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Sammanfattning
Under det närmaste seklet kommer Sverige att vara med om en klimatförändring med en ökad
nederbörd upp mot 40 % i delar av landet. Översvämningar kommer bli vanligare och
kraftigare skyfall under kortare perioder är det största hotet mot ett fungerande
avrinningssystem. De mängder dagvatten som ska hanteras i stadsbebyggelse kan vara mycket
stora på grund av att grönytor har bytts ut mot hårdgjorda ytor.

SWMM-CAT (Storm Water Management Model – Climate Adjustment Tool) är ett program
som kan skapa prognoser för framtida klimatförändringar. Genom att söka på koordinater
eller postnummer i USA kan användaren få fram data för förändring i nederbörd, avdunstning,
temperatur och största dygnsnederbörd vid olika återkomsttider vid just den platsen sökningen
skett i. Informationen kan användas för att få en uppfattning i hur dessa parametrar kommer
att ändras i framtiden. Informationen kan även sparas till SWMM (Storm Water Management
Model) i form av klimatjusteringsfaktorer. SWMM är ett simuleringsprogram som används
för planering och analys av dagvattenavrinning. Med hjälp av dessa klimatjusteringsfaktorer
kan man vid projektering av avloppssystem vara mer förberedd och dimensionera med hänsyn
till det framtida klimatet.

Genom uppbyggnad av en modell i SWMM har vi jämfört resultatet av en simulering utan
klimatjusteringar och en simulering med klimatjusteringar. Resultatet visar att vattenflödet
från avrinningsområdet skulle öka från 43 l/s till 66 l/s. Utifrån denna flödesökning ser vi att
det finns en stor vikt att beakta hur klimatförändringarna kan komma att påverka dessa flöden
vid dimensionering av avloppssystem.

SWMM-CAT är ett lätthanterligt och användarvänligt program som enkelt kan användas för
att få en inblick i hur klimatförändringarna kan komma att påverka temperatur och nederbörd.
Det krävs dock erfarenhet av SWMM för att göra korrekta simulationer med
justeringsfaktorer från SWMM-CAT. Eftersom klimatförhållanden skiljer sig geografiskt går
SWMM-CAT inte att tillämpa i Sverige då prognoserna är framtagna över ett rutnätssystem i
USA. Med hjälp av forskning från Rossby Centre är det möjligt att ta fram data för framtida
förändringar i nederbörd, avdunstning och temperatur för Sverige. Det tror vi är tillräckligt
med underlag för att skapa ett program liknande SWMM-CAT i Sverige.

För att på bästa sätt möta klimatförändringarna i svenska stadsmiljöer påstår vi att man bör
kombinera klimatprognoser med mer öppen dagvattenhantering.

Abstract
Sweden will during this century experience an increased amount of precipitation, up to 40 %
in some parts of the country. Flooding will be more common and heavy rain during short
periods of time is the greatest threat of having a functioning drainage system. The amount of
storm water that urban areas will have to handle can be massive due to the lack of infiltration
areas.

SWMM-CAT (Storm Water Management Model – Climate Adjustment Tool) is software that
can create future climate change projections. By searching for coordinates or zip-codes in the
US the user can receive data for changes in precipitation, evaporation, temperature and 24hour design storm at a specific location. The information can be used to get more knowledge
of how these parameters will change in the future, but also to import as adjustment factors to
SWMM (Storm Water Management Model). SWMM is a simulation software for planning
and analysis of storm water runoff. The adjustment factors allow planning of sewer systems
with consideration of future climate change.

To compare the results of a simulation with SWMM-CAT and without SWMM-CAT we
constructed a SWMM-model. The result showed an increased water flow from the sub
catchment area from 43 l/s to 66 l/s. This result displays that it is important to consider how
the climate change can affect the sizing of sewer systems.

SWMM-CAT is a user friendly software and can easily be used to predict future climate
change outcomes related to precipitation and temperature, but it demands experience from
SWMM to make correct simulations with adjustments from SWMM-CAT. Since climate
changes varies geographically, SWMM-CAT cannot be used in Sweden because the
projections is based on a grid system over the US. The research of Rossby Centre provides
future climate change projections in precipitation, evaporation and temperature for Sweden.
We believe that it is sufficient data to create a software similar to SWMM-CAT in Sweden.

We believe that the best way to cope with the climate changes in urban areas is to combine
future climate projections with low-impact development.

