förorenade medier i helt till delvis fyllda rör och kanaler. Mätsystemet mäter 
både vattennivå och vattenhastighet genom sensorn POA-V2H1 (Nivus, 2009).  

Mätprincipen för vattennivån bygger på ultraljudsekon och förutsätter en viss grad av förore-
ning, alternativt bubblor, i vattnet. Ultraljudssignalen, som givaren sänder ut, reflekteras av 
partiklar eller bubblor och ekot av signalen registreras sedan och omräknas till en vattennivå 
enligt ekvation 12 (Nivus, 2009). 

ℎ! =
!∗!
!

 (12) 

Där: 

ℎ! = Vattennivå, mätt från givare [m] 
𝑐 = Ljudhastighet i vatten [m/s] 
𝑡 = Tidsskillnad mellan sänd och mottagen signal [s] 

Eftersom ljudhastigheten beror på vattnets temperatur mäts även temperaturen kontinuerligt 
för att kunna räkna ut den korrekta ljudhastigheten vid den givna temperaturen. Vattennivån 
korrigeras även med ett fast värde som tar hänsyn till givarinstallationens höjd över botten 
(Nivus, 2009).  

Även vattenhastigheten mäts med hjälp av ultraljud genom att en mängd signaler skickas ut i 
bestämda vinklar mot flödet. Reflektionsmönstret av alla signaler sparas och en ny mängd 
signaler skickas ut i samma vinklar. Genom att varje enskild partikel har ett givet reflekt-
ionsmönster kan mätaren nu registrera hur långt en enskild partikel har rört sig sedan första 
mängden signaler skickades ut (Nivus, 2009). Om en partikel har vänt på sig alternativt att en 
ny partikel kommer in i området som undersöks kommer denna signal inte att kännas igen 
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från föregående signal och ignoreras därför. Resultatet blir en flödesprofil med olika hastig-
heter i olika nivåer (Nivus, 2009).  

Mätosäkerheten vid vattennivåmätningar med POA-V2H1 är mindre än ±2 mm och mätom-
rådet är 0 – 200 cm Flödeshastighetsmätningen har en felmarginal på under 16% vid hastig-
heter över 1 m/s och under 8% vid hastigheter under 1 m/s. Den lägsta absolut mätbara nivån 
är 5 cm (Nivus, 2012).  

Dagvattenledningen som mätningarna skedde i var enligt ritning 500 mm i diameter och gjord 
i betong men vid installationen av flödesmätaren upptäcktes att de sista 50 centimetrarna på 
ledningen, innan ledningen leds ut i brunnen, var 400 mm i diameter och gjorda i stål. Flö-
desmätaren placerades mitt i ledningen av stål på grund av att det var svårt att installera flö-
desmätaren i betongröret då utrymmet var trångt och betongröret mycket svårt att nå. Place-
ringen av flödesmätaren bör ha gjort att den påverkats av turbulens från skarven mellan be-
tong- och stålröret. Eftersom givaren som användes tar hänsyn till hela hastighetsprofilen i 
vattnet bör dock detta inte ha lett till alltför stora felaktigheter i flödesmätningarna.  

2.5 SNÖDJUP- OCH SNÖDENSITETSMÄTNING 

Snödensiteten mättes genom att ett ihåligt metallrör trycktes ned i snön hela vägen till mar-
ken. Rörets innerdiameter var 10 cm. Metallröret grävdes sedan fram längs den ena sidan av 
röret så att markytan blev synlig, se Figur 9. När markytan var synlig mättes snödjupet med 
måttstock. När röret var helt synligt längs ena sidan placerades en spade under röret så att inte 
snön skulle rasa ut när röret lyftes. Snön placerades sedan i en hink som hade vägts innan och 
sedan vägdes hinken igen med snön i. Vid varje provtagningstillfälle togs fyra stycken 
snöprover med cirka 5 meters mellanrum på ett orört snötäcke i direkt anslutning till avrin-
ningsområdet, cirka 25 meter från den södra gränsen av avrinningsområdet. Snöprovtagnings-
området valdes ut på grund av snötäckets jämnhet samt att området överlag var mycket likt de 
områden med orörd snö som fanns inne i avrinningsområdet. Inne i avrinningsområdet var de 
flesta snöytor antingen ojämna eller annars svårtillgängliga, därför valdes ett område i avrin-
ningsområdets direkta närhet. Snöprovtagningsplatsen var helt öppen för påverkan av sol, 
nederbörd och vind. Provtagningen skedde vid fyra tillfällen under snösmältningen. Vid det 
tänkta femte tillfället, den 22 april, fanns ingen snö kvar på platsen. 

När snön lyftes upp med hjälp av spaden följde en liten del partikulärt material med. Efter 
vägning konstaterades att det partikulära materialet vägde i storleksordningen 1-2 gram, vik-
ten av det försummades därför. 

Densiteten räknades ut genom att snöns massa delades med volymen av snöpelaren inne i 
röret. Snöns vattenekvivalens (SWE), det vill säga hur många millimeter vatten som snötäcket 
motsvarar, räknades ut med hjälp av ekvation 13. 
 
𝑆𝑊𝐸 = 𝑑! ∗ (ρ! ρ!) ∗ 10       (13) 
 
𝑑! = Snödjup [cm] 
𝜌! = Snöns densitet [g/cm3] 
𝜌! = Vattnets densitet [g/cm3]  
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Vattnets densitet sattes i uträkningen till 1 g/cm3.  
	  
	  	  

	  
Figur 9. Metallröret som användes vid snödjup- samt snödensitetsmätning. På bilden är röret halvt framgrävt för 
att inte tippa. 

Osäkerheten när SWE-värdet för snön mättes kan anses vara låg. Felmarginalerna berodde i 
stora drag på om all snö som samlades in med hjälp av röret placerades i hinken eller inte och 
den andel snö som försvann vid dessa tillfällen var mycket liten. Snötäcket var överlag jämnt i 
området som snömätningarna utfördes i och detta styrks även av de mätresultaten som åter-
finns i avsnitt 3.1.  

2.6 NEDERBÖRDS- OCH TEMPERATURMÄTNING 

Nederbörds- och temperaturdata hämtades från en mätstation inne på LTUs campusområde. 
Nederbördsmätaren är av märket Geonor och av samma typ som SMHI använder i sina auto-
matstationer (Berggren, 2013, muntlig kommunikation). Nederbörden mättes varje minut ge-
nom vägning. Datamängden som erhölls från mätaren kvalitetskontrollerades genom att ute-
liggare, i detta fall alla värden över 0,3 [mm/min] som inte var i direkt anslutning till andra 
höga nederbördsvärden, sattes till 0 [mm/min].  

Indata till modellerna var ackumulerad nederbörd varje timme så minutvärdena från neder-
bördsmätaren summerades varje timme för att skapa en tidsserie med timmesupplösning. 

