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Introduktion 

• Modellering – Mike Urban 

 

• Sikkerhedsfaktorer i afløbsmodellering: 

− Klima 

− Byfortætning 

− Model 

 

• Model sikkerhedsfaktorer 

− Hansen & Liu (2004) 

− Spildevandskomitéens Skrift 27 
(2005) 

− 1,3 ukalibreret model 

− 1,2 kalibreret model 
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Det anderledes i dette projekt… 

• 4 parametre brugt til usikkerhedskalibrering 

• Hvordan påvirkes modelsikkerhedsfaktoren når 
parameterintervallerne ændres?  



Problemstilling 



Undersøgte oplande 

Oplande i Næstved: 

• Stadion original og ‘modificeret’ 

• Næstved Nord 

 

 

Modificerede opland – 
befæstelsesgrad er bestemt 
specifikt vhj.a. spektral analyse 



Regn og flow data 

• Regnmåler placeret midt i opland 

• 2 flowmålere ved overløbsbygværk  

• Regnserier med 1, 5 and 10 regn  

• 2 timer imellem regnene 

• Fjernet base flow 



Metode – 2 værktøjer 

1. Usikkerhedskalibrering -> Vezzaro 
et. Al (2013) 

• Monte Carlo simuleringer 

• Mere forståeligt kriterie ( % 
dækning)  

 

2. Bestemmelse af model 
sikkerhedsfaktor -> Hansen & Liu 
(2004) 

• Baseret på serviceniveau – vand 
på terræn hvert 10. år (måles 
med vandstand i brønd) 



  

Metode – usikkerhedskalibrering 
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Metode – usikkerhedskalibrering 



  

De ’n’ bedste simuleringssæt der dækker 95 % af 
målingerne. 

Metode – usikkerhedskalibrering 



Metode – bestemmelse af sikkerhedsfaktorer 

Med usikkerhedskalibrering Uden usikkerhedskalibrering 



  

Metode – bestemmelse af sikkerhedsfaktorer 



Metode - oversigt 



Resultater og diskussion – betragtede parametre 

Laveste model 
sikkerhedsfaktor 
ved brug af de 4 
parametre 



  

Den hydrologiske 
reduktionsfaktor og 
koncentrationstiden 
påvirker resultaterne 
mest 

Resultater og diskussion – betragtede parametre 



Resultater og diskussion - Antal regnhændelser 

 

Tendensen afhænger af 
flow måleren: 

- Måler 1 ingen tydelig 
tendens 

- Måler 2 resulterede i 
samme faktor 



  

Resultater og diskussion - Antal regnhændelser 

− Forskel på hvor godt simuleret og målt 
flow passer ml. regnhændelser 

− Fjerne højeste flows ligesom med baseflow 



  

Resultater og diskussion - Antal simuleringer 

 

Tendens afhænger af flow 
måler: 

- Måler 1 ingen tydelig 
tendens 

- Måler 2 viser 
reduktion af 
sikkerhedsfaktoren 



  

Resultater og diskussion – Oplandskarakterisering 

- Lavere sikkerhedsfaktorer 
efter 
oplandskarakterisering 

- Ingen reduktion i 
modelusikkerheden 

- Oplandskarakterisering er 
bedre til vandbalancer, 
oversvømmelsesberegning
er, mm. 



Resultater og diskussion - Variation oplandene imellem 

- Stor forskel på model 
sikkerhedsfaktorer oplande 
imellem. 

- Utilstrækkelig parameter 
interval 

• Regnmålerne 

• Systemets kompleksitet 



Resultater og diskussion – Placering af flowmåler 

 

- Variationen i 
sikkerhedsfaktoren 
mellem flow målere 

- Afhængig af: 

• Rørets størrelse 

• Placering 



  

Diskussion – Anvendelse af metode 
 

• Indsnævrede parameter intervaller  

• Model sikkerhedsfaktoren varierede efter hvilket opland 
og antal undersøgte parametre 

• Evt. revision af metode for at bestemme model 
sikkerhedsfaktorerne  - uden at bruge vandstanden  

• Usikkerhed forbundet med behandling af data 



  