Förord
Detta är ett examensarbete på 7,5 hp upprättat på högskoleutbildningen byggproduktion på
KTH Haninge.
Vi vill börja med att tacka Tommy Giertz på KTH som introducerade oss för SWMM-CAT
och handlett oss genom arbetet. Vi vill även tacka Alf Händevik på Stockholm vatten för sin
handledning.
Andreas Aronsson & Niclas Hinders
Haninge, maj 2015
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
1.1.1 Dagvatten
Dagvatten kännetecknas som regnvatten eller smältvatten från bland annat gator, tak, gårdar
och parker. I allmänhet är regnvattenavrinningen dimensionerande för ledningar och andra
tekniska lösningar som ska hantera dagvatten. Storleken på dagvattenavrinngingen beror på
(Lidström 2013, 129):


Nederbördens intensitet och tid



Avrinningsområdets egenskaper



Avdunstningen

De mängder dagvatten som ska hanteras i stadsbebyggelse kan vara mycket stora på grund av
att grönytor har bytts ut mot hårdgjorda ytor som till exempel asfalterade vägar, tak och annan
infrastruktur. Hårdgjorda ytor medför mycket snabbare avrinningsförlopp än för infiltrerande
ytor (Lidström 2013, 102-103).

1.1.2 Dagvatten och klimat
Att investera i öppna dagvattenlösningar kan löna sig ekonomiskt. I stadsdelen Augustenborg
i Malmö började man i slutet av 90-talet anlägga öppna system för att ta hand om framtida
regnmängder. Anläggningskostnaderna uppgick till ca 35 miljoner kronor.
(Klimatanpassningsportalen 2015a). Sommaren 2014 drog ett regn in över södra Sverige och
mängden som föll var över 100 mm på 6 timmar. Återkomsttiden för sådant regn är ca 200 år.
För att sätta regnet i perspektiv kan man jämföra det med de sammalagda regnmängderna som
faller på två månader under sommaren. Stora delar av Malmö svämmade över, men en av
stadsdelarna som klarade av att leda bort regnet var Augustenborg. Kostnaden för att åtgärda
konsekvenserna från regnet uppgick till över en kvarts miljard kronor (Hall 2014).

De klimatförändringar som skett i slutet av 1900-talet har medfört att flöden som ska hanteras
av avloppssystem i stadsbebyggelsen har förändrats. För att vi ska kunna skapa långsiktigt
hållbara system är det av stor vikt att med hjälp av lämpliga verktyg kunna visa olika framtida
scenarier. Verktygen kan till exempel vara prognosverktyg för nederbörd eller datormodeller
för bedömning av flöden (Lidström 2013, 147).
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1.1.3 Simuleringsprogram för dagvatten
Simuleringsprogram används idag för att få en helhetsbild över avloppssystem. Med hjälp av
dessa program kan bland annat flödesvolymer och flödeshastigheter vid olika typer av regn
simuleras från avrinningsområden och ledningar. Genom att simulera nederbördscenarion kan
man se olika effekter av de åtgärder man planerat. Man kan även bygga upp befintliga system
i programmen och utföra simuleringar för att underlätta planering vid ombyggnation. Att
använda sig av simuleringsprogram blir mer aktuellt i takt med att städer förtätas och
infiltrerande ytor minskar.

Genom simulering av dagvattenavrinning med hänsyn till framtida klimatförändringar skulle
vi kunna vara mer förberedda och dimensionera avloppssystem med hänsyn till dessa
förändringar. Den Amerikanska myndigheten EPA (Environmental Protection Agency) har
tagit fram programmet SWMM-CAT (Storm Water Management Model - Climate
Adjustment Tool). Det huvudsakliga syftet med detta program är att möjliggöra simuleringar i
SWMM (Storm Water Management Model) med hänsyn till klimatförändringarna (Rossman
2014).

Figur 1 visar var i processen SWMM-CAT skulle kunna användas vid projektering av ett
kombinerat eller duplicerat avloppsystem.

Planering

Simulering

Dimensionering

Produktion

SWMM-CAT

Figur 1.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att analysera programmet SWMM-CAT och redogöra för
dess funktion, användningsområde och användarvänlighet. Möjligheten att införa SWMMCAT i Sverige ska undersökas. Läsaren skall även få en uppfattning i klimatförändringarnas
påverkan på avloppssystem i stadsmiljöer och vikten av att ta hänsyn till framtida
klimatförändringar vid dimensionering av avloppssystem.
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1.3 Avgränsning





Rapporten kommer endast ta upp en grundläggande beskrivning av programmet
SWMM.
Undersökningar kring klimatförändringen kommer att avgränsas till troliga
förändringar i Sverige och dess påverkan på avloppssystem i stadsmiljö.
Övriga simulerings- och tilläggsprogram analyseras inte i denna rapport.
Analys av simuleringarnas resultat i SWMM begränsas till flöde från
avrinningsområdet, flöde i ledningen och nederbördsdjup.

1.4 Metod
Stor del av faktainsamling kring programmen utgörs av litteraturstudier från EPA:s manualer
för SWMM och SWMM-CAT upprättade av Dr. Lewis Rossman, tidigare anställd av EPA.

Tester av programmet SWMM-CAT har utförts för att analysera programmet. Tester har även
utförts tillsammans med SWMM för att redogöra kopplingen mellan programmen och visa
hur SWMM-CAT påverkar resultaten av simuleringar. Genom uppbyggnad av en enkel
modell i SWMM redovisas funktionaliteten hos SWMM-CAT. Testerna av SWMM-CAT har
utförts som ett separat program från SWMM för att få en uppfattning i hur programmet
självständigt fungerar.

