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Klimatförändringar

Översvämningar
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Kraftig nederbörd



Hur förändras
dagvattenkvalitén?

Hur fungerar dagens
anläggningar då?



Ackumulation av 
föroreningar 

under torrperioder

Tungmetaller

TSS
Näringsämnen

PAH’s



Avrinning och
transport med 

regn



Klimatet påverka dagvattenkvalitén!

Så om klimatet förändras, 
förändras dagvattenkvalitén också? 



Jämföra modellkörningar med SWMM för 
olika avrinningsområden , klimat och 

framtidsscenarier

Metoder



Bidragande
område Hårdgjorda ytor

Kalmar 140 ha 32 ha (23%)

Skellefteå 235 ha 82 ha (35%)

Skellefteå-HI 34 ha 21 ha (62.6%)

Avrinningsområden



Delta Change
• Olika regnintensiteter förändras olika
• Säsongsvariationer
• Olika tidsskalor
• A1B-Scenariot definerad i IPCC rapporten avändes

Konstant faktor
• Regnintensitet höjd med 20%
• Rekommendationer från Svenskt Vatten

Klimatförändringar



Modellkörningar

• Inget snöfall beaktas
• Enstaka regnhändelser
• Kontinuerliga modellkörningar (April-

October)
– Kalmar n=12; Skellefteå n=13

• Alla avrinningsområdena används två  
gånger

• Resultatet visas för slutet av 2000-talet
AMG1



Slide 10

AMG1 på svenska säger man i slutet av 2000 talet om man menar runt 2099, me för att undvika missförstån är de tkanske bättre att ange exakt 
vilken tidsperiod du använder
Anna-Maria Gustafsson, 10/9/2014



Enstaka regnhändelser
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Kontinuerliga modellkörningar 
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Slutsatser

• Små regn är viktig för dagvattenkvalitén
• Dagvattenkvalitén kommer påverkas beroende av 

klimatförändringarna; prognoser för detta variera 
mellan olika regioner i Sverige. 

• I regioner med ökade regnmängder, kommer mer 
föroreningar att transporteras

• Inga statistiskt signifikanta skillnader
• Konstanta faktorer ger bra resultat    
• Lokala förhållande är viktiga
• Urbanisering har därför stor betydelse för 

dagvattenkvalitén
• Smart tillväxt av städer är därför viktigt för att 

anpassa sig 



Tack!!!