Nederbördsdata saknades under perioden 14 december till 18 december och data från denna 
tidsperiod hämtades istället från SMHIs nederbördsstation på Bergnäset, cirka 5 kilometer 
från avrinningsområdet. Nederbördsvärdena från SMHI hade enheten [mm/12h] och gjordes 



	   21	  

därför om till timmesvärden. Nederbörden som angavs av SMHI antogs vara jämnt utspridd 
över hela tolvtimmarsperioden.  

Temperaturdatan från LTU hade timmesupplösning så ingen manipulation av denna data 
skedde. Temperaturvärden saknades för perioden 13 februari till 28 mars och dessa värden 
hämtades istället från SMHIs väderstation på Luleå Flygplats cirka 6 kilometer från avrin-
ningsområdet.  

2.7 KALIBRERING OCH UTVÄRDERING 

Vanligtvis när en modell ska kalibreras delas dataserien upp i två delar. En del som används 
för kalibrering och en del som verifikation att kalibreringen tagit fram rätt modellparametrar 
(Sun och Bertrand-Krajewski, 2012). Både MouseNAM + Tid-Areamodellen och SWMM-
modellen kalibrerades mot de flödesdata som uppmättes i avrinningsområdets utloppspunkt. 
Kalibreringsperioden började den 23 mars klockan 00:00 och slutade den 12 april klockan 
10:00. Valideringsperioden började den 12 april klockan 10:00 och slutade den 5 maj klockan 
23:59. Kalibreringsperioden respektive valideringsperioden sträckte sig över var sin halva av 
den tid som snösmältningen pågick. 

Vid kalibreringen justerades parametrarna manuellt i Mike Urban för att minimera det kvadre-
rade medelfelet, Root Mean Squared Error (RMSE), och därigenom få en så god kurvanpass-
ning som möjligt. RMSE är, som det engelska namnet antyder, medelvärdet av alla kvadre-
rade skillnader mellan modellerade och observerade värden. Om RMSE är lika med noll är 
kurvanpassningen optimal. För att mäta hur bra de modellerade värdena beskrev de observe-
rade när modellen validerades, användes de statistiska värdena RMSE och Nash-Sutcliffe, 
NS. NS-värdet är ett dimensionslöst statistiskt mått som visar på hur bra en kurva överens-
stämmer med en annan (Nash och Sutcliffe, 1970). NS normaliserar medelvärdet av de kva-
drerade felen med variansen av de observerade värdena, se ekvation 14.  

 
𝑁𝑆 =   1− !!

!!
!!!
(!!

∗!!!∗)!!
!!!

      (14) 

 
𝑒! = skillnaden mellan det k:te observerade värdet och det k:te modellerade värdet 
𝑌!∗ = k-te observerade värdet 
 𝜇!∗ = Medelvärdet av de n observationerna 
	  

När NS är lika med 1 kan modellen beskriva det observerade värdena perfekt och NS sjunker 
ju sämre modellen är. Vid dåliga resultat kan NS-värdet bli negativt. NS är vida använt för att 
utvärdera hydrologiska modellers förmåga att beskriva observerade värden. (Sun och 
Bertrand-Krajewski, 2012).  

När modellerna validerades filtrerades både de uppmätta flödesvärdena och de modellerade 
flödesvärdena med avseende på tid. Båda dessa värden hade från början en tidsupplösning på 
fem minuter men eftersom indata till modellen hade tidsupplösning på en timme användes ett 
flytande medelvärde över de senaste 12 datapunkterna för både de uppmätta och modellerade 
flödesvärdena. Resultatet blev att varje filtrerad mätpunkt representerar resultatet av medel-
värdet för de föregående 12 punkterna, det vill säga medelvärdet för den senaste timmen.  
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Båda modellerna sattes att börja simulera med indata från och med den första november 2012. 
Detta för att snötäcket ska ha tid att byggas upp fullständigt i modellen. 

2.7.1 MouseNAM 

När MouseNAM + Tid-areamodellen kalibrerades inleddes kalibreringsprocessen med att se 
till att snötäcket smälte lika snabbt som de uppmätta snövärdena visade. Resultaten från de tre 
snödjupsmätningar som gjordes under tidsperioden för kalibreringen användes för kalibrering 
av graddagskoefficienten. Snödjupet i modellen jämfördes med de uppmätta värdena och 
graddagskoefficienten kalibrerades så att snödjupet i modellen på bästa sätt återgav de upp-
mätta värdena.  

Efter att graddagskoefficienten bestämts sänktes andelen hårdgjorda ytor något så att de mo-
dellerade flödestopparna var i paritet med de uppmätta.  

Efter de första två stegen i kalibreringsprocessen, graddagskoefficienten och höjden på flö-
destopparna, finjusterades modellen genom att de parametrar som beskrivs närmare i avsnitt 
2.3.5 ändrades manuellt till minsta möjliga fel uppnåddes. Ingen av parametrarna ändrades 
dock så att värdet på en enskild parameter gick utanför det rekommenderade värdena som 
fanns beskrivna i MouseNAMs användarmanual (DHI, 2011b).  

2.7.2 SWMM 

När SWMM-modellen kalibrerades användes ett delvis annorlunda tillvägagångssätt. Då 
graddagskoefficienterna som användes i modellen bygger på Martinec och Rangos teori som 
beskrivs i avsnitt 2.3.4 ändrades inte dessa från deras ursprungliga värden. Kalibreringen av 
snösmältningshastigheten skedde i stället med parametern Tbase, som beskriver vid vilken 
temperatur snö börjar smälta. Denna parameter visade sig förmodligen vara felaktigt imple-
menterad i modellen och kalibrerades till den minst sagt okonventionella temperaturen            
- 22,3 0C, ett betydligt rimligare värde hade varit 0 0C. Kalibreringen av Tbase gjordes genom 
att anta att snö börjar smälta vid 0 0C och ändra Tbase tills så var fallet i modellen. Hänsyn 
togs även till hur snabbt snön smälte i modellen. Snötäcket i modellen anpassades med hjälp 
av parametern Tbase på bästa möjliga sätt mot de uppmätta SWE-värdena. Eftersom SWMM-
modellen var uppdelad i tak, asfalterade ytor, snöhögar och orörd snö ändrades inte de hård-
gjorda ytorna då det antogs att snöhögarna och den orörda snön alltid låg på permeabel mark 
samt att tak och asfalt alltid var impermeabla. Vid kalibreringen av SWMM-modellen visade 
sig flödet initialt vara alldeles för lågt och därför sänktes den totala volymen som tilläts infil-
trera marken kraftigt. När det modellerade flödet var i paritet med det uppmätta var dock flö-
destopparna inte nog branta. Ett försök gjordes att hantera detta genom att sänka snötäckets 
isolerande förmåga med parametern ”ATI Weight”, detta gav dock inte önskvärt resultat. Nå-
got som dock gav stora utslag på lutningen på flödestopparna var att höja den permeabla mar-
kens skrovlighet, det vill säga Mannings tal. Vattnet rann då snabbare till brunnen och som 
resultat blev flödestopparna högre och brantare. Vid extrema värden på Mannings tal för den 
permeabla marken blev resultatet mycket bra men parameterns värde sänktes till vad som 
kunde anses ligga inom rimlighetens gränser, för slutgiltigt värde se Tabell 4.   
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3 RESULTAT 
I resultatavsnittet presenteras alla mätvärden samt kalibrering- och valideringssimuleringarna 
för de båda modellerna.  