Intervju med Alf Händevik på Stockholm Vatten har utförts för en ökad förståelse i
simuleringsprogram och de metoder Stockholms stad använder sig av vid projektering av
dagvattensystem.

Studier av klimatförändringarna utgörs av rapporter och övriga publiceringar från Svenskt
Vatten och SMHI. Klimatscenariodata har erhållits med hjälp av mailkontakt med Rossby
Centre.

1.5 Källkritik
Det finns inte mycket andra tillförlitliga källor kring programmen än de manualer som tagits
fram och publicerats av EPA. Detta medför att studier av programmen blir vinklade från
EPA:s perspektiv utan synpunkter från andra parter. Vi har utfört enkla simuleringar i
SWMM för att erhålla en grundläggande kunskap i programmet. SWMM kräver stor
erfarenhet och utbildning vid simuleringar, vilket medför att vi endast byggt upp en enkel
modell i programmet utifrån programmets manual.
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2 Nulägesbeskrivning
2.1 Klimatförändringar
Sverige kommer det närmaste seklet vara med om en klimatförändring med en ökad
nederbörd upp emot 40 % i vissa delar av landet (Klimatanpassningsportalen 2015b).
Översvämningar kommer bli vanligare både efter kusterna, i städer, vid vattendrag samt älvar
då havsnivån ökar. Kraftigare skyfall under kortare perioder är det största hotet för att vi ska
kunna ha ett fungerande avrinningssystem. Problemet när mängden vatten vid skyfallen ökar
och drar in över Stockholm är att det inte har någonstans att ta vägen. Detta på grund av att
stora delar av staden består av hårda ytor där vattnet inte kan ta sig ner. Därför måste det
finnas ett fungerande dagvattensystem som kan ta hand vattnet och leda bort det för att
undvika större vattensamlingar (Klimatanpassningsportalen 2015c).

För att förbereda sig på det värsta scenariot är det viktigt att kommuner och politiker i god tid
börjar planera för framtida klimatförändringar. Det är viktigt att se över kuststräckor och
vattendrag samt att undersöka vad vattnet kan komma att nå för nivå på kort och lång sikt.
Bebyggelser som förs upp idag ska troligtvis stå i mer 100 år. Det är då viktigt att
kommunerna ser över planläggningen av framtida byggnader för att inte hamna i någon
riskzon (Svenskt Vatten 2007, 19).

2.1.1 Klimatscenarion
Tidigare har jorden haft en naturlig växthuseffekt med balans mellan solstrålning och
värmestrålning. Genom att vi idag släpper ut större mängder växthusgaser gör detta att
temperaturen på jorden ökar. Detta beror på att vår atmosfär inte kan släppa igenom,
reflektera eller absorbera strålningen från solen som den ska. När vi släpper ut växthusgaser
som koldioxid minskar chansen för strålningen att sig ut i atmosfären igen. Vi tar emot mer
strålning än vad vi gör av med på jorden (SMHI 2014a).

För att kunna planera inför framtida klimat har FN:s klimatpanel IPCC med hjälp av världens
forskare kring klimat tagit fram fyra olika klimatscenarier (RCP-scenarier). Dessa ger
information om hur jordens klimat kommer att bli baserat på utsläpp av växthusgaser i
atmosfären fram till år 2100 (SMHI 2014b).

RCP är ett mått som visar hur mycket växthusgaser som kan komma att finnas i atmosfären i
framtiden. Fyra olika scenarion har tagits fram som visar på hur stora de mänskliga utsläppen
är kombinerat med befolkningsökning samt teknikutveckling. Värdena ligger mellan 2.6 – 8.5
och enheten mäts i W/m2 där 8,5 är värsta fallet med kraftigt ökade koldioxidutsläpp, stor
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befolkningsökning, beroendet är stort av fossilt bränsle samt ingen klimatpolitik (SMHI
2014b).

Figur 2. Källa: SMHI 2014

Det tidigare systemet man har använt sig av är SRES-scenarion där de olika fallen heter A1,
A2, B1 och B2. SRES-scenarier användes vid beräkningar för framtida klimat i FN:s
klimatpanels tredje och fjärde utvärderingsrapport. Dessa publicerades 2001 respektive 2007.
RCP har används som underlag för den femte utvärderingsrapporten som publicerades 2013.
Detta är den senaste klimatrapporten från FN:s klimatpanel (SMHI 2014b).

