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Dagvattenhantering

• Ledningsnät

• Kombinerat nätverk

• Duplikat nätverk

• Blågrönt dagvattensystem

• En grupp av ihopkopplade åtgärder som implementeras på

stadens yta som härmar naturliga processer vid regn.

• De kan användas som antingen självständinga eller

kompletterande lösningar till ledningsnät. 
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Utmaningen i fokus

• Klimatförändring & markanvändning

• Mer frekventa översvämningar

• Blågröna lösningar kan lindra
problemet genom:

• Fullständig eliminering av flöde



Utmaningen i fokus

• Klimatförändring & markanvändning

• Mer frekventa översvämningar

• Blågröna lösningar kan lindra
problemet genom:

• Fullständig eliminering av flöde

• Fördröjning



Hur funkar ett blågrönt system?
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Mål

Utveckla en metodik till att optimera placering och 
dimension av blågröna dagvattensystem på stadsskala



Hur bra kan ett blågrönt system vara?



Fallstudie på Augustenborg

• Byggdes på 50-talet

• Ligger centralt i Mamö

• Dränering via kombinerat nätverk

• Blågröna system sedan 2000

• Hävdat att vara effektivt vid kraftiga regn



Augustenborg: ett unikt blågrönt område



Blågrön fördröjning

Haghighatafshar, S., Nordlöf, B., Roldin, M., Gustafsson, L.-G., la Cour Jansen, J., Jönsson, K. (2018) Efficiency 

of blue-green stormwater retrofits for flood mitigation - Conclusions drawn from a case study in Malmö, 

Sweden. Journal of Environmental Management, 207, 60-69. 

5-6 ggr

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.11.018


Regn- och flödesmätning



Konceptuella modellen

V = unit detention volume (mm)

A = Area (ha)

Haghighatafshar, S., la Cour Jansen, J., Aspegren, H., Jönsson, K. (2018) Conceptualization and schematization 
of mesoscale sustainable drainage systems: a full-scale study. Water, 10(8), 1041.



Konceptuella modellen

1xV2xV3xV

Haghighatafshar, S., la Cour Jansen, J., Aspegren, H., Jönsson, K. (2018) Conceptualization and schematization 
of mesoscale sustainable drainage systems: a full-scale study. Water, 10(8), 1041.



Matematiska modellen
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Haghighatafshar, S., Yamanee-Nolin, M. & Larson, M. (2019) A physically based model for mesoscale SuDS –

an alternative to large-scale urban drainage simulations. Journal of Environmental Management, 240, pp. 

527-536.

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.03.037
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.03.037
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.03.037


Optimering



Utveckling av en hybridmodell

D
C

IA
1

D
C

IA
2

D
C

IA
3

D
C

IA
n

D
C

IA
i

r 1
,t

r 2
,t

r 3
,t

r i,
t

r n
,t

q1,t q2,t q3,t qi,t qn,t

Re,1 Re,2

Re,3

Re,i Re,n

Simulering av blågröna system Simulering av ledningsnät

Haghighatafshar, S., Yamanee-Nolin, M., Klinting, A., Roldin, M., Gustafsson, L.-G., Aspegren, H., Jönsson, K. 

(2019) Hydroeconomic optimization of mesoscale blue-green stormwater systems at the city level. Journal of 

Hydrology, 578, 124125.

Optimeringsalgoritm
(kostnad-nyttoanalys)

https://authors.elsevier.com/a/1Zjod52cuNDuv


En optimal lösning

• Spara  3% av totala kostnader

• 65 noder (utav 791) räddades

• 68% av de räddade noderna ligger 
inom målområdena

Haghighatafshar, S., Yamanee-Nolin, M., Klinting, A., Roldin, M., Gustafsson, L.-G., Aspegren, H., Jönsson, K. 

(2019) Hydroeconomic optimization of mesoscale blue-green stormwater systems at the city level. Journal of 

Hydrology, 578, 124125.

https://authors.elsevier.com/a/1Zjod52cuNDuv


100 olika scenarion

789

779

Finns risk för förvärrad översvämningssituation 
efter anläggning av blågröna system

Haghighatafshar, S., Yamanee-Nolin, M., Klinting, A., Roldin, M., Gustafsson, L.-G., Aspegren, H., Jönsson, K. 

(2019) Hydroeconomic optimization of mesoscale blue-green stormwater systems at the city level. Journal of 

Hydrology, 578, 124125.

https://authors.elsevier.com/a/1Zjod52cuNDuv
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Hur kan det bli förvärrat?



Hur kan det bli förvärrat?
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Slutsatser

• Placering av olika blågröna lösningar i ett system påverkar 
systemets funktionalitet.

• Blågröna system måste utvärderas och implementeras 
genom ett omfattande perspektiv/sammanhang [inte bara 
lokalt]. Detta kräver snabba och pålitliga modeller. 

• Den utvecklade metodiken kan användas för en preliminär 
screening av urbana områden för att identifiera potentiella 
stadsområden för effektiv placering av blågröna system

• Optimering är nödvändig, annars finns det risk för förvärrad 
översvämningssituation.
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