3.1 SNÖDENSITET OCH SNÖDJUP 

Provtagningarna för snödensitet och snödjup kan ses i Tabell 8 till och med Tabell 11. Då 
snödjupet skulle mätas den 22 april fanns ingen snö kvar på platsen. Snödjupet och massan är 
uppmätt medan densiteten och snövattenekvivalensen är framräknade. 
Tabell 8. Resultat från första snöprovtagningstillfället samt beräknad densitet och snövattenekvivalens (SWE) 
den 12 mars. 

Prov nr. 
Snöns massa 

[g] 
Snödjup 

[cm] 
Densitet 
[g/cm3] 

SWE  
[mm] 

1 1253 63 0,253 160 
2 1184 62 0,243 151 
3 1213 63 0,245 154 
4 1172 62 0,241 149 
Medelvärde 1206 62,5 0,246 154 

 
Tabell 9. Resultat från andra snöprovtagningstillfället samt beräknad densitet och snövattenekvivalens (SWE) 
den 27 mars. 

Prov nr. 
Snöns massa 

[g] 
Snödjup 

[cm] 
Densitet 
[g/cm3] 

SWE  
[mm] 

1 1186 63 0,240 151 
2 1309 65 0,256 167 
3 1324 61 0,276 169 
4 1242 64 0,247 158 
Medelvärde 1265 63,25 0,255 161 

 
Tabell 10. Resultat från tredje snöprovtagningstillfället samt beräknad densitet och snövattenekvivalens (SWE) 
den 8 april. 

Prov nr. Snöns massa 
[g] 

Snödjup 
[cm] 

Densitet 
[g/cm3] 

SWE  
[mm] 

1 1165 51 0,291 148 
2 1272 50 0,324 162 
3 923 45 0,261 118 
4 927 48 0,246 118 
Medelvärde 1072 48,5 0,280 136 
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Tabell 11. Resultat från fjärde snöprovtagningstillfället samt beräknad densitet och snövattenekvivalens (SWE) 
den 16 april.	  	  

Prov nr. 
Snöns massa 

[g] 
Snödjup 

[cm] 
Densitet 
[g/cm3] 

SWE  
[mm] 

1 425 17 0,318 54 
2 467 18 0,330 59 
3 326 13 0,319 42 
4 375 14 0,341 48 
Medelvärde 398 15,5 0,327 51 

 

3.2 FLÖDESMÄTNING 

I Figur 10 ses det uppmätta flödet i dagvattenbrunnen längst nedströms i avrinningsområdet. 
Insamlat data har filtrerats med ett flytande timmesmedelvärde för att minska brusets inverkan 
på värdena. Den ofiltrerade mätserien kan ses i appendix B. Den sista delen av mätserien an-
vänds inte då snösmältningen inte längre påverkade flödet nämnvärt eftersom inget ökat flöde 
kunde konstateras vid ökade temperaturer.  

	  
Figur 10. Uppmätt flöde i dagvattenbrunnen längst nedströms i avrinningsområdet. De streckade linjerna marke-
rar vilken del av dataserien som användes för kalibrering respektive validering av modellerna. Data har filtrerats 
med ett flytande timmesmedelvärde för att undvika brus. 
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3.3 TEMPERATUR OCH NEDERBÖRD 

I Figur 11 ses den temperaturserie som användes för hela simuleringen av modellerna. Notera 
de höga temperaturerna innan kalibreringsperiodens början. De höga temperaturerna i slutet 
på februari medförde viss avsmältning som inte mättes.  

	  

	  
Figur 11. Temperaturserie som användes i modellerna (1 november till och med 7 maj). De röda strecken mar-
kerar kalibrering- respektive valideringsperioden där kalibreringsperioden är mellan de första två streckade lin-
jerna.  
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I Figur 12 och Figur 13 har den insamlade dataserien för temperatur delats upp i kalibrerings-
period (23 mars till och med 12 april) och valideringsperiod (12 april till och med 5 maj) för 
att tydligare visa på vilka temperaturförhållanden som rådde under de båda perioderna. Tem-
peraturen under kalibreringsperioden kännetecknas av plusgrader på dagarna och minusgrader 
på nätterna. 

	  
Figur 12. Temperaturserie som använts vid simulering av kalibreringsperioden 23 mars till och med 12 april. 
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I Figur 13 ses den temperaturserie som har använts som indata till båda modellerna för valide-
ringsperioden 12 april till och med 5 maj. Temperaturen stiger även under denna period på 
dagarna men håller sig dock över 0 0C under många av nätterna.  

	  

	  
Figur 13. Temperaturserie som använts vid simuleringen av valideringsperioden 12 april till och med 5 maj. 
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I Figur 14 ses den nederbördsserie som användes för hela simuleringen av modellerna. Data-
serien har timmesupplösning. Det ska nämnas att den stora mängd nederbörd som föll i början 
av april, under kalibreringsperioden, föll som snö medan de stora mängder som föll i slutet på 
april, under valideringsperioden, föll som regn.  

 

	  
Figur 14. Nederbördsdata för hela simuleringen. De streckade linjerna markerar kalibrerings- respektive valide-
ringsperioden i nämnd ordning.  
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3.4 KALIBRERING 

Under detta avsnitt beskrivs resultaten från kalibreringen av de båda modellerna.  

3.4.1 MouseNAM + Tid-area 

I Figur 15 visas snötäckets djup, mätt i mm SWE, för både den kalibrerade MouseNAM + 
Tid-areamodellen samt för de tre tillfällen då snötäcket mättes under kalibreringsperioden.  

	  
	  

Figur 15.  Snötäckets djup, mätt i mm SWE, för kalibreringsperioden. 
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I Figur 16 ses resultatet från kalibreringen av MouseNAM + Tid-areamodellen samt det upp-
mätta flödet i dagvattenbrunnen. RMSE-värdet för kalibreringsresultatet i Figur 16 uppgick 
till 2.02 [l/s]. Upplösningen av både observerade värden och modellerade värden är fem mi-
nuter. Den implementerade dagvattenpumpens påverkan på de modellerade flödesvärdena 
syns tydligt då flödestopparna är väldigt skarpa och kommer flera gånger per dag. Notera att 
nästan inget flöde sker i modellen den första tredjedelen av kalibreringsperioden.   