Systemet gjordes om på grund av ett ökat intresse från samhällets sida kring konsekvenserna
med klimatförändring. Med hjälp av RCP-scenarion kan man se vilka klimateffekter som kan
undvikas. Man kan även se om det finns åtgärdesbehov eller om det kommer att uppstå några
i framtiden samt vinster och kostnader gällande klimatmålen över längre sikt (SMHI 2014b).
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2.1.2 Klimatscenariodata för Sverige
SMHI har en forskningsenhet som heter Rossby Centre som fokuserar på ökad kunskap om
det framtida klimatet. Rossby Centres främsta arbetsredskap är globala och regionala
klimatmodeller (SMHI 2014c). Med hjälp av simuleringar med en regional klimatmodell görs
beräkningar av det framtida klimatets utveckling och resulterar i en stor mängd data.
Klimatdataarkivet täcker perioden 1960-2100 och finns tillgängligt via Rossby Center. För att
få fram data för perioden 1990-2100 har simuleringar körts med olika utsläppsscenarion från
FN:s klimatpanel. För perioden 1961-1990 har den faktiska utvecklingen av utsläpp följts
(SMHI 2014d).

2.2 Strategi för dagvattenhantering i Stockholm
Sverige har sammanlagt ca 173 000 kilometer allmänna vatten- och avloppsledningsrör.
Vilket kan jämföras med 4,3 varv runt jordklotet. 60 % av ledningarna består av allmänna
avloppssystem, som omfattar spillvatten- och dagvattenledningar (Svenskt vatten 2007, 9).
Stockholms avloppssystem är till knappt hälften ett kombinerat system där spillvatten och
dagvatten avleds i samma ledningar och tunnlar till reningsverken. Dagvattnet står för
merparten av flödet vid regn och för att inte få orimligt stora dimensioner finns ett antal
bräddpunkter till recipienter (Olsson et al. 2010, 3).

Stockholm stad har tagit fram lösningar på hur man i framtiden ska kunna leda bort dagvattnet
på smarta sätt i staden. I och med den ökade exploateringen i Stockholm med omnejd är det
viktigt att komma med smarta och ekonomiska lösningar när man bygger ut med större arealer
hårda ytor (Stockholms stad 2015, 6).

De olika lösningarna Stockholm stad har undersökt gäller omhändertagande av dagvatten vid
kvartersmark, allmän mark och samlad avledning. Omhändertagande på kvartersmark handlar
om att ta reda på regn- och smältvatten på mark inom bostadsområden. Några av lösningarna
man har kommit fram till är gröna tak på garagebyggnader, krossdiken på parkeringsytor samt
växtbäddar för hantering av dagvatten på innergårdar. Omhändertagande på allmän mark
innebär hur man tar hand om dagvatten kring vägar och trottoarer. Exempel på lösningar är
växtbäddar för gatudagvatten, vägdike med släpp i kantsten samt trädplantering dit dagvatten
från tak och trottoar leds. Samlad avledning är hantering av dagvatten vid större fält och
kanaler. Dessa kan studeras vid exempelvis Hammarby Sjöstads byggnationer där man
använts sig av dikeslösningar och dagvattendammar (Stockholms stad, 2015, 9).

Vid ökad årsnederbörd, höjda vattennivåer och intensivare nederbördstillfällen är det viktigt
att anpassa dagvattenhanteringen efter de förändrade förutsättningarna. Man vill maximera
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genomsläppliga ytor samt vid anläggning av nya dagvattensystem dimensionera och höjdsätta
dessa efter förväntad förändring av klimatet (Stockholms stad 2015, 15).

2.3 Simulering i Sverige
Mike Urban är ett simuleringsprogram utvecklat av DHI (Danskt Hydrauliskt Institut) som
använder sig av beräkningsmotorn från SWMM för modellering av dagvattenavrinning och
avloppssystem (DHI u.å.). Mike Urban är vanligt i Sverige och används idag av Stockholm
Vatten (Händevik 2015a).

2.3.1 Simulering med hänsyn till klimatförändringar
Enligt Händevik på Stockholm Vatten har man kommit relativt långt med att ta hänsyn till
framtida klimatförändringar vid dimensionering av dagvattensystem. Normerna fram till idag
har däremot varit mer som rekommendationer än krav. Man har de senaste tio åren insett
vikten av hanteringen ovan mark och undersöker regelbundet hur skyfallen ska tas om hand
på bästa sätt via markytan när ledningssystemen är fyllda. Svenskt Vattens
dimensioneringsnorm för avloppsledningar (P110) kommer i ny tappning 2015. P110:s
dimensioneringsnormer kommer att ta hänsyn till klimatförändringarna och kommer att bli
mer standard och troligtvis juridiskt bindande framöver (Händevik 2015b).