Konklusion 

1. Betragtning af alle 4 parametre resulterede i den laveste model 
sikkerhedsfaktor. HRF og TC mest influentielle. 

2. Flow måler 2, efter overløbet, viste en reduktion i model 
sikkerhedsfaktoren for øget antal simuleringer. 

3. Ingen klar tendens til hvilken type eller antal regn er mest 
fordelagtige at benytte til usikkerhedskalibrering. 

4. Dybdegående karakterisering af oplandets befæstelse reducere 
ikke usikkerheden forbundet med modellen, dette kræver 
kvantificering af usikkerheden forbundet med arealet og dets 
befæstelsesgrad. 

5. Store variationer ses på modelsikkerhedsfaktorerne oplande 
imellem. Store, mere komplekse oplande ledte til større 
modelsikkerhedsfaktorer. 

6. Placering af flow målerne brugt til usikkerhedskalibrering ændre 
modelsikkerhedsfaktoren markant.  

7. Usikkerhedskalibrering resulterede i mere snævre parameter 
intervaller, som i nogle tilfælde ledte til mindre 
sikkerhedsfaktorer.  

 

 



Opsummering 

• Modelsikkerhedsfaktoren variere mere oplande i 
mellem end der har været antaget. 

• Som det ser ud lige nu, er det kun muligt at anvende 
metoden på små lukkede oplande, hvor der ikke er 
for mange andre model usikkerheder… 

• På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at 
anvende metoden bredt i praksis -> der skal flere 
undersøgelser til, samt standardisering. 



Litteratur  

• Bertrand-Krajewski, J.–L., Bardin, J.-P., Mourad, M. and Beranger, Y., 2003; Accounting 
for sensor calibration, data validation, measurement and sampling uncertainties in 
monitoring urban drainage systems. Water Science and Technology, Vol. 47, No. 2, pp. 
95–102, IWA Publishing 2003. 

• Hansen, A. C. and Liu, L., 2004; Risk–Based Design of Drainage Systems Uncertainty 
Analysis. Environment and Ressources, DTU. Master Thesis. 

• IDA Spildevandskomiteen (SVK), 2005; Funktionspraksis for afløbssystemer under regn. 
Skrift nr. 27. Ingeniorforeningen i Danmark – IDA. 

• Vezzaro, L., Steen Mikkelsen, P., Deletic, A. and McCarthy, D., 2013; Urban drainage 
models-simplifying uncertainty analysis for practitioners. Water Science & Technology, 
68.10, p.2136–2143. IWA Publishing 2013. 

• Winther, L., Linde, J. J., Jensen, H. T., Mathiasen, L. L., and Johansen, N. B., 2011; 
Afløbsteknik. 6. Udgave. Polyteknisk forlag. 



Reducering af parameterusikkerhed i 
afløbsmodellering ved hjælp af 

usikkerhedskalibrering 

Peter Elmsted Dreier 

  

Vejledere: 

Professor Peter Steen Mikkelsen, DTU Environment 

Postdoc Luca Vezzaro, DTU Environment and Krüger A/S 

  

 



“Nye projekt” Lindgreen & Dreier (2014) 

3 & 15 brønde 

1000 simuleringer 

5 parametre 

TC varieres individuelt 

5 % usikkerhed på målinger 

3 brønde 

400 simuleringer 

4 parametre 

TC varieres globalt 

20 % usikkerhed på målinger 

Hvad er nyt? 



Flere brønde til analysen 
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Variation i koncentrationstid 



Simuleret og målt flow 

Måler 1 

Måler 2 



Resultater og diskussion – Antal brønde 
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• Større 
usikkerhed 



Resultater og diskussion – Antal 
regnhændelser 
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• Lavere 
modelsikkerhedsfaktor 



Konklusion 

• Flere brønde => større usikkerhed på 
modelsikkerhedsfaktore 

• Flere regnhændelser => lavere 
modelsikkerhedsfaktor?  

• Placering af måler til usikkerhedskalibrering afhænger 
af hvad modellen skal anvendes til 

• Ønskes en præcis modelsikkerhedsfaktor til en model 
behøves en usikkerhedskalibrering 
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