	  
Figur 16. Resultat efter kalibrering av MouseNAM + Tid-area. Flödestopparna i både de modellerade värdena 
och de observerade värdena är ett resultat av dagvattenpumpstationen i avrinningsområdet. Data har femminu-
tersupplösning. 

I Figur 17 ses kalibreringsresultatet för MouseNAM + Tid-areamodellen när det är filtrerat 
med ett flytande timmesmedelvärde. Resulterande RMSE-värde blev 1.69 [l/s]. När flödes-
värdena filtrerats försvinner de stora skillnaderna i toppflöde och de uppmätta värdenas brus 
reduceras kraftigt.  
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Figur 17. Resultat efter filtrering av kalibreringsresultat med flytande timmesmedelvärde.  

3.4.2 SWMM 

I Figur 18 visas snötäckets djup, mätt i mm SWE, för både den kalibrerade SWMM-modellen 
samt för de tre tillfällen då snötäcket mättes under kalibreringsperioden.  

	  
Figur 18. Snötäckets djup, mätt i mm SWE, för den tid som kalibreringen av snötäcket skett. 
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I Figur 19 ses resultatet från kalibreringen av SWMM-modellen. RMSE-värdet för kalibre-
ringsresultatet i Figur 19 uppgick till 1,67 [l/s]. Upplösningen av både observerade värden och 
modellerade värden är fem minuter. Notera att flödet i modellen inte upphör när temperaturen 
faller på nätterna samt att toppflödet underskattas när temperaturen stiger på dagarna. Värt att 
notera är även att dagvattenpumpen inte ger några flödestoppar i de modellerade värdena då 
den är implementerad som en ideal pump.  

	  
Figur 19. Resultat efter kalibrering av SWMM-modellen. De högsta flödestopparna i de observerade värdena är 
ett resultat av dagvattenpumpstationen i avrinningsområdet. Dataserien har 5-minutersupplösning. 
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I Figur 20 ses kalibreringsresultatet för SWMM-modellen när det är filtrerat med ett flytande 
timmesmedelvärde. Resulterande RMSE-värde blev 1.53 [l/s]. Även när flödesvärdena är 
filtrerade kvarstår problemet att flödet överskattas när det är som lägst och underskattas när 
det är som högst.  

	  
Figur 20. Resultat efter filtrering av kalibreringsresultat med flytande timmesmedelvärde. 
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3.5 VALIDERING 

Nedan följer valideringsresultaten från de båda modellerna. Enbart de filtrerade dataserierna 
redovisas i detta avsnitt. Resultaten av de validerade flödena med ofiltrerade data återfinns i 
appendix C.  

3.5.1 MouseNAM + Tid-area 

I Figur 21 ses flödesmodelleringen från MouseNAM + Tid-areamodellen för valideringspe-
rioden, 12 april – 5 maj samt det uppmätta flödet för samma period. Det beräknade RMSE-
värdet respektive NS-värdet blev 3,63 [l/s] och -0,95. Den totala vattenvolymen som uppmät-
tes flöda genom dagvattenbrunnen under valideringstiden uppgick till 8083 m3 och den totala 
volymen som modellerades fram under valideringstiden uppgick till 7841 m3, det vill säga   
97 % av den uppmätta volymen. Toppflödena är i modellen överlag något högre än de upp-
mätta, särskilt vid stora flöden. De tre högsta topparna i modellen är alla ett resultat av neder-
börd i form av regn.  

	  
Figur 21. Valideringsresultat från MouseNAM + Tid-area modellen.  
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3.5.2 SWMM 

I Figur 22 ses flödesmodelleringen från SWMM-modellen för valideringsperioden, 12 april – 
5 maj samt det uppmätta flödet för samma period. Det beräknade RMSE-värdet respektive 
NS-värdet blev 16,23 [l/s] och -5,88. Den totala vattenvolymen som rann genom dagvatten-
brunnen under valideringstiden uppgick till 8083 m3 och den totala volymen som modellera-
des fram under valideringstiden uppgick till 19530 m3, det vill säga 242 % av den uppmätta 
volymen. Toppflödena genererade av modellen var mycket högre än de flöden som uppmät-
tes. Även i detta fall är de tre högsta flödestopparna ett resultat av nederbörd i form av regn.   

	  
Figur 22. Valideringsresultat från SWMM-modellen. 
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4 DISKUSSION 
Studien gör en ansats att modellera snösmältningsprocessen i ett urbant avrinningsområde 
med hög tidsupplösning något som få, om någon, gjort tidigare. Båda modellerna som använts 
i studien baseras på en graddagsmetod för att simulera snösmältningen. Modellerna visar att 
de kan följa de övergripande flödesförändringar som sker under snösmältningen men båda 
modellerna överskattar amplituden av flödestopparna samt missar tidpunkten för dessa. Båda 
modellerna skulle, kalibrerade såsom i studien, vara olämpliga att använda vid dimensioner-
ing av dagvattensystem. Westerlund et. al (2000) konstaterade att den graddagsmodell som de 
implementerade på ett mycket litet avrinningsområde dominerat av asfalt inte klarade av att 
simulera snösmältningsprocessen på ett tillfredställande sätt. Deras studie implementerades 
dock på ett avrinningsområde som bara bestod av en kort vägsträcka till skillnad från denna 
studie som undersökte ett betydligt större avrinningsområde.  

SWMM-modellen tar hänsyn till betydligt fler processer inom urban snösmältning än vad 
MouseNAM gör, exempelvis plogning och tidsberoende graddagskoefficienter. Detta bör 
göra denna modell kraftfullare såvida tillräckligt mycket kalibreringsdata finns att tillgå. 
MouseNAM hanterade den lilla mängden kalibreringsdata bättre än SWMM men det är svårt 
att säga att så skulle vara fallet om flödesdata från två hela snösmältningssäsonger fanns att 
tillgå. De stora flödestopparna är, som nämnts, inte ett resultat av snösmältning utan av regn. 
Att modellerna överskattade dessa bör inte bero hur snösmältningen modellerades utan sna-
rare på hur ytavrinningen var kalibrerad.  

Nedan diskuteras kalibreringsförfarandet och resultaten i detalj för de båda modellerna. Även 
uppbyggnaden och användarvänligheten i modellerna berörs. Slutligen diskuteras det prak-
tiska sammanhanget av modelleringen. 