Enligt Händevik använder man sig idag inte av något liknade tilläggsprogram som SWMMCAT vid simulering för att ta hänsyn till framtida klimatförändringar. Många svenska
kommuner, inklusive Stockholms kommun, använder sig däremot av en klimatfaktor för
nederbörd. Den faktor som nederbördsvolymen multipliceras med ligger på 1,2 för
Stockholmsområdet. Detta innebär exempelvis att ett regn med 10 års återkomsttid och
varaktighet på 12 timmar som ger 50,8 mm nederbörd, ger med nederbördsfaktorn 1,2 en
nederbörd på 61 mm (Händevik 2015b). Man tar alltså inte hänsyn till framtida förändringar i
avdunstning och temperatur.
Faktorn 1,2 baseras på utsläppsscenariot SRES A2 där SMHI beräknat att den maximala
nederbördsintensiteten för korttidsnederbörd (30 min) i Stockholmsområdet kommer att öka
med 20 % fram till slutet av seklet (Händevik 2015b).

DHI har tagit fram “MIKE by DHI” som ett program som kan ta fram klimatscenarion för ett
stort antal modeller som finns tillgängliga inom bland annat Mike Urban. Informationen
baserar sig på studier av havshöjning och FN:s klimatpanels fjärde utvärderingsrapport.
Klimatprognoserna är tagna direkt från klimatpanelens arbete och implementerade i MIKE by
DHI (MIKE by DHI 2014). Detta program används dock inte i Sverige ännu (Händevik
2015a).
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3 Teoretisk referensram
3.1 SWMM
SWMM är ett simuleringsprogram som i huvudsak är utvecklat för stadsmiljöer. Programmet
används runtom i världen för planering, analys och design relaterat till dagvattenavrinning,
kombinerade och duplicerade avloppssystem och dräneringssystem (EPA u.å.). Programmet
används för simulering av vattnets kvalitet och kvantitet vid enstaka händelser eller under
längre förlopp. SWMM kan simulera dagvattnet från flera avrinningsområden samt
flödesdjup, flödeshastighet och vattenkvalitet i rör och kanaler under en viss
simuleringsperiod (Rossman 2010).

SWMM utvecklades redan 1971 och den senaste versionen (SWMM 5) kom 2004. SWMM 5
är utvecklad och framtagen av EPA, en federal miljöskyddsmyndighet i USA. Den senaste
versionen har utvecklats tillsammans med konsultfirman CDM Inc. och är kompatibelt med
operativsystemet Windows (Rossman 2010). Programmet är gratis att använda och har öppen
källkod, vilket innebär att det är fritt att bygga upp sitt eget program kring källkoden (EPA
u.å.).

3.2 SWMM-CAT
I december 2014 togs tilläggsprogrammet SWMM-CAT fram (EPA u.å.). Programmet har
tagits fram av EPA och projektet leddes av Dr. Lewis Rossman, tidigare anställd på
EPA. Programmet kan ta fram prognoser av framtida klimatförändringar och skapa
klimatjusteringsfaktorer som kan importeras till SWMM. Programmet är i första hand
utvecklat som ett tillägg till SWMM. Prognoser i form av diagram kan även tas fram endast
genom användning av SWMM-CAT för att ta reda på hur olika klimatscenarion kan komma
att påverka nederbörd, avdunstning, temperatur och största dygnsnederbörd över olika
återkomsttider. Dessa prognoser kan göras över ett område i USA av intresse (Rossman,
2014).

3.3 Klimatdata i SWMM-CAT
Framtida klimatscenarion och dess effekt på nederbörd och temperatur från olika områden
baseras på ett annat EPA-projekt som heter CREAT 2.0 (Climate Resilience Evaluation and
Analysis Tool). CREAT togs fram för att hjälpa ägare av dricks- och avloppsvattensystem i
USA att förstå och utvärdera risker för framtida klimatförändringar (Rossman 2014).

Databasen i CREAT innehåller troliga klimatförändringar för genomsnittlig månatlig
nederbörd, temperatur och största dygnsnederbörd vid extrema händelser. Dessa data är
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kopplad till två olika framtida tidsperspektiv och tre olika framtida scenarion: Varmt/vått,
hett/torrt och median förändring. Databasen med klimateffekter är indelat i ett rutnät över
USA indelat på ca 50*50 km stora rutor (Rossman 2014).

CREAT använder sig av statistiskt nedskalade globala klimatmodeller från CIMP3’s
(Coupled Model Intercomparison Project Phase 3) arkiv, framtaget av World Climate
Research Programme. Detta arkiv valdes bland annat eftersom det har hög vetenskaplig
trovärdighet och användes till analyser som presenterades i FN:s klimatpanels fjärde
utvärderingsrapport. Arkivet omfattar ett brett spektrum av antaganden gällande utsläpp av
växthusgaser, energianvändning, demografi, ekonomisk integration och tekniska framsteg
(Rossman 2014).

CREAT använder sig av de nio klimatmodeller som är mest representativa för klimatet i USA
där varje modell tar fram olika resultat för varje månad per år. Det finns alltid en osäkerhet i
hur klimatet kommer att ändras. För att visa bredden av denna osäkerhet skapar CREAT tre
olika scenarion för varje år, utifrån resultaten från varje klimatmodell. Scenariot varmt/vått
använder sig av den modell som kom närmast den 5:e percentilen av årlig förändring i
temperatur och den 95:e percentilen av förändring i årlig nederbörd. Scenariot hett/torrt
använder sig av den modell som kom närmast den 95:e percentilen av årlig förändring i
temperatur och en 5:e percentilen av årlig förändring i nederbörd. Scenariot median använder
sig av den modell som kom närmast en median förändring i temperatur och nederbörd
(Rossman 2014).

Hela rutnätet i CREAT var för stort för att föra in i SWMM-CAT. Data för förändringar i
nederbörd och temperatur togs istället från den rutnätscell som låg närmast National Weather
Service’s nationella nederbörds- och väderstationer. Dessa består av 8,159 nederbördstationer
och 5,236 väderstationer. För exempelvis temperaturförändringar innebär detta att 6 filer
skapades, en för varje kombination av scenario och tidsperiod med 5,236 olika temperaturdata
i varje fil. När en sökning sker på en specifik plats i SWMM-CAT så plockas data från den
närmaste väder- och nederbördsstationen lagrade i dessa filer (Rossman 2014).

Över 30 år av historisk data för största dygnsnederbörd från 4800 stationer i USA finns
lagrade av National Climatic Data Center. För att få fram förändring i nederbördsmängder tas
skillnaden fram mellan CMIP3’s modeller för framtida maximala årsnederbörder och
historiska maximala årsnederbörder (Rossman 2014).

Förändringar i avdunstning är inte en del av CREAT. Genom att historisk data för
avdunstning kopplas och tar hänsyn till CREAT’s prognoser för månatliga
temperaturförändringar skapas framtida prognoser av förändringar i avdunstning för varje
månad (Rossman 2014).
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4 Genomförande
4.1 Uppbyggnad av simuleringsmodell i SWMM
SWMM kan laddas ner gratis via EPA:s hemsida. Vi har konstruerat en enkel modell i
programmet som visas i figur 3. Det skrafferade området är ett avrinningsområde med
storleken 5 hektar. Området är kopplat med en streckad linje till en förbindelsepunkt som
representerar punkten dit vattnet rinner från området. Från förbindelsepunkten leds vattnet via
en cirkulär ledning med en diameter på 300 mm till en slutpunkt. Regnmolnet innehåller data
för nederbörd, bland annat hur mycket det kommer att regna under vissa inställda
tidsintervaller. I detta exempel har vi valt ett måttligt regn på 14 mm under 6 timmar i augusti
månad. Se figur 4 för vilka tidsinställningar och nederbördsmängder som använts.

Figur 3. SWMM modell

Genom att köra simulationen visas resultat för bland annat hur mycket vatten som rinner från
avrinningsområdet och flödeshastigheten i ledningen. Resultaten av simulationen visas under
avsnitt 5.
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Figur 4. Tidsinställningar och nederbörd (mm)

4.2 Test av SWMM-CAT
SWMM-CAT kan laddas ner gratis via EPA:s hemsida. Genom att söka i programmet efter ett
postnummer eller koordinater i USA får användaren fram grafer över förändringar i månatlig
temperatur, avdunstning, nederbörd samt förändringar vid extrema dygnsnederbörder över
olika återkomsttider som gäller vid just det område sökningen skett i (Rossman 2014). Det
första problemet som uppkom var att programmet inte kunde känna igen de angivna
koordinaterna eller postnummer. Anledningen till detta är att programmet inte är kompatibelt
med svenskt format. Lösningen på detta är att ändra datorns region- och språkinställning till
engelska (US). Programmet kan då uppfatta vilket postnummer som angivits och härleda detta
till koordinater.

Användaren kan välja att ta fram prognoser över två olika tidsperioder: en nära framtid (20202049) eller en mer avlägsen framtid (2045-2074). Eftersom ledningar som byggs idag ska ha
så lång livslängd som möjligt är perioden i detta fall valt till 2045-2074. Detta medför att
förändringarna blir större eftersom programmet räknar med att klimatförändringen kommer
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att öka ytterligare längre fram i tiden. Det finns tre olika möjliga klimatscenarion att välja
mellan: varmt/vått, hett/torrt eller median förändring. Alla tre grafer visas automatiskt men
justeringsfaktorerna som sedan skall sparas beror på valet av klimatscenario. Förändringarna
visas för varje månad under året och exakta värden visas om man håller muspekaren över en
punkt (Rossman 2014). I detta exempel har vi valt att studera median förändring.
Figur 5 visar hur programmet ser ut. De angivna koordinaterna är för Cincinnati, USA och
kan enkelt hämtas genom någon kartjänst på Internet. Den aktuella fliken i figuren visar den
månatliga temperaturförändringen i grader Celsius, som i scenariot median varierar mellan 2.5
till 3 grader Celsius under året.