4.1 KALIBRERINGSMETODIK 

Eftersom flödesmätningarna skedde under en snösmältningsperiod baserades kalibreringen på 
data från halva denna period och resterande data användes till validering. För att vidareut-
veckla och utvärdera modellerna nästa steg vara att samla in data från fler än en snösmält-
ningssäsong. Det skulle då vara möjligt att ta i beaktning de många markprocesser som för-
ändras under en snösmältningsperiod. Ett exempel på sådana förändringar är när tjälen släpper 
och mer vatten tillåts att infiltrera jorden och till följd av det blir ytavrinningen lägre och 
grundvattennivån stiger. Det är rimligt att anta att en sådan förändring av markens infiltra- 
tionskapacitet även skedde under den studerade snösmältningsperioden och antagandet stöds 
till viss del av figuren i avsnitt 3.2 där det syns att ett basflöde startar i direkt anslutning till att 
kalibreringsperioden är över. Tidpunkten gör att basflödet inte tas hänsyn till i kalibreringen. 
Det ska även nämnas att ingen av modellerna har en algoritm inbyggd för att hantera tjäle och 
att alla infiltrationsparametrar är tidskonstanta, något som Hernebring (1996) påpekade var en 
av de viktigaste uppgifterna att lösa för att vidare kunna utveckla urbana snösmältningsmo-
deller. 

I denna studie användes en mätpunkt för att mäta dagvattenflödet från avrinningsområdet. Det 
ger en god uppfattning om hur flödet från hela avrinningsområdet varierar över tid. Om fler 
än en mätpunkt hade använts vid kalibreringen av modellerna hade dock olika områden kun-
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nat kalibreras var för sig och således hade flödet från exempelvis tak eller vägar kunnat mo-
delleras med större noggrannhet.  

Graddagskoefficienterna kalibrerades efter tre SWE-mätningar. Mätningarna gav en finger-
visning om hur snabbt snön smälte i verkligheten och är nödvändiga att göra om en snösmält-
ningsmodell ska kalibreras på bästa sätt. SWE-mätningarna antydde även att nederbördsdata 
var korrekt då det maximala snötäcket som modellerades stämde ganska väl överens med det 
första uppmätta värdet, som uppmättes kring den tidpunkt då snötäcket var som tjockast. Det 
hade dock varit fördelaktigt om fler mätningar hade gjorts under kalibreringsperioden för att 
få fler datapunkter att kalibrera snösmältningshastigheten mot.  

Under en period i februari 2013 steg temperaturen ovanligt mycket för att vara i denna region. 
Vid denna tidpunkt var inte flödesmätaren installerad och således kunde inte denna period 
användas vid kalibreringen av modellerna. Resultatet av studien hade kunnat påverkas om 
även data från denna period kunnat användas i kalibreringsprocessen. Flödesdataserien hade i 
sådana fall blivit längre och mer data hade kunnat användas i kalibreringen vilket hade varit 
positivt.  

Filtreringen med ett timmesmedelvärde som gjordes på all flödesdata, uppmätt och modelle-
rad, var nödvändig då indata till modellen har timmesupplösning och utdata har femminuters-
upplösning. En modell kan inte förväntas ha bättre upplösning än sina indata. Denna filtrering 
gav även positiva effekter på uppmätt flödesdata då dessa hade ett visst brus.  

4.2 MOUSENAM + TID-AREAMODELLEN 

MouseNAM + Tid-areamodellen kunde efterlikna det verkliga flödet under kalibreringspe-
rioden på ett bra sätt, om den första veckan bortses ifrån, se Figur 17. En av orsakerna till att 
modellen inte klarar av att simulera de första flödestopparna kan vara att snötäcket i modellen 
har en fast vattenhållande förmåga som inte gick att justera i modellen. Den faktiska avrin-
ningen startade i stort sett direkt temperaturen gick över 0 0C men modellen var inte lika 
snabb. Avrinningen i modellen började inte på allvar förrän en vecka efter den faktiska avrin-
ningen hade börjat. Något som skulle kunna vara en orsak till att det börjar rinna i dagvatten-
brunnen nästan direkt då temperaturen stiger över 0 0C kan vara att det vattnet härrör från 
smältningen av packad snö på vägarna. Om snö packas riktigt hårt, som fallet är på en väg, 
kan det antas att den vattenhållande förmågan hos detta snötäcke minskar och därigenom tillå-
ter smältvattnet att lämna snötäcket väldigt tidigt efter det att snön börjat smälta.   

Implementeringen av MouseNAM + Tid-areamodellen i Mike Urban gjordes på ett ganska 
enkelt sätt. Inga skillnader antogs finnas i snötäckets utbredning och alla delavrinningsområ-
den antogs ha samma parametervärden, förutom andel hårdgjord yta. Något som skulle kunna 
göras i MouseNAM för att ytterligare öka den areala upplösningen är att ta hänsyn till snöhö-
gar och plogvallar genom att dela upp avrinningsområdena i orörd snö, plogad väg, parkering, 
plogvall och tak. Modellen är dock inte byggd för att omplacera snö men ett sätt att gå runt 
det skulle kunna vara att multiplicera nederbörden över snöhögsområden samt plogvallar med 
en faktor som viktas mot arean av området som snön plogas ifrån. Detta skulle medföra att 
snöhögsområden, och plogvallsområden, skulle få den nederbörd som annars faller över plo-
gade vägar och parkeringar. De olika områdena skulle även kunna bli hänvisade till olika pa-
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rameteruppsättningar så att hänsyn tas till att exempelvis smutsig snö nära vägar smälter 
snabbare än ren, orörd snö, vilket inte tas med i modelluppbyggnaden i denna rapport. Att 
ytterligare dela upp avrinningsområdet gjordes dock inte i detta arbete då det vore att använda 
modellen på ett sätt som den inte är skapad för samt att det ansågs vara ett mycket tidskrä-
vande förfaringssätt.  

4.2.1 Valideringsresultat 

Med MouseNAM simulerades snösmältningen sett över hela perioden förhållandevis väl. Att 
den totala avrinningen i modellen under valideringsperioden var 97 % av den uppmätta måste 
anses vara mycket bra. De modellerade toppflödena är även de relativt nära verkligheten, sär-
skilt med tanke på att de högsta topparna inte är ett resultat av snösmältning utan av regn. 
Dock inföllflödestopparna överlag för tidigt och därigenom sänktes den övergripande kurvan-
passningen. Basflödet i slutet på valideringsperioden var för lågt i modellen men med tanke 
på att det i kalibreringsdata inte fanns något basflöde alls är det svårt att kräva att modellen 
ska kunna beskriva basflödet på ett bra sätt.   

4.3 SWMM-MODELLEN  

SWMM-modellen har högre areal upplösning än MouseNAM + Tid-areamodellen vilket gör 
möjligheterna att anpassa den till avrinningsområdet större. Följaktligen var uppbyggnaden av 
SWMM-modellen mer tidskrävande än för MouseNAM + Tid-areamodellen. Detta dels bero-
ende på att varje inflödespunkt i modellen delades upp i olika slags snöområden, dels för att 
många delavrinningsområden hade olika parameteruppsättningar.  