Figur 5. Temperatur

Nästa flik visar förändring i månatlig avdunstning, se Figur 6. Förändringen visas i tum/dag.
För att kunna spara dessa data som justeringsfaktorer i enheten mm/dag krävs att man ändrar
inställningarna för “Flow Units” till LPS i SWMM.
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Figur 6. Avdunstning

Figur 7 visar förändringen i månatlig nederbörd och visas i procent. Enligt programmet visar
grafen att nederbördsmängden för augusti månad kommer att öka med 42.43 %, medan
nederbörden för november månad kommer att minska med 10.81 %.

Figur 7. Nederbörd
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Figur 8 visar den procentuella förändringen av största dygnsnederbörd som inträffar under
olika återkomsttider (Rossman 2014). Grafen visar att samtliga scenarion ger en ökad mängd
största dygnsnederbörd för olika återkomsttider. Scenariot median förändring visar att största
dygnsnederbörd med en återkomsttid på 5 år kommer att öka med 6.4 %, medan största
dygnsnederbörd med en återkomsttid på 100 år ökar med 4.29 %.

Figur 8. Största dygnsnederbörd

Informationen kan sedan sparas som månatliga justeringsfaktorer till SWMM genom att
bläddra efter den modellfil vi skapade tidigare, enligt figur 9.

Det går inte att spara både månatlig nederbörd och största dygnsnederbörd över olika
återkomstperioder, ett val mellan dessa måste göras för vad som skall importeras till SWMM.
Detta på grund av att det endast finns en nederbördsfaktor per månad att påverka i SWMM
(Rossman 2014). Om största dygnsnederbörd skall sparas så måste användaren välja vilken
återkomsttid som skall användas. I detta exempel har vi valt att importera månatlig förändring
i nederbörd till simuleringen, på grund av det höga värdet under augusti månad.
Eftersom vi i detta projekt inte använt SWMM-CAT som ett tilläggsprogram i SWMM utan
som ett eget program, måste justeringsfaktorerna sparas till SWMM. Justeringarna sparas nu
till den modellfil som skapades i avsnitt 4.1 genom “Save Adjustments to SWMM and Exit”.
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Figur 9. Spara justeringar till SWMM modellfil

4.3 Justeringsfaktorer i SWMM
SWMM uppdaterades i samband med att SWMM-CAT lanserades för att göra det möjligt att
föra in månatliga justeringsfaktorer i SWMM.
Justeringsfaktorerna som skapades avsnitt 4.2 är nu importerade till SWMM. Dessa återfinns
under ”Climatology Editor” (figur 10). Eftersom den ökade nederbördsmängden för augusti
månad var 42.43 % innebär detta att alla nederbördsvärden i SWMM för augusti multipliceras
med faktorn 1,424. Förändringen i avdunstning visas i +/- mm/dag och förändringar i
temperatur visas i +/- grader Celsius.
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Figur 10. Importerade faktorer

När justeringsfaktorerna är på plats och en simulering körs kommer dessa faktorer att påverka
resultatet. Simuleringen kördes med samma inställningar under augusti månad som i avsnitt
4.1. Resultat av simuleringen visas under avsnitt 5.

4.4 Klimatfaktorer för Stockholm stad
Med hjälp av Rossby Centre kunde vi tillhandahålla prognoser av framtida månatlig
temperatur, avdunstning och nederbörd fram till år 2100 baserat på scenario RCP4.5 samt
RCP8.5. Prognoserna har tagits fram med hjälp av nio olika klimatmodeller som alla gav
olika resultat. Temperatur visas i grader Kelvin/månad medan nederbörd och avdunstning
visas i mm/månad. (Rossby Centre 2015)
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5 Resultat
5.1 Resultat från simuleringar
Resultatet av simuleringarna visas i tabell 1. Resultatet av simuleringen där endast SWMM
använts visas under ”Utan SWMM-CAT”. Resultatet av simuleringen med justeringsfaktorer
från SWMM-CAT visar under ”Med SWMM-CAT”.

Utan SWMM-CAT

Med SWMM-CAT

Nederbörd

14 mm

19.3 mm

Max flöde
avrinningsområde

43 l/s

66 l/s

Max flöde ledning

43 l/s

68 l/s

Tabell 1.

Fullständiga resultat visas under bilaga 1 och 2.

5.2 Analys av SWMM-CAT
Vår uppfattning om SWMM-CAT är att det är ett mycket lätthanterligt och användarvänligt
program. Programmet är stabilt och inga oväntade avslutningar har upplevts. Programmet har
en simpel design och det är lätt att orientera sig mellan flikarna. SWMM-CAT kan enkelt
användas för att få en uppfattning i hur klimatförändringarna kan komma att påverka
temperatur och nederbörd. Genom att programmet stöder sökning av postnummer kan man
enkelt ta fram data över det område i USA man är intresserad av. För att använda sig av
justeringsfaktorerna i SWMM och utvärdera resultat av simuleringar krävs det dock mer
kunskap och utbildning kring SWMM samt grundläggande kunskaper inom
dagvattenberäkningar.