Kalibreringen av SWMM-modellen var komplicerad. Särskilt att få flödestopparna att bli nog 
branta visade sig vara problematiskt. Som nämnts i avsnitt 2.7.2 erhölls ett bättre kalibrerings-
resultat med ett extremt högt värde på Mannings tal, högre än för plastledningar, för de per-
meabla ytorna och det var även den enda parameter som gav stort utslag på flödestopparnas 
lutning. Under de första mätningarna av snötäcket upptäcktes att det fanns ett lager av is un-
der snön som täckte den underliggande marken. Om smältvattnet rinner på lagret av is istället 
för direkt på marken skulle Mannings tal dock kunna vara relativt högt, kanske så högt som 
för den impermeabla marken. I slutändan sänktes parametern till ett värde som var under de-
faultvärdet för de impermeabla ytorna och därigenom skulle kunna anses vara rimligt. En an-
nan parameter som bör ha påverkats av islagret under snön var markinfiltrationen. Det är rim-
ligt att anta att islagret minskade infiltrationen ganska kraftigt under kalibreringsperioden och 
därigenom rättfärdigade den låga totala infiltrationsvolymen som tilläts i modellen. Islagret 
fanns dock inte kvar vid den sista snömätningen, som gjordes under valideringsperioden, och 
det bör då ha funnits större möjligheter för vattnet att infiltrera marken. Som nämnts tidigare 
så hade det, även med flödesdata från två smältsäsonger, varit svårt att ta hänsyn till den för-
ändrade infiltrationen eftersom dessa parametrar är tidskonstanta i modellen. 

4.3.1 Valideringsresultat 

SWMM-modellen klarade av att modellera flödestopparna rätt i tiden och även basflödet mo-
delleras på ett godtagbart sätt under valideringsperioden. Den totala volymen vatten som pas-
serade mätpunkten i modellen blev dock över dubbelt så stort som den uppmätta och flö-
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destopparna var grovt överskattade. Med tillgång till data från ytterligare en snösmältningssä-
song hade dessa problem kunnat minskas då kalibreringen, i det fallet, hade skett på en hel 
snösmältningssäsong. Att flödestopparna överskattades bör dock inte bero på modellens snö-
smältningsrutin utan snarare på att ytavrinningen var svårkalibrerad då ingen nederbörd föll i 
form av regn under kalibreringsperioden. I Figur 22 kan det även ses att snön i modellen inte 
smält när valideringsperioden är över då det syns tydliga flödestoppar varje dag som tyder på 
en fortsatt hög avrinning till följd av snösmältning. I de uppmätta flödesvärdena kan inte 
dessa dagliga flödestoppar ses i slutet av valideringsperioden då merparten av all snö hade 
smält vid den tidpunkten. Detta beror med stor sannolikhet på att graddagskoefficienterna, 
uträknade med ekvation 11, var för låga.  

4.3.2 Graddagskoefficenterna 

En av styrkorna med SWMM-modellen är att graddagskoefficienten är tidsberoende. Tidsbe-
roendet estimerades i studien med hjälp av teorin som beskrivits i avsnitt 2.3.5. Eftersom att 
teorin bygger på snöns densitet antogs inte att alla delområdens snötäcken vara tidsberoende. 
Snöhögar och plogade ytor, såsom asfalt, antogs ha en konstant densitet och därigenom även 
en konstant graddagskoefficient. Snödensiteten hos tak och orörda snö antogs dock vara tids-
beroende. Det hade varit fördelaktigt om alla graddagskoefficienter hade varit tidsberoende 
men då Martinec och Rangos (1986) teori användes för att beskriva tidsberoendet var detta 
inte rimligt att genomföra. Tak och orörd mark upptog tillsammans ungefär 70 % av avrin-
ningsområdet och eftersom snön plogades bort från de asfalterade ytorna i stor utsträckning 
och därigenom inte bidrog mycket till avrinningen bör dock inte detta ha givit alltför stora 
effekter. Ingen hänsyn togs till nedsmutsning av snö och hur detta påverkar snöns albedo och 
därigenom snösmältningshastigheten hos snötäcket, något som hade kunnat påverka resultaten 
eftersom snön då borde ha smält snabbare än vad den gjorde i modellen.  

4.3.3 Plogning av asfalterade ytor 

Plogningen var i modellen implementerad som ett kontinuerligt förlopp där all snö som över-
steg plogningsgränsen plogades bort direkt den föll. Den snö som översteg plogningsgränsen 
adderades kontinuerligt till det delavrinningsområde som hade angetts som recipient för den 
plogade snön. För vägar är inte detta någon större skillnad mot verkligheten då plogningen 
sker kort efter ett snöfall men för tak är det rimligare att anta att all snö skottas av från taken 
då snötäcket nått en viss nivå. I arbetet med snöplogningsrutinen erfors det att det i modellen 
fanns ett inbyggt enhetsfel i parametern som beskrev när plogning skulle ske. Om parametern 
sattes till 1 mm plogades det i modellen vid 12 mm och om parametern sattes till 2 mm plo-
gades vid 24 mm. För att uppnå det önskade parametervärdet dividerades därför värdet med 
12. 

4.4    NEDERBÖRDSMÄTNING 

Den uppmätta nederbörden som föll som snö bör ha legat nära verkligheten då mätningarna 
styrktes av de snödjupsmätningar som gjordes, där den första mätningen som utfördes unge-
färligt representerar det maximala snötäcket under vintern. Nederbördsdata som användes i 
modellerna resulterade i ett modellerat snötäcke bara något över det uppmätta snötäcket vid 
tidpunkten för den första mätningen.  
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4.5 ANVÄNDARVÄNLIGHET 

Mjukvaran Mike Urban, som användes vid uppbyggnaden av de båda modellerna, är ett kraft-
fullt verktyg som tillåter användaren att koppla hydrologiska modeller till ledningsnät. För 
ledningsnätet i modellerna finns en mängd anpassningsmöjligheter som kan nyttjas för att 
efterlikna ett specifikt ledningsnät. Mjukvaran var dock ganska instabil och stängdes ned 
oväntat flertalet gånger under arbetet med att bygga upp de två modellerna. Antalet oväntade 
avstängningar minskade dock ju längre arbetet pågick då kunskapen om hur felen uppstod 
ökade. För nya användare kan dock detta leda till stora bekymmer om arbetet inte sparas re-
gelbundet under arbetets gång. Mike Urban innehåller även flertalet ”buggar” som kan vara 
svåra att komma runt i vissa fall. Ett exempel är att ledningsnätet var tvunget att byggas upp 
på nytt i vissa delar av avrinningsområdet då modellerna inte kände av vissa av ledningarna. 
Ett annat exempel är att höjdangivelserna på ledningarna och brunnarna inte godkändes av 
programmet, vilket även detta resulterade i att nya ledningar fick implementeras. Andra 
gången godkändes dock samma höjdangivelser.  