Vid prognoser av framtida klimat finns mycket osäkerheter. Genom att SWMM-CAT
redovisar tre olika scenarion går det att få en uppfattning i hur mycket olika scenarion kan
komma att påverka klimatet. Då värden från olika scenarion kan skilja stort kan medianvärdet
ge en relativt trovärdig uppskattning.

Genom att prognoser kan tas fram ända till år 2074 möjliggör programmet planering av
långsiktigt hållbara avloppssystem.
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5.2.1 Tillämpning av SWMM-CAT i Sverige
Eftersom prognoserna i SWMM-CAT är framtagna över ett rutnätsystem i USA kan
sökningar i programmet således inte utföras för att ta fram prognoser över Sverige. Detta
beror på att klimatförhållanden skiljer sig geografiskt.

Ett program liknande SWMM-CAT är däremot möjligt att tillämpa i Sverige efter att man
tagit fram klimatjusteringsfaktorer baserat på klimatsimulationer som utförts för Sverige.
Genom att Rossby Centre kunde ta fram data för framtida förändringar i nederbörd,
avdunstning och temperatur för olika scenarion tror vi att finns det tillräckligt med underlag
för att skapa ett program liknande SWMM-CAT i Sverige. Genom att ta månatliga
medelvärden från de nio klimatmodellerna för två framtida tidsperioder (ex. 2020-2049 och
2045-2074) och jämföra dessa värden med historisk data så skulle månatliga
justeringsfaktorer kunna tas fram. Använder man sig även av olika scenarion, till exempel
RCP4.5 och RCP8.5, så kan ett större spann av möjliga klimatutfall väljas.
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6 Slutsatser
Utifrån flödesökningen som visas i tabell 1 ser vi absolut att det finns en stor vikt i att beakta
hur klimatförändringarna kan komma att påverka dessa flöden vid dimensionering av
avloppssystem. Om samma simulering hade utförts med klimatjusteringsfaktorn 1,2 för
nederbördsvolymen som Stockholm Vatten använder sig av skulle resultatet bli annorlunda.
Nederbörden skulle då uppgå till 16,8 mm och lika höga flöden från avrinningsområdet skulle
inte uppnås som vid simulering med SWMM-CAT. En stor fördel med SWMM-CAT är
således att det är möjligt att se när under året nederbörden är som störst och dimensionera
avloppssystemet därefter.

Då Stockholm stad aktivt arbetar med öppna dagvattenlösningar och använder sig av en
klimatjusteringsfaktor för nederbördsvolymer anser vi att man är på rätt väg för att kunna
hantera framtida klimat. I samband med att Svenskt Vattens dimensioneringsnorm för
avloppsledningar (P110) kommer ut så blir kanske klimatfaktorn även ett krav istället för en
rekommendation.

Genom att ta fram ett program liknande SWMM-CAT med hjälp av de regionala
klimatsimuleringar som gjorts i Sverige skulle man däremot kunna föra mera noggranna
beräkningar. Det skulle då vara möjligt att ta hänsyn till förändringar i temperatur och
avdunstning samt hur förändringen varierar under året. Genom att göra det möjligt att söka på
svenska koordinater eller postnummer skulle det vara möjligt att se klimatförändringarnas
påverkan vid just den plats sökningen skett i. Detta kräver förmodligen en hel del
sammanställning av information men skulle underlätta planering och dimensionering av
avloppssystem över hela Sverige.

Hur klimatet kommer att ändras går inte att förutse. Möjligheten finns att koldioxidutsläppen
ökar dramatiskt eller så kan den avta. Detta kan bland annat komma att bero på vilken
miljöpolitik som kommer att föras. Vi resonerar ändå så att det bästa är förvänta sig det värsta
tänkbara scenariot för att ligga i framkant med planering och dimensionering av
avloppssystem. Vi tror att det lönar sig ekonomiskt att beakta dessa klimatförändringars
inverkan på dagvattensystemen vid dimensionering, för att i framtiden undvika risken att vidta
åtgärder för att gräva upp, dimensionera på nytt och bygga om ledningar.

Vid skyfallet i Malmö 2014 visade det sig att Augustenborgs öppna dagvattenhantering
lönade sig. För att på bästa sätt möta klimatförändringarna i svenska stadsmiljöer påstår vi att
man bör kombinera klimatprognoser med mer öppen dagvattenhantering. Att enbart
dimensionera dagvattenledningar med hänsyn till klimatprognoser skulle förmodligen ge
mycket stora och kostsamma dimensioner på ledningar. Med en mer öppen
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dagvattenhantering skulle belastningen på ledningarna vid skyfall minska på grund av
infiltration och trög avrinning. Om vi planerar avloppssystem med hänsyn till
klimatprognoser och mer öppen dagvattenhantering skulle vi vara väl förberedda att ta hand
om en ökad nederbörd i framtiden.
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