Ovanstående aspekter gör att Mike Urban inte är helt lättarbetat men när kunskapen om pro-
grammet ökar går det att arbete med utan större problem. Dock är tiden som simulerats, 6 
månader, i längsta laget för den dator som använts. Särskilt MouseNAM + Tid-areamodellen 
hade problem då RAM-minnet på datorn blev fullt på grund av den långa simuleringstiden vid 
tidsupplösning på fem minuter.  

4.6 PRAKTISKT SAMMANHANG 

Simuleringar som försöker beskriva avrinningen till följd av snösmältningsförlopp i urbana 
miljöer är inte något som vanligtvis görs men kan komma att bli viktigare då en större förstå-
else för avrinningsförloppen i städer krävs då städerna växer och översvämningar ska undvi-
kas. Avrinning till följd av snösmältning står inte för de vanligaste översvämningsorsakerna 
men det händer i de delar av världen som varje år för mycket snö (Bengtsson och Wester-
ström, 1992). Att kunna simulera snösmältningsförloppen med hög tidsupplösning kan vara 
avgörande för att undvika problem då flödestopparna kan vara begränsade till en väldigt kort 
tid. En bra modell kan hjälpa till att dimensionera ledningar korrekt i framtida system och på 
det sättet minimera risken för översvämningar. En bra modell kan även simulera redan befint-
liga ledningssystem och utreda var åtgärder behövs för att minska risken för översvämningar.  

Under valideringsperioden visade det sig att de överlägset högsta flödestopparna var ett resul-
tat av regn som föll på snö. Dessa tillfällen bör öka om temperaturerna generellt sett ökar, till 
följd av klimatförändringar, i de områden som får mycket snö. Om det händer är det av ännu 
större vikt att kunna förutse de följder det får på både befintliga ledningsnät samt de lednings-
nät som ska byggas i framtiden. 
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5 SLUTSATSER 
Att simulera ett snösmältningsförlopp är komplicerat och de modeller som undersökts i denna 
studie klarade inte av att på ett tillfredställande sätt simulera ett kontinuerligt förlopp med en 
tidsupplösning på en timme. MouseNAM + Tid-areamodellen lyckas bäst av de två modeller-
na men hade ändå vissa problem med särskilt tidpunkten för flödestoppar och den övergri-
pande kurvanpassningen. Den erhållna modellerade totalvolymen i MouseNAM + Tid-
areamodellen är dock väldigt nära det uppmätta värdet då totalvolymen i modellen uppgår till 
97 % av det uppmätta.  Med SWMM-modellen överskattades totalflödet med över det dubbla 
och modellen överskattade även toppflödena. Den övergripande kurvanpassningen för 
SWMM-modellen var ännu sämre än för MouseNAM + Tid-areamodellen men om flö-
destopparna undantas håller SWMM-modellen ett relativt bra basflöde. Att bara använda sig 
av en snösmältningssäsong för både kalibrering och validering visade sig vara en för enkel 
metod då några viktiga parametrar, så som infiltration och grundvattenflöde, ändras under 
säsongen, vilket bör ha påverkat resultaten. Framtida modeller för snösmältning bör imple-
mentera en tidsberoende infiltration av vatten till mark alternativt en algoritm för att beskriva 
tjälen i marken för att kunna hantera de ändrade markförhållandena under en snösmältnings-
säsong. 
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APPENDIX A  

Parametervärden 

Parametervärden som inte användes vid kalibreringsprocessen av MouseNAM + Tid-
areamodellen ses nedan.  
Tabell 12. Huvudparametrar 

Parameternamn Förklaring Parametervärde Referens 

Lmax Hur mycket vatten som 
kan magasineras i rot-
zonen 

100 mm DHI, 2011b 

Carea Hur stor del av arean 
som bidrar till infiltrat-
ion 

1 - 

 

BF Tidskonstant som be-
stämmer hur grund-
vattnet fördröjs 

2000 Default 

Tif Tröskelvärde som be-
stämmer när flödet 
mellan magasinen bör-
jar 

0 DHI, 2011b 

Tg Tröskelvärde som be-
stämmer när flödet 
grundvattenflöde in i 
ledningssystemet börjar 

0 DHI, 2011b 
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Tabell 13. Grundvattenparametrar 

Parameternamn Förklaring Parametervärde Referens 

Sy Specifik avkastning 
från grundvattenakvi-
fären 

0,1 Default 

GWLmin Grundvattenakvifärens 
bottennivå 

0 Default 

GWLbf0 Maximalt grundvat-
tendjup över vilket 
grundvattenflöde sker 
in i ledningssystemet 

10 DHI, 2011b 

GWLfl1 Grundvattendjup över 
vilket växter kan ta 
upp vatten från grund-
vattenzonen 

1 DHI, 2011b 

 

Tabell 14. Initialvärden 

Parameternamn Förklaring Parametervärde Referens 

U Magasinerat ytvatten 0 - 

L Magasinerat vatten i 
rotzonen 

20 mm Default 

GWL Grundvattendjup 20 Kalibreras 

OF Ytvattenavrinning 0 - 

IF Flöde mellan maga-
sinen 

0 - 
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Tabell 15. Tid-Area parametrar 

Parameternamn Förklaring Parametervärde Referens 

TA-Curve Beskrivning av av-
rinningsområdets 
geometri 

Kurva nr. 1 (Rek-
tangulärt avrinnings-
område) 

Default 

 

Parametervärden som inte användes vid kalibreringsprocessen av SWMM-modellen ses ne-
dan.  
Tabell 16. Huvudparametrar 

Parameternamn Förklaring Värde Referens 

Width Avrinningsområdets 
bredd 

Olika för alla avrin-
ningsområden 

Uppmätt i modellen 

Ground slope Avrinningsområdets 
lutning 

0,5 % - 

Imperviousness Andel hårdgjord yta Tak: 100 % 

Plogad väg: 60 % 

Parkering: 100 % 

Snöhög: 0 % 

Orörd mark: 0% 

- 

Imperv. manning Mannings tal för im-
permeabla ytor 

60 Default 

Imperv. d. storage  Mängden vatten som 
maximalt kan maga-
sineras på imperme-
abla ytor 

1 mm Default 

Perv. d. storage  Mängden vatten som 
maximalt kan maga-
sineras på permeabla 
ytor 

Gräsytor: 3 mm  

Skog: 6 mm  

DHI 2011b 
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Tabell 17. Infiltrationsparametrar 

Parameternamn Förklaring Parametervärde Referens 

Max infiltration rate Maximal infiltrat-
ionshastighet 

18 mm/h Domenico och Sch-
wartz, 1997 

Min infiltration rate Minimal infiltrat-
ionshastighet 

1,8 mm/h Domencio och Sch-
wartz, 1997 

Decay rate Hur snabbt infiltrat-
ionen går från sitt 
maximala värde till 
sitt minimala värde 

4 h-1 Rossman, 2010 

DWF regeneration Hur lång tid det tar 
för jorden att gå från 
helt mättad till helt 
torr under perioder 
utan regn 

5 dagar Rossman, 2010 
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Tabell 18. Akvifärsparametrar 

Parameternamn Förklaring Parametervärde Referens 

Porosity Grundvattenakvifärens 
porositet 

0,5 Default 

Wilting point Vissningsgräns 0,15 Default 

Field Capacity Fältkapacitet 0,3 Default 

Conductivity, K Hydraulisk kondukti-
vitet 

1,8 mm/h Domenico och Sch-
wartz, 1997 

Slope of conductivity Snittlutning på kurvan 
mellan konduktivitet 
och jordfukt 

10 Default 

Slope of soil tension Snittlutning på kurvan 
mellan jordspänning 
och jordfukt 

15 Default 

Fraction of total eva-
poration 

Andel av evapo-
transpirationen som är 
tillgänglig i den övre 
grundvattenzonen 

0,35 Default 

Max depth Maximalt avdunst-
ningsdjup 

14 m  Default 

Rate of percolation Perkolationshastighet 0,002 mm/h Default  

Aquifer elevation Akvifärshöjd mätt från 
botten av akvifären 

0,01 m Default 

Water table elevation Grundvattenytans höjd 
vid simuleringens bör-
jan 

0,01 - 

Inital moisture con-
tent 

Markfukt vid simule-
ringens början 

0,3 Default  
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Tabell 19. Grundvattenparametrar 

Parameternamn Förklaring Parametervärde Referens 

Catchment surface 
elev.  

Avrinningsområdets 
snitthöjd 

10 - 

GW flow coefficient 
(A1) 

Grundvattnets 

flödeskoefficient 

1 - 

GW flow exponent 
(B1) 

Grundvattnets 

flödesexponent 

1 - 

Threshold GW elev. 
(H*) 

Höjden från akvi-
färens botten till 
transportsystemets 
botten 

0 - 

Surface water flow 
coefficient (A2) 

Ytvattnets flödeskoef-
ficient 

1 - 

Surface water flow 
exponent (B2) 

Ytvattnets flödesex-
ponent 

1 - 

GW interaction coef-
ficient  (A3) 

Grundvattnets inter-
aktionskoefficient 

0 - 
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Tabell 20. Snösmältningsparametrar 

Parameternamn Förklaring Parametervärde Referens 

Cmin Minsta snösmältningskoef-
ficienten under ett år  

Tak, Orörd mark: 
1,1 mm/0C /dag 

Snöhög: 0,65 
mm/0C /dag 

Martinec och 
Rango, 1986 

 

Cmax Största snösmältningskoef-
ficienten under ett år 

Tak, Orörd mark: 
5,5 mm/0C /dag 

Snöhög, plogvall: 
6,5 mm/0C/dag 

Martinec och 
Rango, 1986 

Tbase Temperatur då snösmält-
ningen börjar/slutar 

0 0C Kalibreras 

FWF Andel vatten som snön kan 
hålla före avrinning börjar 

10 % Hernebring, 1996 

SD0 Snödjup vid simuleringens 
början 

0 mm - 

FW0 Fritt vatten i snötäcket vid 
simuleringens början 

0 mm - 

SNN0 Andel av den impermeabla 
ytan som kan plogas 

100 % för vägar 
och tak 

- 

SD100 Snödjup över vilket det är 
100 % areal täckningsgrad 

0 mm? - 

SDplow Snödjup vid vilket plog-
ning/skottning sker 

Vägar: 3 mm (*) 

Tak: 100 mm (*) 

Stenlund (2013) 

Fout Andel snö som vid plog-
ning fraktas ut ur avrin-
ningsområdet 

0 - 

Fimp Andel snö som vid plog-
ning läggs på impermeabel 
yta  

0 - 
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Tabell 20b. Snösmältningsparametrar 
 

Parameternamn Förklaring Parametervärde Referens 

Fperv Andel snö som vid plog-
ning läggs på permeabel  

yta 

Vägar = 1 

Andra områden = 0 

- 

Fmelt Andel snö som vid plog-
ning smälter ögonblicklig-
en 

0 - 

Fsubcatch Andel snö som vid plog-
ning hamnar i ett annat 
delavrinningsområde  

Tak = 1 

Parkeringar= 1 

- 
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Tabell 21. Klimatparametrar 

Parameternamn Förklaring Parametervärde Referens 

Evaporation Potentiell avdunst-
ning 

Nov: 0 in/dag 

Dec: 0 in/dag  

Jan: 0 in/dag 

Feb: 0 in/dag 

Mar: 0,01 in/dag 

Apr: 0,03 in/dag 

Maj: 0,1 in/dag 

Hernebring (1996) 

Värden från Umeå  

Wind speed Medelvindshastighet Nov: 7,4 mph 

Dec: 7,3 mph  

Jan: 6,7 mph 

Feb: 6,7 mph 

Mar: 7,2 mph 

Apr: 7,8 mph 

Maj: 7,4 mph 

Alexandersson 
(2006) 

Värden från Luleå 
flygplats 

Dividing tempera-
tures between snow 
and rain  

Vid vilken tempera-
tur som nederbörd 
övergår från regn till 
snö 

32 0F = 00C Default 

Negative melt ratio Ration mellan 
ovanstående faktor 
vid smältning kontra 
vid icke-smältning 

0,5 Default 

Elevation above 
MSL 

Snitthöjd över havet 
på hela avrinnings-
området 

30 fot - 

Latitude - 650 - 

Longitude correction Skillnad mellan tids-
zonen och riktig sol-
tid 

0 - 
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Tabell 21b. Klimatparametrar 

Parameternamn Förklaring Parametervärde Referens 

Areal depletion Areal snötäcknings-
kurva (Hur stor yta 
som täcks av snö vid 
ett visst snötäcke) 

Impermeabel yta: 
Hela ytan täcks ned 
till 1 mm 

Permeabel yta: Hela 
ytan täcks ned till 1 
mm 

- 
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APPENDIX B 

Flödesdata 

Nedan ses den ofiltrerade flödesdatan från dagvattenbrunnen längst ned i avrinningsområdet.  
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APPENDIX C 

Ofiltrerade valideringsmodelleringar 

Nedan ses den ofiltrerade valideringssimuleringen för MouseNAM + Tid-areamodellen. 

	  
Nedan ses den ofiltrerade valideringssimuleringen för SWMM-modellen.  

	  


